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Összefoglalás

Jelen dolgozatunk célja a Sopron S–89, Nagylózs Nlt–1 (Soproni-hegység–Kisalföld) és Sáta S–75 (Ny-Borsodi-medence) fúrásokból elő-
került Foraminifera- és Mollusca-együttesek biosztratigráfiai kutatási eredményeinek ismertetése, rétegtani értékelést szolgáló alapadatok közlése,
lito- és magnetosztratigráfiai korrelációval kiegészítve. A vizsgálatokból kitűnik, hogy a legteljesebb badeni rétegsort (Lajtai Mészkő Formáció
Pécsszabolcsi és Rákosi Mészkő Tagozat, Bádeni Agyag Formáció, Szilágyi Agyagmárga Formáció, Kozárdi Formáció) a Nagylózs Nlt–1 fúrás
harántolta. Badeninél idősebb képződményeket (ottnangi, kárpáti, Salgótarjáni Barnakőszén Formáció, Egyházasgergei Formáció) csak a Sáta
S–75 fúrásban találtunk. Ez utóbbi esetben értékelhető mágneses mérési eredmény csak a kárpáti összletből származott. Az Ammonia beccari —
Florilus boueanus Foraminifera- és Anadara-domináns Mollusca-együttesek (NN4) a korreláció szerint a C5Br és a C5Cn kron fiatalabb sza-
kaszában keletkeztek. 

A legidősebb badeni képződményt a Sopron S–89 fúrásban találtuk (NN5), mely a C5Bn.2n kron idején ülepedett le. A legidősebb kora-
badeni Foraminifera-fauna a C5Bn.1r kronban tűnt fel, a Nagylózs Nlt–l fúrásban. Az Orbulina suturalis (Brönniman) heterokron megjelenésű a
három fúrásban, legkorábbi előfordulása a Nagylózs Nlt–l fúrásban figyelhető meg. Erre az időszakra esik a kora-badenire jellemző, Pectinidae-
domináns Mollusca-fauna előfordulása is. A másik két fúrásban az Orbulina suturalis (Brönnimann) valamivel később a C5ADr (Sáta S–75), ill. a
C5ADn (Sopron S–89) jelenik meg. A plankton Gastropodák megjelenése (Sáta S–75) és robbanásszerű diverzitásnövekedése (Sopron S–89)
egyidejűnek tűnik az Orbulina suturalis (Brönnimann) megjelenésével az NN5 zónában. Magyarországon az NN6 zónában már sehol sem fordul-
nak elő Pteropodák.

A Nagylózs Nlt–1 fúrásban az agglutinált Foraminiferák (középső-badeni) a C5ADn kron középső szakaszán, míg a Bulimina elongata
együttes (késő-badeni) a C5ABr kronban lépnek fel. Bár Foraminiferák alapján a középső- és késő-badeni határ nem húzható meg méterre pon-
tosan, vizsgálataink mégis arra utalnak, hogy az NN6 nannozónába esik.
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Abstract

The studied boreholes were deepened in the northwestern part (Sopron S–89, Nagylózs Nlt–1) and in the north-eastern part of the Pannonian
Basin (Sáta S–75). Detailed lithologic, palaeontologic and stratigraphic studies were carried out on the Badenian succession of Sopron S–89 and
the Badenian and Sarmatian formations of Nagylózs Nlt–1, as well as on the Karpatian and Badenian deposits of Sáta S–75. The principle aim of
this paper is to show the results of the investigations made on foraminiferans and molluscs. The significant changes in the faunal characteristics
were correlated with the help of magnetostratigraphy. The polarity zones of the sections were correlated with the geomagnetic polarity time scale
of BERGGREN et al. (1995) while applying correlation to standard nannoplankton zones from NAGYMAROSY et al. (2005). 

In borehole Sopron S–89 a Badenian succession with a thickness of about 200 m was exposed (Figure 1). It overlies the crystalline basement
and is covered by Quaternary sediments (11.2–209.9 m). Abrasional conglomerate beds were deposited by the sea that invaded the area during the
early Badenian. These were formerly assigned to the Ligeterdő Formation (“Auwaldschotter”) and to the Karpatian stage (HÁMOR T. in HÁMOR

T., LELKES-FELVÁRI 1989). In this paper authors regard it as the basal beds of the Badenian Formation. From the basal conglomerate a gradual tran-
sition into the fine-grained sandy-silty-clayey sediments of the Baden Formation — the so-called “Baden clay of schlier facies” (VENDEL in DEÁK
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1981, p. 45) — can be observed. The Badenian succession is incomplete, the upper part has been eroded, and the siliciclastic sediments of basin
facies are overlaid discordantly by Quaternary deposits.

Based on foraminiferans, formations penetrated above 105.3 m are assigned to the Badenian. Molluscs are represented by indet. fragments.
In the layers occurring under this level, mollusc fauna is absent, trace fossils are frequent, and foraminifers do not provide information for age
determination.

A rich foraminiferal and mollusc fauna, which is valuable from a biostratigraphic point of view, was found in the section between 21.0–67.1 m
(NN5). Beside Orbulina suturalis Brönnimann and Uvigerina macrocarinata, Clio fallauxi (Kittl), Diacrolinia aurita (Bellardi), Vaginella austriaca
Kittl and Limacina valvatina (Reuss) are present. Their common appearance is indicative of the younger period of the early Badenian (Upper
Lagenid Zone) all over the Paratethys realm (RÖGL, SPEZZAFERRI 2003; BOHN-HAVAS, ZORN 1993, 2002; BOHN-HAVAS et al. 2003, 2004). The first
pteropod, such as Vaginella austriaca Kittl, appears in Chron C5ADr. The Clio fallauxi – Diacrolinia aurita assemblage, which is characterised by
a greater diversity, appears a bit later than V. austriaca Kittl, in Chron C5ADn, coevally with Orbulina suturalis Brönnimann.

The Badenian succession, which was cut by the Nagylózs Nlt–1 borehole in a thickness of more than 260 m (1070.0–1335.2 m) forms a com-
plete sedimentary cycle (Figure 1). The drilling was stopped in the Lower Badenian abrasional conglomerate and breccia in which a calcareous
algae-bearing limestone interbedding occurs. Approximately the lower half is built up of the Lajta Limestone  and the Baden Clay Formations over-
laid by siliciclastic deposits of the Szilágy Clay Marl Formation. The upper 13 m of the succession is made up of the Lajta Limestone Formation
indicating the end of the Badenian sedimentary cycle. Some sandy silt interbeddings indicative of deeper environment and open-marine connec-
tions [Lentipecten denudatum (Reuss), Orbulina, Globigerina] occur in the lower calcareous limestone.

