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A Mezőkeresztes környéki eocén és oligocén 
üledékes kőzetek foraminiferidás fáciesei 

Bércziné Makk Anikó* 
(7 ábrával) 

Ö s s z e f o g l a l á s : A Bükk-hegység déli előterében levő mezőkeresztesi területen 
a paleogén üledékciklus képződményei többnyire a triász erősen lepusztult felszínére 
települnek. A Ny-felől jövő eocén transzgresszió a felsőeocén végén éri el ezt a területet. 
A z üledékképződés — a terület legnagyobb részén — partközeli, lithothamniumos, bryo-
zoás, nummuliteszes mészkő lerakódásával kezdődik. Ny-felé haladva a lerakódott üledék 
fokozatosan mélyülő tengert jelez. 

A felsőeocénből folyamatos üledékképződéssel kifejlődött alsóoligocén medeneebeli 
üledékek lerakódásával indul. Kétféle kifejlődést különböztetünk meg — egy Foramini-
fera tartalmú mélyebb vízi fáeiest és az ún. „tardi" fáeiest —, amelyek egymásnak hete-
ropikus fáciesei. A későbbiek folyamán a mezőkeresztei terület középső részén „hárshegyi 
homokkő" típusú parti üledék rakódik le. Ezzel egyidőben a mezőkeresztesi gravitációs 
maximum peremén „tardi" üledékképződés volt, amely az alsóoligocén végén az egész 
területen általánossá válik. 

Az alsóoligocén rétegekre üledékhézag nélkül települ a középsőoligocén rétegösszlet. A 
paleogént követő erőteljes denudáeióval magyarázható, hogy Mezőkeresztes környékén 
csak az alsórupélibe tartozó képződmények képviselik a középsőoligocént, a középső
oligocén teteje és a felsőoligocén teljesen hiányzik. A középsőoligocén alján az alsóoli
gocén folyamán megindult transzgressziós üledékfelhalmozódás képződményeit találjuk. 
A középsőoligocén agyagmárgarétegek közé sűrűn közbetelepült homokkő, helyenként 
konglomerátum és tufarétegek bizonyos oszcilláló mozgásokra utalnak, amely kiemelke
dések, süllyedések a mikrobiofáciesek alapján is jól nyomonkövethetők. 

A Bükk-hegység déli előterében helyezkedik el a mezőkeresztesi terület 
(1. ábra), ahol 1947-ben az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet végzett méréseket 
a MASZOLAJ megbízásából. E mérések alapján Mezőkeresztesnél gravitációs 
maximum vált ismertté, amelyet É-ról (Vatta-maklári-árok) és D-ről (Tisza
árok) minimum zónák öveznek. Észak-felé a mezőkeresztesi gravitációs maxi
mumot a Vatta-maklári-árok választja el a Bükk-hegységtől. A mezőkeresztesi 
gravitációs maximumtól délre eső, mélyre süllyedt terület már a Tisza-árok 
része. 

Az első szerkezetkutató fúrásokat 1949—1950-ben mélyítették. Ezek ered
ménye alapján 1950—1954-ben 83 db szénhidrogénkutató fúrás létesült a 
mezőkeresztesi szerkezeten, amelyek közül 42 fúrás elérte a mezozóos (triász) 
alaphegységet. További 6 fúrás 1960—1961-ben került lefúrásra. 

A paleogén üledékciklus képződményei a triász medencealjzat erősen denu-
dálódott felszínére települnek. 

(A dolgozatban szereplő plankton Foraminifera fajokat dr. SZTEÁKOS 
Károly határozta meg.) 

* Készült 1972-ben az OGIL Földtani Anyagfeldolgozó Osztályán. Előadta a MFT Őslénytan-Rétegtani Szak
osztályának 1974. május 6-i szakülésén 
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/. ábra. A mezőkeresztesi kutatási terület környékének térképvázlata. J e l m a g y a r á z a t : 1 . A térképvázlat 
magyarországi helyzete; 2 . A kőolajkutató fúrásokkal feltárt mezőkeresztesi terület 

Fig. 1. Schematical map of the neighbourhood of the exploration area of Mezőkeresztes. L e g e n d : 1 . Location of 
the are within Hungary, 2 . The Mezőkeresztes area explored by oilpraspecting boreholes 

Rétegtani viszonyok 

Felsőeocén 

A triász erősen lepusztult felszínére települnek a paleogén üledékoilus kép
ződményei. A terület DNy-i részén néhány fúrás (Mezőkeresztes-28, 69, 73, 
80. sz. fúrás) a felsőeocén transzgresszió előtti szárazföldi tarka agyagot tárta 
fel. A 16—115 m között váltakozó vastagságú eocén összletet a mikrofauna 
alapján a felsőeocén végén lerakódott mészkő-, mészmárga-,, márga-, agyag-
márgarétegek építik fel. 

