
Miocén-képzdmények a DNy-dunántúlí

fúrásokban
STRAUSZ LÁSZLÓ

A Dunántúl L)ny-i részén felszínen nem találunk felsöpan-
nónikumnál idsebb képzdményeket. A kutató mélyfúrások
azonban e terület nagy részén harántolták a pannóniai réteg-
összletet s legtöbbször miocénüledékekibe értek. Csak kevés
helyen települt pannónikum közvetlenül mezozoós vagy egyéb
a'aphegység-tagokra. A fúrásainkban talált miocén-képzdmé-
nyek faunája elég szegényes, megtartási állapota is gyenge,
tanulmányozása nem nyújthatott értékes slénytani eredménye-
ket, st a rétegtani beosztáshoz se mindenütt szolgáltat kielégít
alapot.

E dolgozatban csak a medd fúrásokat tárgyalom. Nem
foglalkozom a még munkában lev, ill. nem teljesen kivizsgált
fúrásokkal sem. Ugyancsak nem sorolom fel a tárgyalt fúrások-
ból azokat az slényneveket, melyeknek meghatározását más
geológusok végezték. Ilyen adat azonban kevés van, mellzése
nem módosítja lényegesen a íaunisztikai képet. Függelékként
dolgozatomhoz csatolok a radoboji magyar kincstári fúrás slir-

anyagára vonatkozó adatokat az 1924. évi jelentésem alapján.

A fúrásokat a bet- és számjelzés sorrendjében adóim; D =
újudvari, G = görgeteg!, H = hahóit i-pusztaszentlászlói, I ==

inkei, Sa = salamón-vári terület (ill. geofizikai kutatási maxi-
mum).

Fúrás Mélység Kor Kzet, fauna, megjegyzések
*=5 0Ti

D. 1- 21 2232 —2235 szarmata? olyan csíkos márga, mint a
szarmát-pannon határon

25 2347,5 —2352,5 tortonai? homokos márga
Lithothamnium ramosissimum
RSS. Miliin sp-, Bryozoa, Echi-
nida-tiik.

27 2396 —2401 helvéciai? homokos, csillámos, piriites

márga, mcvénymaradványok
28 2479 —2483,5 helvéciai? homokos márga, növénymarad-

yányok
29 2537 —2540,5 helvéciai? homokos márga, niövénymarad-

ványok
D. 4. 10 1724,25—1727,5 szarmata? csíkos márga
D. 4. 13 1757 —1759 tortonai homokk és márigás mész

Lithothamnium sp., Echinida,
Pecten denudatus RSS., Ostrea
cochlear POLL,

2
'
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Cl K
Fúrás cs s, Mélység Kor

C

14 1760,75—1762 tortonai

15 1762 —1764,5 tortonai

17 1789,8 —1794,5 tortonai

19 1817,75—1819,2 tortonai

G. 3- 16 2077,7 —2081 helvéciai

I

17 2083,6 —2086,5 helvéciai

18 2092 —2095,5 helvéciai

19 2115,5 —2117,5 helvéciai

21 2140 —2142 helvéciai

22 2146 —2147 helvéciai

25 2260,5 —2268 helvéciai

Kzet, fauna, megjegyzések

márga és lithothamniumos
mészk
Lithothamnium sp.. Miliola sp..

Céllepora sp.. Chlamys sp., Pee
len denudatus RSS-,

lithothamniumos mészJk
Lithothamnium ramosissimum
ESS., Amphistegina cfir. haueri
Miliola sp., Bryozoa , Pecteu
sp-, Anomia sp., Dentalium sp..

imárga
Lithothamnium sp., Miliola sp.,

Cellepora sp., Chlamys sp., Pec-
ten denudatus RSS=,

lithothamniumos konglomerát
Lithothamnium sp., Heteroste-
gina eostata D’ORB., Miliola sp.,

Cellepora sp., Filisparsa? sp., Pec-
ten sp-, Dentalium entalis L.