The Sarmatian sediments (clayey marl, silt) exposed by the borehole between 1035.3–1070.0 m belong to the Kozárd Formation. The
Sarmatian is covered by a thick Upper Miocene – Pliocene succession.

The oldest early Badenian foraminiferal and mollusc fauna was found in the lower section of the borehole, which was built up of the alterna-
tion of corallinacean algae-bearing limestone and sandy-silty deposits. The silty sections are characterized by the dominance of the foraminiferal
assemblage Globigerina bulloides d’Orbigny – Uvigerina semiornata semiornata d’Orbigny, and from biostratigraphic point of view, the appearance
of Orbulina suturalis Brönnimann is significant. Molluscs are represented by Lentipecten denudatum (Reuss).

In the corallinacean algae-bearing sections the foraminifer Amphistegina mammilla (Fichtel-Moll) and a rich early Badenian Pectinidae fauna
[Flabellipecten solarium (Lamarck), Aequipecten macrotis (Sowerby), A. malvinae (Dubois), A. elegans (Andrzejovsky) etc.] occur. 

At 1248.9 m agglutinated foraminiferans appear, which are indicative of the middle part of the Badenian, whereas above 1171.9 m Bulimina
elongata d’Orbigny and indicate late Badenian. The mollusc fauna of this section consists of Nuculana–Megaxinus–Myrtea–Angulus species, which
are not age indicators.

Sarmatian foraminiferal assemblages characterized by the relative dominance of Miliolinas, Elphidium hauerinum (d’Orbigny) and
Porosononion granosum (d’Orbigny), appear at 1070.9 m with low number of specimen in sediment and low species diversity. The first mollusc
assemblages characteristic of the Sarmatian (Cardium gleichenbergense Papp, then C. suess Barbot de Marnyi – C. sarmaticum Barbot in
Kolesnikov, Musculus sarmaticus (Gatuev) appear at 1063.5 m.

The Miliammina–Trochammina-bearing foraminiferal assemblage is indicative of the early part of the Upper Miocene (NAGYMAROSY et al.
2005)

Orbulina. suturalis Brönnimann and the rich Pectinidae fauna appear in Chron C5Bn.1r (~14.9 Ma) in the borehole. The agglutinated
foraminiferal assemblage appears in Chron C5ADn, whereas Uvigerina venusta Franzenau and Bulimina elongata elongata d’Orbigny appear only
in Chron C5ABr and disappear in the older part of Chron C5ABn. The boundary of the nannozones NN5/NN6 can be drawn at 1126.5 m in
Chron C5ABr (~13.6 Ma; NAGYMAROSY et al. 2005).

Borehole Sáta S–75 transected the Miocene (Eggenburgian–Ottnangian–Karpatian–Badenian) succession between 2.5–264.6 m (Figure 1)
The succession starts with the terrestrial Zagyvapálfalva Formation, which unconformably overlies Cretaceous formations. The Ottnangian is rep-
resented by the lignite-bearing Salgótarján Formation. The Karpatian succession, which, here in this borehole, is predominantly built up of sand,
belongs to the Egyházasgerge Formation. Between 2.5 and 88.0 m the drilling exposed silt, tuffaceous sandy silt beds of early Badenian age, which
— according to the latest lithostratigraphic nomenclature — belong to the Borsodbóta Formation (RADÓCZ 2004; GYALOG, BUDAI 2004, p. 221).
This formation is built up of fine clastic marine sediments containing pyroclastics (e.g. “tuffaceous white marl”). The formation of these sediments
can be related to the early Badenian rhyolite tuff explosion with K/Ar ages of 14.8±0.3 Ma (BOHN-HAVAS et al. 1998; RADÓCZ 2004). Basin sedi-
ments of deeper water like the pteropod-bearing clayey silt layers show lithologic similarity to the Baden Clay Formation, and among others, were
exposed by borehole Sáta S–75 where belong to the Sáta Beds (GYALOG, BUDAI 2004). 

There is likely to be a tectonic contact between the Karpatian and Badenian succession; several structural features were observed during the
evaluation of the sequence, which significantly reduced the real thickness of the Badenian. Some Lower Badenian successions drilled in the vicin-
ity of the Sáta S–75 borehole are more complete; their thickness is often double that of the Lower Badenian succession of Sáta S–75. Quaternary
deposits overlie the Badenian with an erosional unconformity. 

The fauna of the section under 98 m assigned to Zone NN4 is less suitable for age determination; it consists of Ammonia beccarii – Florilus
boueanus foraminiferal and Anadara–Corbula mollusc assemblages with long-range species (NAGYMAROSY et al. 2005).

However, sediments penetrated above 76 m (NN5) contain foraminiferal and mollusc assemblages of biostratigraphic importance. The rich
Globigerinoides–Globorotalia and Orbulina suturalis Brönnimann is indicative of the younger part of the early Badenian. The same age is support-
ed by the planktonic mollusc fauna: Vaginella austriaca Kittl is the first pteropod, which appears in the succession, moreover, the planktonic gas-
tropod assemblage consisting of Clio fallauxi (Kittl), C. pedemontana (Mayer) and Diacrolinia aurita (Bellardi) shows a rapid increase in diversity
at 58.6 m. O. suturalis Brönnimann — accompanied by a rich planktonic foraminiferal fauna — and Vaginella austriaca Kittl appear together in
Chron C5ADr, whereas the pteropod bloom takes place in Chron C5ADn.



Bevezetés

A magyarországi miocén képződmények biosztratigrá-
fiai vizsgálatának alapját korábbiakban a gazdag Forami-
nifera- és Mollusca-, majd későbbiekben a nannoplankton-
együttesek szolgáltatták. A nyolcvanas években megindult
a fúrási szelvények magnetosztratigráfiai vizsgálata és a
polaritásszelvények korrelációja a globális idő skálával, ami
lehetőséget adott a rétegsorok, a faunakép-változások, il-
letve a biosztratigráfiai események korának meghatáro-
zására.