A mezőkeresztesi gravitációs maximum tetővidékén a legvékonyabb, a terü
let pereme felé kivastagszik. A legvastagabb az ÉNy-i (Mezőkeresztes-22. sz. 
fúrásban: 115 m) és a DK-i (Mezőkeresztes-75. sz. fúrásban: 100 m) részen, 
ettől É és D-felé fokozatos elvékonyodás mutatkozik olyannyira, hogy a kuta
tási területtől mintegy 5,5 km-re D-re telepített Mezőkeresztes-23. sz. fúrásban 
már mind az eocén mind az oligocén képződmények hiányzanak 
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2. ábra. A mezőkeresztesi területen feltárt felsőeocén képződmények fáciestérképe J e l m a g y a r á z a t : 1. Mag
fúrással feltárt felsőeocén képződmények; 2. Teljes szelvényű fúrással feltárt felsőeocén képződmények; 3. Globigeri-
nás agyagmárga, márga; 4. Spiroplectamminás, miliolinás márga mészmárga; 5. Lithothamruumos, bryozoás, nummu-

liteszes, miliolinás mészkő 
Fig. 2. Facies map of the Upper Eocene sediments uncovered in the Mezőkeresztes area. L e g e n d : 1. Upper 
Eocene sediments uncovered by core-drilling. 2. Upper Eocene sediments uncovered by foil-hole drilling, 3. Globi-
gerina clayey marl, marl. 4. Spiroplectammina, Miliolina marl, calcareous marl. 5. Lithothamnium—Bryozoa— 

Nummulina—Miliolina limestone 
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A Ny-felől jövő eocén végi transzgresszió a Bükk-hegység déli előterében 
levő mezőkeresztesi területet későn, a felsőeocén végén éri el (2 . ábra). A felső
eocén üledékképződés a lithothamniumos, bryozoás, nummuliteszes mészkő lera
kódásával kezdődik. A terület legnagyobb részén (K-i, D-i és középső) part
közeli, lithothamniumos, bryozoás, nummuliteszes mészkőképződés volt. Ettől 
Ny-felé haladva a lerakódott üledék fokozatosan mélyülő tengert jelez. 

A magfúrásokkal feltárt lithothamniumos, bryozoás, nummuliteszes mészkő 
uralkodóan vörösbarna színű, tömött, kemény, kalciteres, helyenként glauko-
nitos (Mezőkeresztes-67, 87. sz. fúrás) másutt mállott (Mezőkeresztes-67, 75. sz. 
fúrás). Átlagos vastagsága 46 m. Ezen képződmények mikrofaunájára jellemző 
a Nummulites incrassatus DE LA HARPE, Discocyclina sp. fajok megléte, vala
mint a Bryozoa maradványok és Lithothamnium-töredékek tömeges elő
fordulása. 

A lithothamniumos, bryozoás, nummuliteszes inészkőfáciestől Ny-ra mélyült 
fúrások egy keskeny sávban elhelyezkedő, spiroplectamminás illetve miliolinás 
márga, mészmárgaösszletet tártak fel a triász képződmények felett. A mikro-
fauna alapján ez az összlet mélyebbvízi, parttól távolabbi kifejlődésű üledé
kekből áll, mint a lithothamniumos mészkő, de vele egykorú és lényegében 
átmenetet mutat a lithothamniumos fáciestől a globigerinás fáciesbe. Így a 
spiroplectamminás illetve miliolinás márga, mészmárga, heteropikus fáciese 
a lithothamniumos, bryozoás, nummuliteszes mészkőnek. 

A magfúrással feltárt szürke színű, tömött, kemény, rétegzetlen miliolinás 
márga, mészmárga (Mezőkeresztes-20, 54, 69, 74, 75, 77. sz. fúrás) helyenként 
glaukonitos (Mezőkeresztes-20, 54. sz. fúrás). Átlagos vastagsága kb. 30 m. 
Mikrofaunájára jellemző a M iliolina-tör edékeí tömeges előfordulása, valamint 
az egyes Miliolina fajok nagy példányszámban való jelenléte a kőzetanyag 
iszapolási maradékában és vékonycsiszolatában. 