márga és homokos márga
Fels rész: Serpula sp., Pederi
denudatus ESS.,

középs- rész: Globigerina bul-

loides D’ORB., Lima Lábúm
MEZN., Dentalium sp.,

alsó rész: Orbulina universa
D’ORB.. Globigerina bulloides
D’ORB., Cibicides sp. (?)

homokos márga
Pederi denudatus RSS., Lima Li-

bám MEZN., halma,raclványok

homokos márga
Pederi denudatus RSS., Lima lá-

bául MEZN., hal,maradványok

homokos márga
Miliola sp., Chlamys sp., Pederi
denudatus ESS.. Amussium aff.

aneonitanum FÓR. var. prodalli

SACCO, Lima lábául MEZN..
Psammobia sP-> Diplodonta ro-

tundata MONT. (?). Nassa sp. (?),

halmaradvúnyok

Eudolium subfasciatum SACCO
homokos márga
Globigernia bulloides D’ORB .

Textularia sp., Bryozoa sp.,

homokos márga
Fo/íiwtdff-töredékek, Arca diluvii

LK. Flabellipeden sp-, Pederi
denudatus RSS.. Solenocurtus
sp- (?)
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Fúrás ág Mélység Kor

H. 7. 2 1490 —1496,5 tortonai

3 1503,5 —1511 tortonai

H. 11. 14 1589 —1594 tortonai

15 1594 —1599 tortonai

H. 12. 12 1385,5 —1390,5 tortonai

14 1414,5 -1418 tortonai

15 1418 —1422 tortonai

V 16 1422 —1425.4 tortonai

17 1425,5 —1427 tortonai

H. 13. 6 1568,75—1573,75 tortonai

H. 23- 8 1290,8 -1291,4 toimntai

H. 25 2 1522,75—1525,5 torontai

H 42. 4/1 1695,3—kb. 1697 szarmata

4 2 kb. 1697— 1700 tortonai

HS. 48. 3 1403 —1409 szarmata

Kzet, fauna, megjegyzések

mészmárga
Ostracoda, halpikkelyek és fogak

mészmárga
halpikkelyek és csontok

’

márga homokos és meszes márga
Rotálva (?) Ech inida-töredék

pirites, homokos márga
Globigerina sp., Miliola sp.,

Bryozoa

meszes márga
Miliola sp.,

lithothamniumos mészk
Miliola sp- (Quinqueloculina,
Bi.oculina), Amphistegina haueri
D’ORB. Cellepora sp., Dentalium
cfr. entalis L.

li:hotha.mniumos mészk
Miliola sp.

1 i'iho thamn imnos mészk
Rotalia sp., Miliola sp-, Bryozoa,
Pecten sp.

lithothamniumos mészk
Miliola sp., Serpula sp.

foraiminifei'ás márga és mészk-
kong'lomerát
L thothamnium • ramosissimuru
RSS., Dentalium entalis L.

mészkkonglomerát és ersen
pirites meszes márga
Miliola sp.. Rotalia sp., Elphr
clium sp.. Bryozoa
Serpula-csövekibl és Bryozoa-
törzsekbl felépített mészk
Serpula sp., Bryozoa, Denta-
lium sp-

márga
márga és mészhomokk
Litholhamnium 'ramosissimv >>

RSS-, Bryozoa
márga
Miliola sp-, Cardium sp., C. sublar-

i isulcatum D’ORB., Ervilia podo-
lica EICHW., Modiola marginata
EICBiW,., Trochus podolicus DU B-

HS- 49- 3 1418 —1423 szarmata' márga -és mészhomokk
Miliola sp., Bryozoa, Cardium
vindoboncnse PARTSCH, C.
sublatisu catum D’ORB., Ervilia
podolica EICHW.. Tapes gregaria
PARTSCH (iuv.) (?), Modiola
marginata EICHW., Trochus sp-
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Fúrás Mélység
S 5