Elsőként a Várpalotai-medence déli folytatásában mé-
lyült Berhida Bh–3 barnakőszén-kutató fúrás magneto-
sztratigráfiai korrelációja készült el. Ezt követte a nyugat-
magyarországi Sopron S–89 szerkezetkutató, a Kisalföld és
Soproni-hegység határán lévő Nagylózs Nlt–1 alapfúrás,
valamint a Borsodi (Egercsehi–Ózdi)-medencében mélyült
Sáta S–75 térképező fúrásoké. A Berhida Bh–3 fúrás Mol-
lusca és magnetosztratigráfiai korrelációs vizsgálatának
eredményeit 1991-ben publikálták (KÓKAY et al. 1991).

Később, az IGCP 329 projekt keretében kezdődött meg a
badeni plankton Molluscák bio- és magnetosztratigráfiai
korrelációja (Sopron–89, Berhida Bh–3 és Sáta S–75). A
többszöri gyűjtés sűrű mintázásának köszönhetően sor ke-
rülhetett a hazai miocén plankton Gastropoda-faunájának
részletes megismerésére, sztratigráfiájának kimunkálására
és a Pteropoda-események pontosabb datálására (BOHN-
HAVAS, ZORN 1993; BOHN-HAVAS et al. 2003, 2004).

A Sopron S–89, Nagylózs Nlt–1 és Sáta S–75 fúrások
szelvényéből a kilencvenes években készültek őslénytani
vizsgálatok és biosztratigráfiai értékelések, Nagymarosy A.
(nannoplankton), Szegő É. (Foraminifera), Bohnné Havas
M. (Mollusca) és Monostori M. (Ostracoda) közreműkö-
désével. A magnetosztratigráfiai vizsgálatokat Lantos M.
végezte. A litológiai szelvényleírások Don Gy. (Nagylózs
Nlt–1, in: DON, ZSÁMBOK 1990), Hámor T. (Sopron S–89,
in: HÁMOR T., LELKESNÉ FELVÁRI 1989) és Radócz Gy. (Sáta
S–75, RADÓCZ 1989) nevéhez fűződnek. 

2005-ben zárult le a négy fúrás integrált, lito-, bio- és
magnetosztratigráfiai vizsgálati eredményeinek összesítése
(NAGYMAROSY et al. 2005a). 

A hazai kárpáti, badeni képződmények bio- és magne-
tosztratigráfiai korrelációs vizsgálata azért is különösen
jelentős, mert itt a mérések vastag miocén összletekben
történtek.

A Paratethys paleomágneses szelvényeinek zöme bio-
sztratigráfiailag korszerűen vizsgált, néhány méteres fel-
színi feltárásokból származik, ahol általában csak egy-egy
normál vagy fordított polaritású zónát mutattak ki. Ilyen
például a kárpáti Laa an der Thaya (SCHOLGER, STINGL

2004) és Korneuburg-medence (SCHOLGER 1998), vala-
mint a badeni Grund, Mailberg (ĆORIĆ et al. 2004) és
Baden-Soos (Steininger, Lantos nem publikált adata)
szelvénye.

Kivételt képez a Nyugati-Kárpátok előterében mélyült
Nosislav N–3 fúrás, melyben a fauna-vizsgálatok a fúrás
66–360 m között harántolt eggenburgi–kárpáti szakaszában

történtek (HLADILOVÁ et al. 1991a, b; KROPÁČEK, MAL-
KOVSKÝ 1992; RÖGL et al. 2003).

Jelen dolgozatunk elsődleges célja a Sopron S–89,
Nagylózs Nlt–1 és Sáta S–75 fúrásokból előkerült Fora-
minifera- és Mollusca-együttesek biosztratigráfiai kutatási
eredményeinek ismertetése, rétegtani értékelést szolgáló
alapadatok közlése, lito- és magnetosztratigráfiai korrelá-
cióval kiegészítve. Vizsgálataink során számos adat gyűlt
össze a faunák őskörnyezeti-fejlődéstörténeti viszonyaira s
változásaira vonatkozóan, ezeknek részletes elemzésére
azonban nem térünk ki, mert az eredményeket külön pub-
likációban fogjuk ismertetni.

Magnetosztratigráfiai 

mintavétel és mérés

A mintákat 0,5 méterenként gyűjtötték a fúrásnál az ép,
eredeti kőzetekből, a zavart településű, szétesett magokat
nem mintázták meg. Összesen 1270 mintát gyűjtöttek, a
mintákat kocka alakú műanyag dobozba tették, majd lég-
mentesen lezárták.

A minták mágnesezettségét a Magyar Állami Földtani
Intézet és az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet közös mag-
netosztratigráfiai laboratóriumában mértük meg egy CCL
gyártmányú kriogén magnetométeren. A természetes
remanens mágnesezettség mérése után mindegyik fúrás-
ból egy sorozat „pilot” mintát választottunk ki úgy, hogy
azok mind a kőzettípusok, mind a mélység, mind a mágne-
ses sajátosságok (irány, intenzitás) tekintetében reprezen-
tatívak legyenek. A pilot mintákat váltótérben lépésenként
lemágneseztük egy Schonstedt GSD–1 típusú egykompo-
nenses váltóterű berendezéssel. A kevésbé stabil másodla-
gos mágnesezettség 15–20 mT lemágnesezés után tűnt el.
A többi mintát 15–25 mT váltótérben mágneseztük le,
kivéve a Sopron S–89 fúrás mintáit (10–15 mT), mert
intenzitásuk nem sokkal haladta meg a magnetométer
zajszintjét. Azokat a mintákat, amelyeknek nem volt stabil
mágnesezettségük, kihagytuk az adatrendszerből. A szel-
vényeken található 1-2 m vékony polaritászónák való-
színűleg nem eredetiek, hanem utólagos ásványátalakulás
eredményei. A Sáta S–75 fúrás 160 m alatti mintáit le-
mértük, de stabil remanens mágnesezettség hiánya miatt
kihagytuk.

Lito- és biosztratigráfiai 

jellemzés

A fúrási rétegsorok részletes leírásai az Országos
Földtani és Geofizikai Adattárban (DON, ZSÁMBOK 1990,
HÁMOR T., LELKESNÉ FELVÁRI 1989, RADÓCZ 1989), a
három vizsgált fúrás vázlatos rétegsora NAGYMAROSY et al.
(2005b) munkájában is megtalálható. Jelen munkánkban a
földtani képződmények besorolásánál a legutóbbi évek
kutatásai alapján kezdeményezett új litosztratigráfiai
egységeket is figyelembe vettük (GYALOG, BUDAI 2004). 
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A Sopron S–89 fúrás

Litosztratigráfia

A Sopron S–89 fúrás az ópaleozoos kristályos alaphegy-
ség (Soproni Gneisz Komplexum) fedőjében mintegy 200 m
vastagságú badeni üledéksort harántolt a kvarter képződ-
mények alatt (1. ábra). A badeni rétegsor csonka, a medence
fáciesű sziliciklasztos üledékeket diszkordánsan a kvarter
fedi.