A feltárt spiroplectamminás mészmárga (Mezőkeresztes-42, 63, 64, 67, 68. sz. 
fúrás) szürke színű, rideg törésű, helyenként fényes csúszási felületekkel átjárt, 
szenesedéit növénymaradványt és halmaradványt (Mezőkeresztes-67. sz. fúrás), 
Жо/ZMSca-héjtöredéket (Mezőkeresztes-63, 67. sz. fúrás) tartalmaz. A kőzet
anyag iszapolási maradékában más Foraminifera fajokhoz viszonyítva fel
tűnően nagy egyedszámban vannak jelen a Spiroplectammina carinata 
(D'OBBIGNY) fajba tartozó formák. Átlagos vastagsága 35 m. 

A miliolinás illetve a spiroplectamminás márga, mészmárga felett néhány 
fúrás (Mezőkeresztes-20, 42 , 77. sz. fúrás) a felsőeocén végi tengeri lerakódás 
globigerinás agyagmárgáját, márgáját tárta fel. Ettől a területtől ÉNy-ra és 
Ny-ra a felsőeocén kizárólag a barnásszürke, szürke színű, helyenként tömött, 
kemény, kagylóstörésű, fényes csúszási felületekkel átjárt, egyes fúrásokban 
gyengén glaukonitos globigerinás agyagmárgával, márgával képviselt. Ny-felé 
fokozatosan kivastagodó (Mezőkeresztes-22. sz. fúrásban: 115 m) képződmény. 
Faunájára jellemző az egyes Globigerina fajok és a Bulimina sculptilis CUSHMAN 
gyakorisága. 

A lithothamniumos, bryozoás, nummuliteszes mészkő (pl. Mezőkeresztes-60, 
61, 62 , 75. sz. fúrás) és heteropikus fáciese a miliolinás ill. spiroplectamminás 
márga, mészmárga (pl. Mezőkeresztes-20. sz. fúrás) közvetlenül települ a 
triász medencealjzatra (3. ábra). E két fácies egyes fúrásokban egymást válto
gatva települ az aljzatra (pl. Mezőkeresztes-67, 74. sz. fúrás). Ez arra enged 
következtetni, hogy a két fácies üledék anyagának lerakódása idején a területen 
bizonyos oszcilláló mozgás volt. 
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Alsóoligocén 

A felsőeocén képződményekből folyamatos az átmenet az alsóoligocénbe. 
A 72—265 m vastagság között ingadozó alsóoligocén képződmények a leg-

vastagabbak a terület Ny-i (Mezőkeresztes-68. sz. fúrásban: 265 m) és K-i 
(Mezőkeresztes-88. sz. fúrásban: 220 m) részén. A mezőkeresztesi gravitációs 
maximum pereme és tetővidéke felé fokozatosan elvékonyodnak. 

Az alsóoligocén üledékképződés a mezőkeresztesi területen a „tardi" rétegek 
lerakódásával kezdődik. Kétféle kifejlődést különböztetünk meg, amelyek 
egymásnak heteropikus fáciesei. A terület É-i, középső részén néhány fúrás 
(Mezőkeresztes-7, 16, 35, 36, 44, 47, 81. sz. fúrás) mikrofaunával igazolhatóan 
a kifejlődés mélyebbvízi fáciesét tárta fel, sötétszürke, rossz megtartású, erősen 
pirites Foraminifera-í&vmkt tartalmazó, vékony mészmárgaréteg formájában. 

E mélyebbvízi kifejlődéstől a mezőkeresztesi gravitációs maximum pereme 
felé haladva a típusos „tardi" rétegek, a sötétszürke, barnásszürke, vízszintesen 
rétegzett, fényes csúszási felületekkel átjárt, halpikkelyes, növénymaradvá-
nyos, ősmaradványmentes márgát, mészmárgát, aleuritot tártak fel a fúrások. 
A későbbiek folyamán ez a képződmény válik uralkodóvá az egész területen, 
mindaddig amíg az alsóoligocén közepén bekövetkezett kisebb kiemelkedés 
következtében a terület középső részén „hárshegyi homokkő" típusú parti üledék 
kezdett lerakódni. Ezzel egy időben a mezőkeresztesi terület peremén „tardi" 
üledékképződés volt. E két kifejlődés egymásnak heteropikus fáciese. Vagyis 
a partszegélyi homokkő, konglomerátum egyenértékű tengeri medence fáciese 
a halpikkelyes, nö vény mar adványos, palás márga. 