Kor Kzet, fauna, megjegyzések

I. 2 19 1641 1647 tortonai finom homokk
Cardium sp.. Meretrix sp., Diplo-
donta sp. (?), Corbula gibba
OLIVI., Pleurodesma sp. (?),

Pyrula sp. (?), Fusus sp., Turri-
tella cfr. turris BAST., Tnrritella
subangulata BR.,

I. 4. 17 1889 —1890 helvéciai? hqmiokos agyugmáírgia
Pyrula sp. (?), Bulla sp. (?),

I. 5. 10 1853,5 —1851,6 ? márga
Hal-pikkelyek

18 1964,5 —1964,7 ? konglomerátum
édesvízi alsó-mediterrán?

I. 7. 12 1510,5 —1515,5 szarmata márga
Cardium cfr. obsoletum EICHW.

13 1526 —1532 ? mészmárgia
Cardium sp..

14 1542 —1546 tortonai? onészmárga
Orbulina universa D’ORB., Mi-
liola sp..

15 1546 —1549 tortonai mószmárga
Nodosaria sp., Robulus sp., Rota-
lia sp., Amphistegina sp-, Cidaris
isp., Cellepora sp., Idmonea sp..

Pecten sp., P. cfr. malvinae
DUB., Balanus sp.

I. 7. 16 1556 —1562,5 tortonai itufás homokk és mószlk
Bryozoa ((sok), Chlamys cfr.

malvinae DUB., Dentalium sp.,

halmaradványok
17 1567 —1568.5 helvéciai? csillámos márga

Corbula sp., Ihalmanadványok

I. 8. 8 1647 —1652 tortonai homokos lagyagimárga
Rotalia sp., Amphistegina sp..

9 1657 —1661 tortonai homokos márgu és agyag
Cardium sp., Pecten sp..

I. 9. 10 ; 1672,9 —1676 tortonai mészk és meszjes homokk
Rotalia sp., Miliola sp., Amphiste-
gina haueri D'ORB., Cellepora
sp„Idmonea sp. (csiszolatban)

11 1695,5 —1700,5 tortonai homokk
Cidaris sp., Ostrca sp., Anomia
ephippium L., Pecten leythaianus
PARTSCH. P. scabrellus LK„ P.

cfr. tauroperstriatus SACCO,
Arca cfr. diiuvii LK.

Sa. 3. 10 1974 —1978 tortonai kissé homokos, csillámos márga
Globigerina bulloides D’ORB,.
Robulus cfr. cultratus MTF.
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A felsorolt anyagot -a következ korbeli egységekre tagol-
hatjuk:

I. Édesvízi mediterrán üledékek. Fleg homokos és konglo-
merátumos üledékek ezek; faunát nem találtunk bennük s

korukról csak annyit mondhatunk, hogy a lielvéciai kori slir

feküjében vannak s abba fokzatosan átmennek. Valószínleg
helyes ezt a képzdményt is —• mint V a d á sz E. a mecseki
slir-fekü terresztrikummal tette — a helvéciai-emelet alsó
részébe osztani.

II. Slir. (Helvéciai-emelet .) A helvéciai-emelletbe sorolhatjuk
a jellemz slirképzdményeket fácieslik alapján. A faunájukban
szerepl fajra is meghatározott alakok száma olyan csekély,
hogy az nem lehet kielégít 'bizonyítéka a felsmediterránon
belül két emelet (helvétikum és tortonikum) elválasztásának.
Mivel azonban — éppen a fauna szegénysége miatt— a ,

helvé-
ciai-tortonai“ szintelválasztásnak nehéz kérdését ezen anyag
segítségével semmiesetre se tudjuk eldönteni: a hagyományos
rétegtannak engedelmeskedve neveztem a típusos slirt helvéciai-
nak. Összesített faunája a következ:

Lelhelyek 1 2

Orbulina universa D'ORB. . . . +
Globiperina bulloides D'ORB. . . +
Textidaria sp.

Rotalia sp. . . •

Cibicides sp. (?) +
Miliala sp . . .

Echmida
Serpida sp.