A miocént a rétegsorban az alábbi litosztratigráfiai
egység képviseli:

BÁDENI AGYAG FORMÁCIÓ

A képződményt a Sopron S–89 fúrás 11,2–209,9 m
között tárta fel. 

Ebbe az egységbe nyíltvízi, medence fáciesű, uralko-
dóan szürke, zöldesszürke pelites üledékeket sorolunk. Túl-
terjedő módon az alaphegység szegélyén vagy a száraz-
földbe benyúló öblökben fejlődtek ki. 

A Sopron S–89 fúrás alsó-badeni rétegsora nem te-
kinthető tipikus Bádeni Agyagnak.

A badeni rétegsor a 193,7–209,9 m között a paleozoos
kristályos alaphegységre diszkordánsan települő báziska-
viccsal–konglomerátummal indul, amelyet korábban a Li-
geterdői Formációba (Auwaldschotter) és a kárpáti eme-
letbe soroltak (HÁMOR T. in HÁMOR T., LELKES-FELVÁRI

1989). Jelen munkában ezt a Bádeni Formáció bázis-
képződményének tekintjük, e formációval együtt tár-
gyaljuk, és a térségbe a kora-badeni idején benyomuló
tenger által lerakott üledéknek tekintjük. A kavicsanyag a
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1. ábra. A vizsgált fúrások prepannóniai 
miocén képződményeinek rétegsora

1 — agyag, 2 — aleurit, 3 — márga, 4 — homok, 5 —
kavics, konglomerátum, 6 — kavicsos homok, 7 —
kavicsos homokkő, 8 — homokkő, 9 — breccsa, 10
— corallinaceás mészkő, 11 — konglomerátum,
breccsa, 12 — gipsz, 13 — agyagos barnakőszén, 14
— negyedkori üledékek, 15 — felső-miocén képződ-
mények, 16 — kréta képződmények, 17 — paleo-
zoos képződmények, 18 — Lajtai Mészkő For-
máció Rákosi Tagozat, 19 — Lajtai Mészkő 

Formáció Pécsszabolcsi Tagozat

Figure 1. Stratigraphic column of the
Prepannonian Miocene formations of the

studied boreholes
1 — clay, 2 — silt, 3 — marl, 4 — sand, 5 — gravel,
conglomerate, 6 — pebbly sand, 7 — pebbly sand-
stone, 8 — sandstone, 9 — breccia, 10 — coralli-
nacean limestone, 11 — conglomerate, breccia, 12
— gypsum, 13 — clayey lignite, 14 — Quaternary
deposits, 15 — Upper Miocene sediments, 16 —
Cretaceous rocks, 17 — Paleozoic rocks, 18 —
Lajta Limestone Formation Rákos Member, 19 —
Lajta Limestone Formation Pécsszabolcs
Member; badeni = Badenian, szarmata = Sarma-
tian, alsó = lower, felső = upper, eggenburgi =
Eggenburgian, ottnangi = Ottnangian, Kárpáti =
Karpatian, a = Baden Clay Fm, b = Szilágy Clay
Marl Fm, c = Kozárd Fm, d = Zagyvapálfalva Fm,
e = Salgótarján Lignite Fm, f = Egyházasgerge 

Fm, g = Borsodbóta Fm



környék kristályos paláiból, illetve a területen korábban
lerakódott kavicsanyagból [az alsó-miocén Ligeterdői
Kavics Formációból vagy a „ruszti kavicsként” említett,
kora-badeni korú és VENDL (1930) által fluviálisnak tekin-
tett kavicsösszletből] származik. VENDEL (in DEÁK 1981,
p. 45) szerint a ruszt–fertőrákosi dombvonulat Ny-i
oldalán nyomozható homok és kavics képződményt az
„alsó-tortonai korszak fiatalabb részében transzgredáló
tenger áthalmozta”.

Az alaphegységre települő kavicsos homokkő-kong-
lomerátum bázisrétegekből fokozatos szemcseméret-fino-
modással fejlődik ki a Bádeni Formáció finomszemű homo-
kos-aleuritos-agyagos üledéke, az ún. „slír-fáciesű badeni
agyag” (VENDEL in DEÁK 1981, p. 45). A báziskavics fölötti
rétegsor alsó felében néhány dm-es vastagságú kavicsos
homokkő-betelepülések is előfordulnak, és felfelé fino-
modó kisciklusok figyelhetők meg. A 157,1–158,1 m között
települő kavicsos, homokos, agyagos aleurit kaotikus gyü-
redezettséget mutat.

Említésre méltó, hogy hat mintából (35,2–48,8 m
között) szferulitok is előkerültek. 

Kor: a formáció üledékeinek lerakódása a kora-badeni
folyamán történt. A rendelkezésre álló adatok (KOVÁČ et al.
1997, 1999) arra utalnak, hogy a feltárt rétegsor az alsó-
badeni magasabb részébe (felső-lagenidás zóna) tartozik.

Fácies: a badeni rétegsor mélyebb részének Forami-
nifera-faunája (Bathysiphon) a slírekre jellemző; a felső sza-
kaszon (21,0–59,0 m) az Orbulinák jelenléte, akárcsak a
86,0 m-nél belépő Vaginella austriaca Kittl, a nyílttengeri
kapcsolatok erősödésére utal; a 48,0 m fölött kimutatható
„Pteropoda-robbanás” meleg, mélyebbvízi környezetet
jelez. A fúrás egy, a Csapodi-árok térségétől (HÁMOR G.
2001) NyÉNy-ra elhelyezkedő, a kora-badeni folyamán
kimélyült részmedence üledékeit tárta fel.

Foraminifera

Foraminifera-vizsgálat a fúrás 21,0 m-től 209,0 m-ig ter-
jedő szakaszából történt (1. táblázat).

Alulról felfelé haladva három jellegzetes együttest
lehetett elkülöníteni: agglutinált együttes, Paragloborotalia

mayeri – agglutinált taxonok együttese és a Orbulina –

Globigerina – Uvigerina macrocarinata együttese. 
209,9–105,3 m között az agglutinált taxonok kis faj- és

egyedszámú előfordulása jellemző.
A szelvény legmélyebb rétegeiben kavics, kavicsos ho-

mokkő és konglomerátum található aleuritos homokkő
betelepülésekkel. Az asszociáció jellegét egy-egy Haplo-

phragmium pseudospirale Williamson, Bathysiphon filifor-

mis M. Sars, Martinottiella communis (d’Orbigny) és Hap-

lophragmoides sp. jellemzi néhány Globigerina sp. kísé-
retében. Igen kis egyed- és fajszám jellemzi az együttest.
Gyakoriak a faunamentes szakaszok (209,9–193,7 m;
180,5–117,0 m). 