A mezőkeresztesi területen az alsóoligocén közepén lerakódott durva törme
lékes összlet (konglomerátum, durvaszemű homokkő) jól követhető az egész 

3. ábra. Fáciesszelvény a Mezőkeresztes-51, -85, -47, -35, -36, -52, -25, -10. sz. fúrásokon keresztül. J e l m a g y a 
r á z a t : 1. Halpikkelyes, növénymaradványos márga; 2. Konglomerátum, durvaszemű homokkő; 3. Globigerinás 
márga; 3. Spiroplectamminás, miliolinás mészmárga; 5. Lithothamniumos, bryozoás, nummuliteszes, miliolinás 

mészkő 
Fig. 3. Facies profile across boreholes Mezőkeresztes-51, -85, -47, -35, -36, -52, -25, -10. L e g e n d : 1. Marl with 
fish scales and vegetal remnants. 2. Conglomerate, coarse-grained sansdtone. 3. Globigerina marl. 4. Spiroplectammina— 

Miliolina calcareous marl. Lithothamnium—Bryozoa—Nummulites—Miliolina limestone 
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4. áöm. Fáciesszelvény a Mezőkeresztes-20, -51, -49, -56, -67, -63, -12, -80. sz. fúrásokon keresztül. J e l m a g y a 
r á z a t : 1. Halpikkelyes, növénymaradványos márga; 2. Konglomerátum, durvaszemű homokkő; 3. Globigerinás 
márga; 3. Spiroplectamminás, miliolinás mészmárga; 4. Lithothamniumos, bryozoás, nummuliteszes, miliolinás 

mészkő 
Fig. i. Facies profile accross boreholes Mezőkeresztes-20, -51, -49, -56, -67, -63, -12, -80. L e g e n d : 1. Marl with 
fish scales and vegetal remnants. 2. Conglomerate, coarse-grained sanstone. 3. Globigerina marl. 4. Spiroplectammina— 

Miliolina calcareous marl. 5. Lithothamnium — Bryozoa—Nummulites—Miliolina limestone 

területen. A Ny-i (Mezőkeresztes-28, 67, 68, 71, 76. sz. fúrás) és K-i (Mező-
keresztes-72, 79, 88. sz. fúrás) részein kivastagszik, a legvastagabb a Ny-i 
részen a Mezőkeresztes-68. (kb. 120 m), Mezőkeresztes-49. (kb. 110 m), Mező-
keresztes-69. (kb. 100 m) sz. fúrásokban. Ezeken a területeken a durva törme
lékes összletet konglomerátum alkotja. A konglomerátum kavicsanyaga ural-
kodóan kvarc, de van felsőeocén lithothamniumos mészkő- és triász algás 
mészkőkavics is. A konglomerátum a peremek (pl. Mezőkeresztes-10, 12, 20, 
63, 64. sz. fúrás) és a terület középső része (Mezőkeresztes-35, 36. sz. fúrás) felé 
elvékonyodik, durvaszemű homokkőbe megy át, amely egyre finomabbá válik 
és a peremek felé ki is ékelődik (3. és 4. ábra). 

A durva törmelékes összlet felett az egész területen általánossá válik a 
„tardi rétegek", a sötétszürke, halpikkelyes, növénymaradványos, vízszintesen 
rétegzett, fényes csúszási felületekkel átjárt, ősmaradványmentes márga, mész
márga képződése. Mikrofaunával nem fogható meg az alsó- és középsőoligocén 
határa, de mivel a tardi és kiscelli agyag fáciesváltozása éles, így gyakorlatilag 
ezt tekintjük az alsó- és középsőoligocén határának. 

Középsőoligocén 

Az alsóoligocén, „tardi rétegek"-re üledékhézag nélkül települő középső
oligocén rétegösszlet a mezőkeresztesi szerkezet DK-i részén a legvastagabb 
(Mezőkeresztes-72. sz. fúrásban: 592 m). E területtől É, D és Ny-felé fokoza
tosan vékonyodik, a legvékonyabb a Mezőkeresztes-4. sz. fúrásban (183 m). 
Ez a nagyfokú vastagságingadozás az üledékképződéssel egyidejű fenékinga
dozásokat is figyelembe véve a paleogén utáni lepusztulással magyarázható. 

A jelenlegi viszonyok között ugyanis általában érvényes az a szabályszerű
ség, hogy minél mélyebben van az oligocén képződmények teteje, annál véko-
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nyabb az oligoeén és minél magasabban van a tető, annál vastagabb az oligo-
cén. A középsőoligocén összlet azonban nem ott a legteljesebb, ahol a leg
vastagabb. Ezen megfigyelések nemcsak az oligoeén utáni denudációval, 
hanem a középsőoligocén folyamán bekövetkezett fenékingadozásokkal is 
magyarázhatók. 

A középsőoligocén rétegösszlet vetők mentén történő erőteljes lesüllyedése 
az ÉNy-i (Mezőkeresztes-21. sz. fúrás) és a DK-i (Mezőkeresztes 6/a sz. fúrás) 
peremen figyelhető meg. 