Bryozoa
Pecten sp • . . . •

, „ denudatus RSS + +
„ aff. ancomitanus FORR.

Chlamys sp.

Lima lábáni MEZN + +
Corbula sp

'Arca diluvii LK. •

Solenocurtus sp. (?)

Psammobia sp. (?)

Diplodonta rotundata MONT. .

Eudolium subfasciatum SACCO.
Dentalium síp- +

.1 4 5 6 7 8

+
+

+
+

+
+

+ + +
+
+

+ +
+

+
+

+
+

+

A „lelhelyszámok“ a következ fúrási helyeket és mély-
séget jelentik:

1. G. 3. 2077,7—2081 m
2. G. 3. Í083,6—2080.5 m
3. G. 3- 2092 —2095,5 m
4. G. 3. 2115.5-2117,5 m

5. G. 3. 2140 —2142,5 m
6. G. 3. 2146 -2147 m
7. G. 3. 2260,5—2268 m
8. I. T 1567 —1568,5 m (kétes)
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III. Fels mediterrán lajtamészk és homokk. (Tcrtonai-emelet.)
Miocén-faunáink legnagyobb részét a tortonikummal azono-
síthatjuk. Nemcsak: a megvizsgált lelhelyeknek (ill. rétegek-
nek), hanem a meghatározott slényfajoknak is többségét képezi
ez a felsmediterrán fels részébe tartozó anyag. A hahóti terü-
leten lajtamészkfáciesben fejldtek ki e rétegek, — koruk meg-
állapítása itt nem látszott vitathatónak. Az inkei és újudvari
területeken azonban vannak olyan margók és márgás 'homok-
kövek, melyeknek faunája közel áll ugyan a slir-fácieshez, de
nem tartalmaz olyan fajokat, amelyeket a ,,helvétikum“-ra jel-

lemznek szoktak minsíteni. Ezen rétegeknek a tortonikumboz
való sorolása (inkább csak negatív adatok alapján) már nemi
vitán felül áll.

Tcrtonai-emelet be tartozó lelhelyek:

16 H. 7. 1507,5 —1511

17 H. 11. 1589 —1591

18 H. 11. 1591 —1599

H. 12.

H. 1.1.

H. 23.

H. 25.

27 H. 42.

28 1. 2.

29 I. 7.

30 I. 7.

31 I. 7.

m 32 I. 8.

1425,4-—1427 # m
1568.75—1573,75 m
1291,8 -1291,4 m
1522.75-1525,5 ni

1695,3 —1700 in

1641 —1647 m (kétes)

1541 —Í54G m (kétes)

1516 —1549 in

1556.5 —1562,5 m
1647 — IC52 m
1657 —1661 in

1672 —1676 in

1695.5 —1703,5 m
1974 —1978 ill

19 H. 12. 1.85,5 —1 99,5 ül 33 I. 8.

21) H. 12. 1414,5 —1418 111 34 I. 9.

21 H. 12.
,,
1418 —1423 111 35 r. 9.

22 H. 12. 1422 —1425,4 111 36 Sa. 3.

9 D. 1. 2347,5 —2°52,4 m 23

10 D. 4. 1757 —1759 ni 24

11 D. 4. 1760,75—1762 m -25

12 D. 4. 1762 —1764,5 ni 26

13 D. 4. 1789,8 —1794,5 m
14 D. 4. 1817,75—1819,2 m
15 H« 7. 1490 —1496,5 111

ni

ni

A Dunántúl tmás részeirl ismert fels-mediterrán faunák-
hoz viszonyítva, ez a fauna nagyon is szegénynek nevezhet.
Ennek a fajszegénységnek oka nem kizárólag az, hogy fúrások-
ból kevesebb anyagot nyerünk ki, mint amennyit felszíni feltá-
rásokban gyjthetünk, vagy az, hogy fúrómagokból nyert rosz-
szab'b megtartású példányok nehezebben meghatározhatók. Ezek
az okok is kétségtelenül befolyásolják a nyert slénytani képet,
do nem magyarázzák olyan fauna-elemek hiányát, melyek a)