A fajok elsősorban fáciesjelzők, sztratigráfiai jelen-
tőségük csekély, a Központi-Paratethys területén hosszú
fajöltővel rendelkeznek (CICHA et al. 1998).

105,3–62,7 m között a Paragloborotalia mayeri (Cush-

man-Ellisor) és az agglutinált taxonok alacsony diverzitású
és abundanciájú együttese figyelhető meg. 

A mélyebben fekvő homokos, aleuritos üledékekben
nagyobb az egyed- és fajszám. Az agglutinált formák mel-
lett jellemző a Paragloborotalia mayeri (Cushman-Ellisor)
nagyobb egyedszámú megjelenése (100,0–105,3 m),
valamint a rossz megtartású, töredezett, fajra nem hatá-
rozható Globigerinák előfordulása. A bentosz legjellem-
zőbb tagjai: Bathysiphon filiformis M. Sars, Martinottiella

communis (d’Orbigny), Valvulineria complanata (d’Orbig-
ny), Stilostomella adolphina (d’Orbigny).

A Paragloborotalia mayeri (Cushman-Ellisor) karak-
terisztikus forma az alsó-badeniben (ĆORIĆ, RÖGL 2004).
A hazai és a külföldi szakirodalom szerint is tipikus kom-
ponense az alsó-badeni planktonegyütteseknek (RÖGL,
SPEZZAFERRI 2003; KORECZNÉ LAKY, NAGYNÉ GELLAI

1985). Magyarországi idősebb és fiatalabb badeni rétegek-
ben egyaránt megtalálható, de a leggyakoribb az alsó-
badeniben (KORECZNÉ LAKY 1985a). RÖGL (1985)
véleménye szerint az egriben, míg CICHA et al. (1998)
szerint csak a kárpátiban jelenik meg, és a badeni végén
tűnik el.

A Paragloborotalia mayeri (Cushman-Ellisor) alapján,
mely a C5Bn.1n kronban jelenik meg, a képződményt a
kora-badenibe soroltuk. 

59,0–21,0 m között a Globigerinák, az Orbulinák és az
Uvigerina macrocarinata Papp-Turnovsky jelenléte a meg-
határozó.

Az agyagmárgás, homokos, aleuritos rétegeket a Fora-
miniferák nagy egyed- és fajgazdagsága jellemzi. Jó meg-
tartású a fauna. A közösség leggyakrabban előforduló
genusai a Paragloborotalia mayeri (Cusman-Ellisor), a
Globigerina bulloides d’Orbigny és a Globigerinoides

trilobus (Reuss). Korjelző szerepe miatt kiemelkedő jelen-
tőségű az Orbulina suturalis Brönnimann és a kis egyed-
számmal megjelenő Uvigerina macrocarinata Papp-
Turnovsky. A bentoszformák közül a Bolivina-taxonok,
(Bolivina hebes Macfadyen, Bolivina scalprata retiformis

Cushman, Bolivina antiqua d’Orbigny, a Discorbis obtusa-

ta (d’Orbigny), a Melonis pompiloides (Fichtel-Moll) és a
Heterolepa dutemplei (d’Orbigny) abundanciája a legszá-
mottevőbb.

CICHA et al. (1998) munkájában leírja, hogy az Orbulina

suturalis Brönnimann első megjelenése kijelöli az alsó és
felső-lagenidás zóna határát. RÖGL és SPEZZAFERRI (2003),
valamint ĆORIĆ et al. (2004) szerint az Orbulina suturalis

Brönnimann első megjelenése az M5b plankton Forami-
nifera-zóna tetejére és az M6 zóna aljára esik. Ezt a véle-
ményt tükrözi RÖGL et al. (2003) cikke is. Az Orbulina sutu-

ralis Brönnimann jelenléte alapján a fúrásnak ezt a sza-
kaszát a kora-badeni felső-lagenidás zónával korrelálhatjuk.
Az Orbulina suturalis Brönnimann utolsó megjelenése a
badeni emelet tetejére tehető (RÖGL 1985, CICHA et al.
1998). Hazai adatok is azt támasztják alá, hogy az Orbulina

suturalis Brönnimann a fiatalabb alsó-badeni Foraminifera-
együttesek jellemző alakja (KORECZNÉ LAKY, NAGYNÉ

GELLAI 1985; KORECZNÉ LAKY 1985a). 
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A Globigerina bulloides d’Orbigny a kárpátitól a badeni
tetejéig végigfutó faj a Központi-Paratethys területén
(CICHA et al. 1998). A hazai badeni együttesek egyik leg-
tipikusabb és legelterjedtebb plankton tagja. 

A Globogerinoides trilobus (Reuss) korjelző értéke
elenyésző, tekintettel arra, hogy a felső-egritől a badeni tete-
jéig megtalálható. 

Az asszociáció másik korjelző faja a bentosz Uvigerina

macrocarinata Papp-Turnovsky, melynek első megjelenése
definiálja a badeni bázisát, ill. az alsó-lagenidás zónát (PAPP,
TURNOVSKY 1953; CICHA et al. 1986; RÖGL, SPEZZAFERRI

2003), de a Központi-Paratethys területén az egész alsó-
badeniben jellemző (CICHA et al. 1998; RÖGL, SPEZZAFERRI

2003; HAUNOLD 1995; RÖGL et al. 2003).
A Bolivina hebes Macfadyen az egritől a középső-

badeni tetejéig, de nagyobb gyakorisággal az alsó-badeni-
ban fordul elő, míg a Bolivina antiqua d’Orbigny az egritől
kezdve az egész badeniben megtalálható, kisebb gyako-
risággal a felső-badeniben.

A többi bentoszfaj sztratigráfiai értéke csekély. 
Az Orbulina suturalis Brönnimann és az Uvigerina

macrocarinata Papp-Turnovsky alapján a Sopron S–89
fúrás 21,0–59,0 m közötti képződményeit fiatal kora-bade-
ninek tekintjük. Mind a két faj a C5ADn kron idősebb sza-
kaszában lép fel.