A középsőoligocén kőzetek az alábbiak: agyagmárga és közbetelepült finom
szemű, középszemű és durvaszemű homokkő (Mezőkeresztes-1, 2, 6/a, 8, 10, 
17, 59, 65, 74, 79, 84. sz. fúrás), konglomerátum (Mezőkeresztes-9, 18, 24, 32, 
37, 38, 83. sz. fúrás). Egyes fúrások kőszenesedett növénymaradványt (Mező-. 
keresztes-1, 2, 6, 10, 21, 22, 24, 30, 83. sz. fúrás), életnyomot (Mezőkeresztes-64 
sz. fúrás), halmaradványokat (Mezőkeresztes-39. sz. fúrás) tartalmazó finom-
szemű homokkövet, aleuritot, márgát tártak fel. 

A mezőkeresztesi területen a mikrofauna alapján a középsőoligocén képződ
ményekről nagy általánosságban elmondhatjuk, hogy az alsóoligocén folyamán 
megindult transzgressziós üledék felhalmozódás egymásratelepült rétegeit 
találjuk a középsőoligocén alján. Ez kb. a Majzon-féle 4. szintnek felel meg. 
Az erre települt rétegek mikrofaunájuk alapján az előzőnél sekélyebb vízi, 
parti üledékképződésre utalnak, amelyekben gyakoriak a mélyebbvízi közbe
települések. Ez kb. a Majzon-féle 3. szintnek felel meg. A fiatalabb középső
oligocén képződmények közül a Majzon-féle 2., felső globigerinás szint csak 
a terület É-i részén található meg a Mezőkeresztes-3. sz. fúrásban. Ennek 
a fúrásnak középsőoligocén képződményeiből előkerült Foraminiferák gyako
riságát mutatja be az 5. ábra. 

A középsőoligocén képződmények mikrofaunáját vizsgálva, tulajdonképpen 
különböző vízmélységekre jellemző fácieseket különíthetünk el, amelyek több
szöri ismétlődése figyelhető meg a középsőoligocén folyamán (6. ábra). 

BENTONIKUS 

agglutinált mészhéjú 

PLANKTONI KUS MAJZON— F E L E 
FORAMINIFERA 

SZINTEK 

ALSÓOLIGOCÉN 

5. ábra. A Mezőkeresztes-3. sz. fúrás középsőoligocén kézpődményeiböl előkerült agglutinált valamint perforált héjú 
bentosz és plankton foraminifera fajok eloszlása 

Fig. 5. Distribution of the arenaceous and perforate benthonic and planktonic foraminiferal species recovered from 
the Middle Oligocène formations of borehole Mezőkeresztes-3 
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бЛЬта. A A mezőkeresztesi középsőoligocén Foraminifera fáciesek és elterjedésük 
Fig. 6. Middle Oligocène foraminiferal facies of Mezőkeresztes and their extension 
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Ezek a fáciesek a következők: 
„Parti" fácies: A középsőoligocén alján több ízben megjelenik. Mikro-

faunája szegényes, az agglutinált fajok dominálnak, a leggyakoribbak a Rhab-
dammina, Bathysiphon, Haplophragmoides, Ammodiscus genuszok fajai. 
A középsőoligocén tenger legsekélyebb részén élhetett ez a faunatársulás. 
A kőzetkifejlődés homokkő, erősen homokos agyagmárga. A mezőkeresztesi 
területen általánosan elterjedt fácies. 

„Rhabdamminás" fácies: A legelterjedtebb fácies a mezőkeresztesi területen. 
Mikrofaunájára jellemző egyes agglutinált fajok nagy egyedszámban való 
jelenléte [Èhabdammina abyssorum M. SAKS, Bathysiphon sp., Ammodiscus 
incertus (D'ORBIGNY), Glomospira charoides (JONES—PARKER)Ú Cyclammina 
placenta (REUSS), Clavulinoides szabói (HANTKEN), Clavulinoides havanensis 
(CUSHMAN—BERMUDEZ), Vulvulina subflabelliformis (HANTKEN), Karreriella 
hantkeniana CUSHMAN, Tritaxilina hantkeni CUSHMAN]. Ezek mellett gyakoriak 
még a Bulimina, Gyroidina, Eponides, Cassidulina, Chilostomella, Anomalina, 
Cibicides genuszba tartozó fajok. Egyes szintekben a Miliolinák is jellemzőek. 
Érdemes felfigyelni a Cibicides conspiciendus PISCHVANOVA és a Gyroidina 
soldanii (D'ORBIGNY) fajok nagy egyedszámára. A plankton Foraminiferák 
ritkák, de egyes szintekben (Mezőkeresztes-3, 5, 6, 11, 13, 16, 20, 22, 55. sz. 
fúrás) nagy számban találhatók. Ezen a fáciesen belül a legkülönbözőbb társu
lások megfigyelhetők. A kőzetkifejlődés homokos agyagmárga. 