kzeta.kotó mennyiségben szoktak a lajtameszekben fellépni s

így az aránylag kiesi fúrómagok is hoznának fel bellük (pl. a
nagy Ostreák); b) töredékeikben is könnyen felismerhetk, leg-

aláb ’
is generikusan (Tapes, Teliina, nagy Pectenek, tengeri

sünök); c) Alveolima. apró csigák és egyéb olyan apró slények
maradványai, melyek másutt általában gyakoriak és — a fúró-
magoknál sokkal kisebbek lévén — könnyen kerülhetnének ki

meghatározható állapotban. Márpedig ezek a (a)—c) alatt emlí-
tett) faunaelemek is hiányzanak anyagunkból; hiányukra tehát
valószínleg fáciesbeli vagy sföldrajzi ckadatolást kell keres-
nünk. Elképzelhet, hogy itt azért hiányzott a nagytermet
kagylókban és tengeri sünökben gazdag fauna, mert az csak par-
tok közelében otthonos, míg itt nem part, hanem csak a tenger
belsejében egy-egy kisebb sekély fenékrész volt. Egyszerbb
magyarázat az lehet, hogy a márga, lithothamniumos márgás-
mészk, bryozoás meszes homokk (amely kzetek itt gyakoriak)
valamivel mélyebb tengeri üledékek, mint amilyen a közönséges



„durvamészk kagylós mészk, tehát egyszerin mélység
különbség a fáciesbeli eltérés oka.

IV. Szarmatikum. Fúrásainkban kevés szarmata-kori fauuát
találtunk. Ennek egyik magyarázata az, hogy a rétegösszlet
vékony volta mellett, könnyen elfordulhat, hogy nem fúrnak
belle magot; furadékanyagból pedig nem lehet megállapítani a
kzettanilag nem élesen jellemzett szarmatikum jelenlétét.
Egyetlen kzetet ismerünk itt, amely a szarmatikum legfels
rétegeire jellemz. Ez egy csíkos, egyimilliméteres világos és
sötétszürke rétegeeskék váltakozásából álló márga (Földtani
Közlöny 1950. 1—3. füzet). Ezt a kzetet is csak magfúrásban
lehet felismerni, úgy hogy néhány helyen ebbl, kövületek nél-
kül is a szarmatikum jelenlétére következtetünk .A viszony-
lag jobb kifejldés szarmatarétegek az itt nem tárgyalt mély-
fúrásokban mutatkoznak.

Szarmata lelhelyek:

37 H. 48. 1403 —1409 ni

38 H. 49. 1418 —1423 —
39 I. 7. 1510,5—1515,5 m

Lelhelyek

Miliia ,sp.

Bryozoa
Cardium obsoletum EICHW. . . .

Cardium sublatisulcatum D’ARB. .

Cardium vindobonense PARTSCH
Ervilla podolica EICHW
Modiola marginata EICHW. . • .

Tapes gregaria PARTSCH (?) . .

Trochus sp • . . .

Trochus podolicus DUB

37 38 39

+ +
+

Sp cf

+ + +
+

+ + +
+ +

+

• +

V. sföldrajzi összehasonlítás. Egyes kutak szelvényeit rajz-

ban iis feltüntettem (1. melléklet), 1:40,000 méretarányban; a (víz-

szintes) távolság az egyes kuitak közt ersen torzított.

Az újudvari, inkei és görgetegi területen minden fúrás,

amely az alsópannónikumot harántolta, annak fekiijében mio-
cén üledékeket talált. Az innen Ny-ra es területeken általában
a neogén-rétegsor teljes: a pannon alatt szarmata, az alatt tor-

toaikiun majd helv'étikum következik, st valószínleg (a

Mecsekihegységhez hasonlóan) a slir fekiijében édes- vagy félsós-

vízi mediterrán-képzdmények is jelen vannak. Az újudvari
fúrásokban (D. 1. és D. 4.) hasonló a helyzet, ellenben az inkei és

görgetegi fúrások többségében jelents rétegtani hiányok mutat-
koznak.