Mollusca

Makrofauna-vizsgálat a fúrás 21,0-től 171,0 m-ig terjedő
szakaszából történt (2. táblázat). Molluscák csak a 21,0–
109,0 m között harántolt agyagos, aleuritos, homokos ba-
deni képződményekből kerültek elő. A Molluscákon kívül
gyakoriak voltak a sünmaradványok és a nyomfosszíliák.
Kíséretükben ritkán Radiolariák (34,9–41,4 m) és korall
(49,4 m) is előfordult.

A 109,0–171 m közötti váltakozó homokos aleurolit,
homokkő-, konglomerátumrétegek csak nyomfosszíliákat
tartalmaztak.

A 67,1–109,0 m közötti aleuritos homok-, homokkő-
rétegekből Pteropodán kívül (Vaginella austriaca Kittl,
86 m) igen ritkán apró, nem határozható Mollusca-
töredékek és gyakrabban változatos nyomfosszíliák kerül-
tek elő.

A 21,0–67,1 m közötti agyagos, homokos aleuritösszlet
kis faj- és egyedszámú, gyenge megtartású bentosz és jó
megtartású, viszonylag gazdag plankton Mollusca-faunát
tartalmazott. Végig jellemző volt a Gastropodák, ezen
belül a ragadozó csigák (Nassarius, Euspira, Trigonosto-

ma, Fusus, Mitraefusus) és a Pteropodák (Vaginella aust-

riaca Kittl, majd 48 m-től a Limacina, Clio, Diacrolinia,

Styliola) dominanciája. Kagylók csak ritkán és töredékes
formában fordultak elő, ép, héjas maradványt szinte egyál-
talán nem találtunk. Mind a bentosz, mind a plankton
Molluscák héjnélküli lenyomat formájában fordultak elő,
gyakran pirites bevonattal. A bentoszelemek általában a
típusosnál kisebb, míg a Pteropodák normális termetűek
voltak. A szórt, rendezetlen beágyazódás volt leggyakrab-
ban megfigyelhető, kivételt csak az apró, juvenilis

Vaginellák képeztek, melyek többször is „fészkekbe, jára-
tokba rendezetten” fordultak elő a bioturbáció következ-
tében.

Bentosz Molluscák: Euspira helicina (Brocchi), Nassa-

rius hoernesi (Mayer), Nassarius sp., Mitraefusus ottnan-

gensis (Hörnes), Fusus sp., Trigonostoma gradata (Hörnes)
Clavatula sp., Cylichna subcylindrica (d’Orbigny), Retusa

truncatula (Bruguiere), Nuculana fragilis (Chemnitz),
Crassadoma multistriata (Poli), Lucina sp., Astarte sp.,
Angulus donacina (Linné). 

Plankton csigák: Limacina valvatina (Reuss), Limacina

sp. 1., Limacina sp. 2., Clio fallauxi (Kittl), Vaginella austri-

aca Kittl, Diacrolinia aurita (Bellardi), Styliola subula

(Quoy, Gaimard).
A Molluscák kíséretében gyakoriak a sünök (21,0–54,8

m között), általában pirites bevonatú töredékekként vagy
egy csomóban maradt, ill. szétszóródott tüskék formájában.
A fúrás felsőbb szakaszában azonban több ép, pirites
bevonatú Brissopsis ottnangensiss (R. Hoernes) példány is
előfordult.

Ugyancsak gyakoriak a nyomfosszíliák, melyek vál-
tozatos formájúak és viszonylag jó megtartásúak, külö-
nösen a fúrás felsőbb szakaszában.

Biosztratigráfiai szempontból a 21,0–86,0 m közötti sza-
kaszban fellépő Pteropodáknak van jelentősége, a bentosz
Mollusca-fajok a kora- és középső-miocénben egyaránt elő-
forduló, hosszú fajöltőjű formák. A Clio fallauxi (Kittl) és
Diacrolinia aurita (Bellardi) az egész Központi-Paratethys
területén csak a kora-badeniben (felső-lagenidás zóna) for-
dul elő (ZORN 1991; BOHN-HAVAS, ZORN 1993, 2002;
JANSSEN, ZORN 1993).

Ugyancsak a kora-badenire utal a Pteropodák nagyobb
faj- és egyedszáma is. A kárpátiban a Paratethys területén
csak 2 genus 3 faja ismert, míg a kora-badeniben 8 genus 15
faja lép fel (BOHN-HAVAS, ZORN 2003). A középső- és késő-
badeniben határozottan csökken a fajszám (BOHN-HAVAS,
ZORN 2002). Az ugrásszerű diverzitásnövekedés a kora-
badeni fiatalabb szakaszában következik be. Ez a jelenség a
Sopron S–89 fúrásban is nyomon követhető. Az első Ptero-
poda, a Vaginella austriaca Kittl 86 m-ben jelenik meg, 48
m körül pedig megnő a diverzitás, és a Vaginella austriaca

Kittl mellett belépnek a Clio-, Limacina-, Diacrolinia- és
Styliola-fajok.

A Nagylózs Nlt–1 fúrás

Litosztratigráfia

A neogén képződményeket több mint 1300 m vastag-
ságban feltáró Nagylózs Nlt–1 fúrásban a badeni rétegsor
(1070,0–1335,2 m) teljes üledékciklust alkot (1. ábra). A
fúrás a mészalgás mészkő közbetelepülést is tartalmazó
alsó-badeni konglomerátum–breccsa bázisrétegekben,
1335,2 m-ben állt le. A badeni rétegsor alsó, mintegy 30 m-
es szakaszán kavicsos, mészalgás mészkövet tárt fel,
amelyre több mint 220 m vastagságban uralkodóan szili-
ciklasztos rétegsor települ. A badeni üledékciklus végén (a
fúrásban 1083,2 m-től felfelé) a „lajtamészkő” visszatérése
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2. táblázat. A Sopron S–89 fúrás miocén rétegeinek Mollusca-faunája

Table 2. Mollusc fauna of the Miocene beds of borehole Sopron S–89



a peremeken kialakult karbonátos rámpa progradációját
jelzi a medence felé, ami a vízszint relatív csökkenésére
utal; a badeni rétegsor kavicsos mészkővel és konglomerá-
tummal zárul. A badenire pelites szarmata képződmények
települnek, a szarmatát vastag felső-miocén–pliocén ré-
tegsor fedi.