A „parti" és „rhabdamminás" fácies a középsőoligocén alján többször meg
található plankton Foraminiferákban gazdag kifejlődések között. Általánosan 
elterjedtek a „cassidulinás" fácies alatt és felett. 

„Cassidulinás" fácies: Jellemző az agglutinált Foraminiferák alárendelt 
szerepe. Egyes bentosz Foraminifera genuszok fajai általános elterjedtek 
[Tritaxilina hantkeni CUSHMAN, Oolina marginata (WALKER), Bulimina elon-
gata D'OBBIGNY, Uvigerina pygmaea D'OBBIGNY, Uvigerina hantkeni CUSHMAN, 
Bolivina beyrichi REUSS, Bolivina semistriatus HANTKEN, Bolivina dilatata 
REUSS, Siphonina reticulata (CZJZEK), Cassidulina subglobosa BRADY, Cassi
dulina vitaiisi MAJZON, Planulina wuellerstorfi (SCHWAGER), Almaena osnabru-
gensis (MÜNSTER), Escornebovina cuvillieri (POIGNANT)]. Feltűnő a Siphonina 
reticulata (CZJZEK) és az Almaena osnabrugensis (MÜNSTER) fajok jól fejlett 
példányainak a gyakorisága a Cassidulina vitaiisi MAJZON mellett. E fácies 
felső részén egy „almaenás" szint az egész területen nyomonkövethető, amely
nek mikrofaunája rendkívül gazdag [Vulvulina subflabelliformis (HANTKEN), 
Bolivina semistriata HANTKEN, Bolivina dilatata REUSS, Gyroidina soldanii 
(D'OBBIGNY), Siphonina reticulata (CZJZEK), Almaena osnabrugensis (MÜSTER)]. 
Á plankton Foraminifera fajok nagy faj- és egyedszámmal képviseltek ebben 
a fáciesben, az iszapolási maradék 70—80%-át alkotják [Globigerina prae-
bulloides BLOW, Globigerina officinalis SUBBOTINA, Globigerina angustiumbilicata 
BOLLI, Globigerina tripartita KOCH, Globigerina angiporoides HORNIBROOK, 
Globigerina anguliofficinalis BLOW, Globigerina ouachitaensis ouáchitaensis 
HOWE—WALLACE, Globigerina ouachitaensis gnaucki BANNER—BLOW, Globi
gerina praebulloides praebulloides BLOW, Globigerina praebulloides leroyi 
BANNER—-BLOW, Globorotalia opima nana BOLLI, Gloroborotaloides suteri 
BOLLI]. E Z a fácies csak a középsőoligocén aljára jellemző. A kőzetkifejlődés 
agyagmárga. 

„Globigerinás" fácies: Ez a Majzon-féle 2. szintnek felel meg. A terület E-i 
részén a Mezőkeresztes-3. sz. fúrásban mintegy 100 m vastagságban harán-
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tolták. A kőzetkifejlődés agyagmárga. Ez a fácies a mikrofaunavizsgálat alap
ján folyamatosan fejlődik ki egy plankton-gazdag rhabdamminás fáciesből. 
Mikrofauna társaságára jellemző a jó megtartási állapot, a plankton Foramini-
ferák nagy faj- és egyedszámban [Globigerina officinalis STJBBOTINA, Globi-
gerina praebulloides BLOW, Globigerina ahgustiumbilicata BOLLI, Globigerina 
ampliapertura BOLLI, Globigerina ouchitaensis ouachitaensis HOWE—WALLACE, 
Globigerina ouachitaensis gnaucki BANNEB—BLOW, Globorotalia opima nana 
BOLLI, Globorotalia munda JENKINS, Globorotaloides suteri BOLLI], valamint 
egyes bentosz formák nagy példányszámban való jelenléte [Lagena striata 
D'OBBIGNY, Uvigerina hantkeni CTJSHMAN, Bolivina beyrichi REUSS, Siphonina 
reticulata (CZJZEK), Alabamina wolterstorfi (FRANKE), Gassidulina subglobosa 
BRADY, Sphaeroidina bulloides D'OBBIGNY, Almaena osnabrugensis (MÜNSTEB), 
Anomalina affinis (HANTKEN), Cibicides ungerianus (D'ORBIGNY), Escorne-
bovina cuvillieri (POIGNANT)]. 