Az inkei és görgetegi, itt tárgyalt nyolc fúrás (I. 1, 2, 4, 5, 7.

8, 9, G. 3.) közül a szarmatikum jelenléte csak egyben (1.7.) biz-

tos, kettben (I. 1, G. 3.) kétes, kettben (a megfelel mélységben
magfúrás hiánya miatt) el nem dönthet (I. 8, 9.), a többi

háromban (I. 2, 4, 5) nagyon valószíntlen. A tortonikum négy
fúrásban biztos (I. 4, 7, 8, 9). kettben kétes (I. 1, 2), kettben
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hiányozni látszik (I. 5, Gr. 3.). A helvétikum három fúrásban biz-

tosnak mondható (I. 1, 4, G. 3.), háromban valószín (I. 2, 5, 7),

kettben hiányzik (I. 8, 9). Alsómediterrán vagy (ha a mecseki

Ol D-4 1-4 1-9 1-8 1-5 1-1 1-7 1-2 G-3

édesvízi slirfeküt és a vele egyez képzdményeket „alsó-helvé-

ciai“-nak vesszük, úgy) alsóhelvéciainak tekinthet durvább tör-

melékek az I. 1, 2. és 5. fúrások legalsó részein találhatók; de

Sq- 3
ZALAEGERSZEG

n-*2 H-25
H-13® H-12

H-11 H-25

o
KAPOSVÁR

ezeknek kormegállapítása nagyon is kétes. Az alaphegységet
csak egy fúrásban értük el biztosan (I. 9) s egy másikban való-
színleg közvetlen közelébe értünk (I. 8), mindkettben tortoni-
kum alatt van. Ezek szerint a helvétikumtól az alsópannonig



tartó megszakítatlan üledéksor a nyolc fúrás közül egyben se
biztos, kettben (1.1, 7) kis valószínség. Megemlítésre érdemes,
hogy a legközelebb es igali 1. fúrásban a helvétikumtól a fels-
pannonig folytonos rétegsor van, míg a másikban, a mezozoikum
felett tortonikum, e felett felspannónikum következik. (L. Sza-
lánczy Gy.: Földtani adatok Somogyból. Földt. Közi. 1948.)

Ezek szerint lényeges sföldrajzi különbség van egyrészt a
lovászi, budafai és újudvari területek, másrészt az inkei és gör-
getegi terület közt. Míg az elsk a neogén folyamán állandóan
üledékgyiijt medencék voltak s csak utólag, a pannónikum
után emelkedtek, addig Inke, Görgeteg (és Igái) környéke a
neogén folyamán idnként szárazulat volt és többszöri kisebb-
nagyöbb emelkedéseknek és süllyedéseknek volt kitéve. Ezek az
elmozdulások azonban e területek különböz részein különböz
méretek voltak. A helvétikumban a trangszgresssió nagy terü-

letet ért el, de szárazon maradt az I. 8. és 9. környéke és az igali

1. sz. fúrás területe. A tortonikumban a transzgresszió fokozó-
dott, tehát az 1. 5. és G. 3. fúrások rétegsorának tortonikumhiá-
nyp. utólagos, pannónikum eltti denudációra vezethet vissza.

A tortonikum után a terület nagy része szárazra kerülhetett,
fleg az inkei szerkezet Ny-i része; a szarmatikuin idejének

,
mozgásairól tudunk legkevesebbet; a pannon.kuin elején ismét
besüllyedt az inkei és görgetegi terület, — míg az igali maxi-
mum teteje szárazon maradt a felsöpannon elejéig.