A miocént az alábbi litosztratigráfiai egységek képvise-
lik:

LAJTAI MÉSZKŐ FORMÁCIÓ: 

A Nagylózs Nlt–1 fúrás 1070,0–1083,2 m és
1304,1–1335,2 m között tárta fel.

Az ország területén különböző formációkba sorolt, tere-
pen egymástól nehezen megkülönböztethető sekélytengeri
(max. 30-50 m vízmélység) mészkőkifejlődések tartoznak e
litosztratigráfiai egységbe (MÜLLER 2000; GYALOG, BUDAI

2004). A korábbi leírásokban a formáció képződményei
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általában „lajtamészkő”, „lithothamniumos mészkő”, néven
szerepelnek. Jellegzetes kőzettípusai a medenceperemektől a
nyílttenger irányában távolodva: kavicsos mészkő – meszes
konglomerátum, homokos mészkő, mészhomokkő, mol-
luscás, mészalgás zátonymészkő. A Dunántúlon az utóbbi
évtizedekben a Fertőrákosi Mészkő Formációba (CSÁSZÁR,
HAAS 1983), majd a Pécsszabolcsi és a Rákosi Formációba
(HÁMOR G. in GYALOG 1996, pp. 79–80; HÁMOR G. in
CSÁSZÁR 1997, p. 40) sorolt, korábban „alsó-” és „felső-laj-
tamészkő” néven ismertté vált képződmények tartoznak ide. 

Kor: a formáció képződésének ideje a badeni korszak.
Fácies: a formáció üledékeinek képződése a medencék

peremein, a sekély medencéket elválasztó gátak területén,
illetve zátonyokon történt.

A formáció kora- és késő-badeni kifejlődései behatóbb
vizsgálatokkal elkülöníthetők, ezért javasolják a Pécs-
szabolcsi Mészkő Tagozatba illetve a Rákosi Mészkő Tago-
zatba sorolásukat (MÜLLER 2000; GYALOG, BUDAI 2004).

a) Pécsszabolcsi Mészkő Tagozat 

A fúrás 1304,1–1335,2 m között harántolta.
Egyrészt ide soroljuk a fúrásban a badeni rétegsor alján,

1307,0–1335,2 m között feltárt báziskonglomerátumot és
-breccsát. A talp közeli (1315,5 m alatti) üledékek a kristá-
lyos alaphegységből származó nagyméretű görgetegeket,
illetve a Ligeterdői Kavics Formációból (Auwaldschotter)
való áthalmozásra utaló bitumenes márvány törmeléket is
tartalmaznak. 

Másrészt egyértelműen ebbe a formációba sorolandók
az 1304,1–1307,0 m közötti szakasz mészalgás mészkő –
meszes homokkő – konglomerátum kifejlődései is.

A tagozat üledékei a kora-badeni során képződtek.
b) Rákosi Mészkő Tagozat

A fúrás 1070,0–1083,2 m között tárta fel.
A mindössze 13,2 m-es vastagságban kifejlődött coralli-

naceás mészkő, kavics, konglomerátum képződmény-
együttest rétegtani helyzete, a nannoflóra (NN6, NAGYMA-
ROSY et al. 2005a) és a Foraminifera-fauna alapján soroljuk a
felső-badenibe. 

BÁDENI AGYAG FORMÁCIÓ

A Nagylózs Nlt–1 fúrás a formációt 1196,5(?)–1304,1 m
között harántolta. 

A Sopron S–89 fúrásban megismert üledékekhez hason-
lóan a képződmények itt sem viselik a típusos Bádeni For-
máció bélyegeit; a rétegsort alapvetően slírjellegű üledékek:
homokos aleurit, aleuritos homok építi fel.

Az 1227,0–1304,1 m között feltárt, uralkodóan (80%-
ban) homokos, pelites üledékeket az eredeti leírásban a
Pécsszabolcsi Formációba, azaz az aktuális nomenklatúra
szerint a Lajtai Mészkő Formáció Pécsszabolcsi Tago-
zatába sorolták (DON in DON, ZSÁMBOK 1990). A fúrási
rétegsor e szakaszának képződményeit a Bádeni Agyag
Formációba tartozónak tekintjük, és a finomszemű szili-
ciklasztos rétegsorban található, 0,3–3,5 m vastagságú
mészkő, mészalgagumós konglomerátum közbetelepü-
léseket tenger alatti lejtő pusztulásával, lejtő menti gra-
vitációs áthalmozódással hozzuk kapcsolatba. Feltétele-

zésünk kiindulópontjául az 1256,1–1276 m közötti — ka-
vicsos mészkő betelepüléseket is tartalmazó — homokos
aleurit üledékek Lentipecten denudatum-os faunája szol-
gált, amely mélyebbvízi fáciest (mélyszublitorális–sekély-
bathiális zóna, 200 m-es vízmélység) jelez. A térségben a
kora-badeni során végbement tektonikai mozgások ered-
ményeként a Soproni-hegység K-i előterében közel É–D-i
irányú töréses szerkezetek alakultak ki, amelyek mentén a
medence tagolttá vált, egyes részek jobban, mások kevés-
bé süllyedtek be. 

A nagylózsi fúrás (Nagylózs Nlt–1) környezete a Bádeni
Agyag, sőt még a Szilágyi Agyagmárga lerakódása idején is
egy mélyebb és gyorsan süllyedő részmedence volt, intenzív
üledékképződéssel. Feltételezhető, hogy a formációban he-
lyenként megfigyelhető kavicsos mészkő betelepülések egy
környező, magasabb tenger alatti térszínen meglévő kavics
és corallinaceás mészkő gravitációs csuszamlásával kerül-
tek a finomszemű sziliciklasztos üledékek közé. Ezt a felté-
telezést a rétegsor ezen szakaszán mért inklináció szórása is
megerősíti. 

A Bádeni Formáció felső határát kérdőjelesen annak a
rétegnek a tetejénél jelöltük ki, amelynek magasabb részén
gipszeres dolomit betelepülések és gipszerek mutathatók ki
(1200 m körül). E réteg anyaga homokos aleurit, a homok-
tartalom felfelé növekszik.

Kor: kora-badeni.
A Foraminifera-vizsgálatok 1193,8–1248,9 m között

valószínűsítik a középső-badenit. A gipszes betelepülések
is alátámasztják e képződményegyüttes késő-badenit meg-
előző lerakódását. A középső- és felső-badeni határa bizton-
sággal nem húzható meg a Foraminifera-fauna alapján
(részleteket lásd a Foraminifera-vizsgálatokkal foglalkozó
szövegrészben).