ősföldrajzi viszonyok 

A triász időszak után a terület hosszú földtörténeti időn át szárazulat volt. 
így a triász képződmények erősen denudálódott felszínére települnek a paleogén 
üledékek. A Ny-felől jövő eocén végi transzgresszió a mezőkeresztesi területet 
csak a felsőeocén végén éri el. Az üledékképződés partközeli lithothamniumos, 
bryozoás, nummuliteszes mészkő lerakódásával kezdődik. A lerakódott üle
dékek Ny-felé haladva fokozatosan mélyülő tengert jeleznek. Olyannyira, 
hogy a Ny-i részen (Mezőkeresztes-20, 42, 77. sz. fúrás) az eocén végén a budai 
márgával egykorú sekélytengeri globigerinás agyagmárga, márga rakódott le. 

A felsőeocén képződményekből folyamatos üledékképződéssel fejlődött ki 
az oligoeén. Az alsóoligocén üledékképződés a „tardi" rétegek lerakódásával 
kezdődött. Két fáeiest különböztetünk meg. A mezőkeresztesi gravitációs 
maximum tetővidékén feltárt (Mezőkeresztes-7, 16, 35, 36, 44, 47, 81. sz. fúrás) 
mélyebbvízi Foraminifera faunát tartalmazó, apró globigerinás mészmárga, 
márga és a terület peremén megismert típusos „tardi" rétegek, a halpikkelyes, 
növénymaradványos márga, mészmárga egymásnak heteropikus fáciese. 
A későbbiek során a „tardi" rétegek válnak uralkodóvá az egész területen. 
A kőzetkifejlődés alapján az alsóoligocén folyamán a szerkezet középső részén 
kisebb kiemelkedésnek kellett bekövetkeznie, mivel parti, durva törmelékes, 
„hárshegyi homokkő" típusú üledék rakódott le (Mezőkeresztes-28, 67, 68, 69, 
71, 72, 76, 79, 88. sz. fúrás). Míg a mezőkeresztesi terület peremén ezzel egy-
időben „tardi" üledékképződés volt. A kétféle fácies együtt fejlődött ki, egy
másnak heteropikus fáciese. A durva törmelékes összlet felett a területen álta
lánossá válik a „tardi" üledékképződés, amely egy transzgressziós ciklus kez
detét jelzi, folyamatos átmenettel a középsőoligocén felé. 

Az oligoeén tenger EK—K-felől érkező, az alsóoligocén közepén megindult 
fokozatos transzgresszió ja (MAJZON L. 1961) a középsőoligocén képződmények
ben jól követhető. A középsőoligocén képződmények kőzetkifejlődése és ősma
radvány tartalma jól jelzi a tengerfenék lassú süllyedését, de egyben azt is, 
hogy a középsőoligocén folyamán gyakori volt az oszcilláló mozgás. Erre 
az ingadozásra utalnak a közbetelepült durvaszemű homokkő (Mezőkeresztes-1, 
2, 6/a, 8, 10, 17, 59, 65, 74, 79, 84. sz. fúrás), konglomerátum (Mezőkeresztes-9, 
18, 24, 32, 37, 38, 83. sz. fúrás), tufás homokkő, vulkáni tufarétegek. 

7 Földtani Közlöny 
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7. ábra. Magyarországi felsőeocén és oligocén szelvények összehasonlítása 
Fig. 7. Comparison of the Oligocène and Upper Eocene profiles of Hungary 

A paleogén-neogén határon bekövetkezett lepusztulás eredményeként a 
mezőkeresztesi területen a fiatalabb középsőoligocén és felsőoligocén képződ
mények teljesen hiányzanak. 
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Foraminiferal facies of Eocene and Oligocène sedimentary rocks 
in the vicinity of Mezőkeresztes 

A. Bérczi-Makk 

In the Mezőkeresztes area south of the Bükk Mountains, N E Hungary (Fig. 1), the 
sédiments of the Paleogene cycle overlie the heavily eroded paleorelief of the Triassic 
basement Latest Eocene transgression, which came from the west, reached the area 
under consideration as late as the end of the Upper Eocene. The sedimentation begins 
with deposition of littoral Lithothamnium-Bryozoa-Nummulites limestones. Varying bet
ween 16 and 115 m in thickness, the Eocene sequence is made up of limestones, calca
reous marls and clayey marls of latest Eocene time. The sediments thus deposited will 
indicate a sea environment gradually deepening westwards (Fig. 2). Notably, in the 
western part of the area (boreholes Mezőkeresztes-20, -42, -77) shallow-water clayey 
marls to marls were deposited synchronously with the Buda Marl, at the end of the 
Eocene. 