Mindezek az üledékképzdési hiányok és mozgások egyálta-
lán nem jelentenek újdonságot a hazai neogénben. Fontosságu-
kat az ország számos más részére vonatkozóan sokan régen
kimutatták. A dunántúli kutatások folyamán a budafai és lóvá-,

szí területeken a neonrétegsor folyamatosságát, megszakítatlan-
ságát bizonyítottuk. Most a Déldunántúl egy részén is változato-
sabb, megszakításokkal tarkított, ezért mozgásokat bizonyító

rétegsort látunk, amely az ország más részem is gyakori. Ezzel

egészen szkre korlátozódik az a medencerész a Dunántúl Ny-i
sarkán, ahol az üledékképzdés hosszú idn át megszakítatlan
volt s amely a pannónikum végéig a többitl eltéren csak
kisebb mozgásoknak volt kitéve.

A rcidoboji slir faunája.

A radcboji I. számú magvar kincstár' fúrás kzetmintáiból
dr. Pávai Vájná Ferenc fgeológus 1924-ben slirmárga dara-

bokat volt szíves uekem átadni, azok slénymaradványainak
megvizsgálása céljából. E vizsgálat eredményeirl 1924 május
15-én a pénzügyminisztériumnak küldött jelentésben számol-

.
tani be.

Az els minta (34.' számú) 105 m mélységbl vah. Anyásra
szürke csdláinos, vékonyréteges agyagmárga. Szétnyomott, alig

felismerhet kagvlcíhéjak vannak benne: Pecten sp.. Macira
trionauia REN., Lucina sp.; nagyobb számmal vannak halpikke-

lyek is.

A 35. számú minta 162 un mélysé^b 1 való. Kzetanvaga szin-

tén szürke agyagmárga, azonban valamivel durvább klasztiku-

mot is tartalmaz. Makrofaunájában a molluszkák mellett nagy
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Echinida-tüskék gyakoriak s iszapolási maradékában szép
mükrafouna van. A következ alakokat határoztam meg belle:

Spircloculina sp., Lagena ctf. apiculata ESS., Nodosaria
radicula L., Robulus sp., Uvigerina pygmaea D’ORB. var., Orbu-
lina universa D’ORB., Globigerina bulloides DORB., Echinida
(tüskék), Pycnodonta cochlear POLI var. navicularis BR. Pecten
denudatus ESS., Corbula cfr. gibba OLIVI, Dentalium sp.„ Linia-
cina sp., rákol lótöredékek.

A 36. számú .minták 172—192 méter közöttiek. A 36. a. .jelzés
világosszürke meszes-homokos márgában makroí'anna nincsen,
nem is iszapolható, felületén azonban már kézi nagyítóval is

kivehetk a Globigerinák, melyek arra utalnak, hogy mikrofau-
nája a többi réteghez hasonló. A 36. b. és c. jelzés minta
kemény, szürke, imárgás agyag, melynek anyaga igen finom
tiszta pelit A 36. b. faunája:

Qiiinqueloculina sp., SpirolocuLina cfr. tenuis CZJZ., Lagena
pl. sp.. Nodosaria sp., A odcsaria consobrina D’ORB. var. emaciata
RSS., Orbulina universa D’ORB., Globigerina bulloides D’ORB..
Cibicides lobatulus W. et J., Pycnodonta cochlear POLI var.

navicularis BR., Pecten denudatus RSS., Dentalium sp., Cassi-

daria echinophora LK., Lamna sp.

A 36. e. foraminiferái közöt t a Globigerinák mellett a No dósa -

riák és a nagyobb Cristelláriák a gyakoriak. Makrofannája sze-

gény: Echinida tüskék, Schizaster sp. • Pycnodonta cochlear
POLI var. navicularis BR.

Ezek a faunák kétségtelenné teszik, hogy a típusos slirrel

van dolgunk, amire a kzetanyag is utalt. A makrofaunában a

mOlluszkák mind bathyális alakok, csüpán a nagy Echinida
tüskék idegenek e képzdményben. A mikrofaunában pedig az
igen sok Globigerina s (az egy Cibicides lobatuluson kívül) csupa
mélytengeri alak je’enléte mind olyan jelleg, ami azt bizonyítja,
hogy a kérdéses rétegek a típusos osztrák slir-elfordulásokkal
azonos korú és azonos fácies képzdmények.