The Oligocène evolved by continuous sedimentation from the Upper Eocene formations. 
Varying in thickness between 72 and 265 m, the Lower Oligocène sediments attain their 
greatest thickness in the western and eastern parts of the area, becoming gradually thin
ner towards the edge of the Mezőkeresztes gravity high and the central area. Early Oligo
cène transgrassion begins with the deposition of the Tard Beds. Two different facies 
thereof can be distinguished. The calcareous marls and marls with a depper-water fora
miniferal fauna and smaller globigerinids (Fig. 3) uncovered in the central closure area 
of the gravity high under consideration (boreholes Mezőkeresztes-7, -16, -35, -36, -44 
-47, and -81) represent a facies replacing the typical Tard Beds recognized on the edge, 
of the gravity high and constituted by marls and calcareous marls with fish scales and 
vegetal remnants. Subsequently, it was the Tard Beds that became predominant through
out the territory under consideration. As suggested by the lithofacies, a minor uplift 
and emergence must have taken place in the central part of the structure in the course 
of the Early Oligocène (Fig. 4), as littoral, coarsely detrital, Hárshegy Sandstone-type 
sediment was deposited (Mezőkeresztes-28, -67, -68, -69, -71, -72, -76, -79, -88). A t the 
same time, Tard Beds sedimentation was taking place in the margin of the Mezőkeresztes 
area. The two facies developed synchronously, mutually replacing each other. Above 
the coarsely detrital sequence, the Tard Beds sedimentation becomes universal which 
indicates the onset of a new transgression cycle with a continuous transition into the 
Middle Oligocène. 

7* 
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The Middle Oligocène sequence overlying the Lower Oligocène Tard Beds attains its 
greatest thickness in the southeastern part of the Mezőkeresztes structure (592 m in 
borehole Mezőkeresztes-72). Coming from the northeast-east and starting in Early Oligo
cène time, the gradual transgression of the Oligocène sea (L. MAJZON, 1961) is readily 
traceable in the Middle Oligocène formations. Both the lithology and fossil content of 
the Middle Oligocène show distinctly that the sea was slowly deepening and also that 
differential, oscillative movements occurred frequently during the Middle Oligocène. 
Such oscillations are indicated by the interbedded coarse-grained sandstone (Mező-
keresztes-1, -2, -6/a, -8, -10, -17, -59, -65, -74, -79, -84), conglomerate (Mezőkeresztes-9, 
-18, -24, -32, -37, -38, -83), tuffuceous sanstone and tuff layers. 

A marked post-Paleogene denudations seems to account for the fact that, in the 
vicinity of Mezőkeresztes, the Middle Oligocène is represented by Lower Rupelian sedi
ments, the top of the Middle Oligocène and the whole Upper Oligocène being absent. 

An examination of the Middle Oligocène microfauna allows one to distinguish between 
facies characteristic of different water depths. These can be observed to be repeated se
veral times in the course of the Middle Oligocène (Fig. 6). Let us list them: 

„Littoral" fades: This facies recurs several times at the base of the Middle Oligocène. 
Its microfauna is rather poor, arenaceous species predominate in it, species of the genera 
Rhabdammina, Bathysiphon, Haplophragmoides and Ammodiscus being most frequent. 

„Rh ab da m m in a" facies: This is the most common facies in the Mező
keresztes area. Its microfauna is characterized by the presence of some arenaceous forms 
in great number of specimens. In some horizons the representatives of Miliolina are 
characteristic, too. The great number of specimens of Oibicides spiciendus PISCHVANOVA 
and Gyroidina soldanii (D'ORBIGNY) is noteworthy. Planktonic Foraminifera are rare; 
in some horizons, however, they occur in a great number. 

„G a s s i d и l i n a" facies: The subordinate role of Foraminifera is characteristic. 
Species of some benthonic foraminiferal genera are common. The abundance of well-
developed specimens of Siphonina reticulata (CZJZEK) and Almaena osnabrugensis (MÜNS-
твв) , in association with Cassidulina vitalisi MAJZON, is remarkable. In the upper part 
of this facies there is an „Almaena" horizon that can be traced throughout the area. 
Planktonic foraminiferal species i n this facies are represented in abundance both speci
fically and individually, making up 70 to 80% of the residue of washing. This facies is 
characteristic only of the base of the Middle Oligocène. 

„Globigerina" facies: As shown by an examination of the microfauna, this 
facies evolves continuously from a plankton-rich Rhabdammina facies. Its microfaunal 
assemblage is charcterized by the good state of preservation, the great specific and indi
vidual numbers of planktonic Foraminifera as well as by the presence of some benthonic 
forms in a great number of specimens. 