MnoaeHOBbie o6pa30BaHnn no flanHbiM öypoBbix cKBawMH b KUKHooanap.HOM
MaCTH 3aflYHaHCKOÍÍ HH3M6HH0CTM.

JI a c ji o II I x p a y c :

B io*ao=3aiiagHOö Macin aanyHaiicKOii HHB.ueHHOcxíi Ha nOBepxiiocTii aesuin

ne Hailjeno oöpaaoBainiíi 6ojiee npeBHero ae.M BepxHiiíi naHiioH. BypoBbie CKBa=
VKHHbl B 9THX XieCTaX B MHOIMIX CJTyMaaX '.lOCTHrJIH MHOgeHHOBblX CJIOeB. B.xech

k Hanfiojiee CTapÜM opaaoBaHHHM Ha cyme oihochtch necManHiiKH h KOiirace

MepaxbT. Hafl hkmh HaxojiHTCíi uiJiupbí öezuibie MopcKHMH jkhbothbimh m nec=

MaHHHKii öoraTbie ociaÍKaMH goncTOpHHecKHX HíiiBOTHbix. K iraíióojiee BepxiiiiM

OTJIOJKeHHHM MHOIieHÜ OTIIOCHTCÍI MCprejIb II H3BeCTHHKH. B I05RH0-3ana,HH0ÍÍ

müctii 3ajibi OTJioHceiiHH MHoqeHa mojicho nasBaTb nojiHbiMir. b ceBepHo.vi n

boctohhom HanpaBJieHHax OTjiOHieHHH nenojiHbie. Ha 9Toro movkho aaKJuouiTb,
MTO Ha 9THX reppHTOpHHX ByJIKaHHMeCKaH fleHTejIbHOCTb OTHOCHTCH K cuiee
paHHHM nepnonaM BpeMpHH Me.vi b fiojiee r-iiyöOKOft iojkho

=

aanahhoe Macin
TeppHTOpHlí.

I



MIOCÉNÉ IN THE S. W. TRANSDANUB1AN BOHEHOLES
L. S t r a u s z.

Miocéné is nt found outcropping anywhere in the S. W.
corner of Transdanubia in vicinity of the MAORT oilfields

(Budafa, Lovászi, Hahót), however in the Avells it Avas often
found beneath the Pannonian. The fossils confirm the presence
of the Helvetian „Sclilier“-facies (maris), of the Tortonian
,-Leytha
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limestones. sandstones and sandy maris, and finally
of the Sarmatian limestones and maris. (List of fossils is 'to be
found in Hungárián text, localities on annexed map.)

Wells Avith oil founds are nt referred to here. though it

ean be mentioned that in* the oil fields Lovászi and Budafa
thiek series of Miocéné beds has been penetrated.

As it is to be seen from the section (v. in the Hungárián
text), the sedimentation Avas uninterrupted in the Avells of the
Újudvar anticline (D) and W. from here in the Budafa and
LoaAszí area alsó), bút in the Inke (I) and Görgeteg (G) area
there occured discontinuities in the sedimentation durig the

Miocéné. This means that tectonical moATements began earlier

in this (eastern) area than in the deeper Avestern hasin, the
later remaining undisturbed during the greater part of the

Pannonian alsó.

As the faunas here described are very poor (and of Aveak
preserA’ation), they do nt help us to settle the question of the
„Schlier’s“ age (loAver or upper Mediterranean). In accordance
Avith the majority’s opinion the author quotes it as , Helvetian

1
*.

Still, so far it Avas noAvhere possible in Hungary to sepa-

rate any other facies than the Schlier, as horizons of different

age, from the Tortonian (e. g. the liorizon of Grund). As long
as the upper Mediterranean age of the Schlier is nt prooAren.

the use of the naimes „Helvetian“ and „Tortonian
44

in H\m-
gary’s stratypraphy is nt neeessary.