Fácies: a Bádeni Agyag Formáció nyíltvízi, medence
fáciesű képződmény.

SZILÁGYI AGYAGMÁRGA FORMÁCIÓ

A Nagylózs Nlt–1 fúrás a formációt 1083,2–1196,5(?) m
között tárta fel.

A fúrásban a formáció alsó határának kijelölése bizony-
talan (vö. Bádeni Agyag Formáció). Felső határát a reg-
resszió vizuálisan is észlelhető kezdeténél (1083,2 m) húz-
zuk meg, ahol lényegesen megnő a karbonáttartalom, és a
faunában is a sekélytengeri alakok megjelenése érzékelhető. 

A Nagylózs Nlt–1 fúrás Szilágyi Formációba sorolt
képződményei között uralkodó a homokos aleurit, aláren-
delten csillámos finomszemű homok is előfordul. Fora-
minifera-faunáját a Bulimina–Bolivina együttese jellemzi. 

A Lajtai Mészkő Formáció Rákosi Tagozata jól megfi-
gyelhető váltással települ rá.

Kor: Korábban a badeni üledékképződési ciklus pelites
záróösszletét sorolták a formációba, amely megfelel a
buliminás–bolivinás Foraminifera-zónának (HÁMOR G.
1985, p. 151). E litosztratigráfiai egység korát újabban kiter-
jesztették a késő-badeniről a kora-badenire is (GYALOG,
BUDAI 2004, p. 222).

Fácies: partközeli–nyíltvízi (sekély neritikus öv).
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KOZÁRDI FORMÁCIÓ

A fúrás 1035,3–1070,0 m között harántolta.
A fúrásban ezt a formációt szerves maradványokban

gazdag szürke, zöldesszürke márgás aleurit és agyagmárgás
aleurit alkotja, amelyet homokkő-betelepülések tagolnak.
Az 1044,8 m-ben észlelt 1 mm vastagságú dácittufa-bete-
lepülés a felső-riolittufa szórással hozható kapcsolatba.

Kor: szarmata.
Fácies: az üledékek tengeri–félsósvízi, parttól távolab-

bi, nyíltvízi környezetben rakódtak le.

Foraminifera

Foraminifera-vizsgálatok a fúrás 1022,9 m és 1303,2 m
között harántolt képződményeiből készültek (3. táblázat). A
következő Foraminifera-asszociációkat lehetett elkülöní-
teni alulról felfelé haladó sorrendben: Orbulina suturalis –

Globigerina bulloides – Uvigerina semiornata semiornata

– Amphistegina mammilla, agglutinált taxonok, Uvigerina

venusta, Bulimina elongata elongata, Porosononion gra-

nosum – Elphidium hauerinum, Miliammina–Trocham-

mina.

Az 1303,2–1263,0 m közötti üledékekből Orbulina

suturalis – Globigerina bulloides – Uvigerina semiornata

semiornata és az Amphistegina mammilla (Fichtel-Moll),
asszociáció határozható meg.

A szelvénynek ez a szakasza váltakozó Corallinacea-
törmelékes durva mészhomokkő és aleuritrétegekből áll.
Erőteljes sötétszürke pirites bekérgeződés tapasztalható a
fosszíliákon, ami helyenként bizonytalanná és nehézkessé
teszi a fajmeghatározást. A corallinaceás közbetelepülések-
ben gyakori az Amphistegina mammilla (Fichtel-Moll)
(RÖGL, BRANDSTÄTTER 1993), de előfordul a sziliciklasztos
szakaszokban is egy-egy példányban.

Az aleuritos rétegekben az Uvigerina semiornata semi-

ornata d’Orbigny, Uvigerina semiornata urnula d’Orbigny,
Amphistegina mammilla (Fichtel-Moll), valamint a Globi-

gerina bulloides D’Orbigny és az intenzív bekérgeződés
következtében nehezen meghatározható Globigerina-félék
dominálnak. Egy-egy Orbulina suturalis Brönnimann is
felfedezhető. Változatos és nagy egyedszámot mutató
együttes, amelyben jellemző az erős bekérgeződés és gya-
koriak a sérült példányok. A kiemelt genusokon kívül a
mikrofauna további tagjainak hosszú fajöltőjük miatt a
kormeghatározás szempontjából nincs döntő jelentőségük,
de egyedszámukat tekintve domináns az előfordulásuk.
Ilyenek az Eponides haidingerii (D’Orbigny), a Melonis

pompiloides (Fichtel-Moll), a Fursenkoina schreibersiana

(Czjzek), a Hanzawaia boueana (d’Orbigny) és a Pullenia

quinqeloba (Reuss).
A bentoszfajok közül az Uvigerina semiornata semiorna-

ta d’Orbigny és az Uvigerina semiornata urnula d’Orbigny
fajöltője a Paratethys területén a kora- és középső-badenire
korlátozódik (CICHA et al. 1986). HAUNOLD (1995) szerint 
a Bécsi-medencében az Uvigerina semiornata urnula

d’Orbigny a felső-lagenidás zóna index mikrofosszíliája,
míg az Uvigerina semiornata semiornata d’Orbigny az
egész badeni emeletre jellemzően előfordulhat.

Az Orbulina suturalis Brönnimann jelenléte alapján az
1303,2–1263,0 m között harántolt képződményeket fiatal
kora-badeninek tekintjük. A faj a C5Bn.1r kronban jelenik
meg, és a C5ADr kron fiatalabb szakaszán tűnik el.

Az 1248,9–1193,8 m közötti összlet alsó részét 1248,9-
től 1231,6 m-ig intenzív diverzitás- és egyedszámcsök-
kenés, a planktonfajok eltűnése, továbbá az újonnan belépő
agglutinált taxonok kismértékű faj- és egyedszám-növeke-
dése jellemzi.

Új belépők a Textularia pala (Czjzek), a Spiroplec-

tammina acuta (Reuss), a Sigmoilinita asperula (Karrer),
melyek egy-egy Borelis melo melo (Fichtel-Moll), Quin-

queloculina hauerina (D’orbigny), gyakori egyedszámú
Textularia gramen d’Orbigny és Globigerina bulloides

d’Orbigny kíséretében jelennek meg. A Foraminiferák nagy
része átkristályosodott és bekérgeződött. Néhány példány-
ban pirites kitöltés is megfigyelhető.

1215,4 m-ben jelenik meg az Uvigerina venusta Fran-
zenau, melynek belépését egyes szerzők az agglutinált
zónára („Sandschalerzone” — GRILL 1941, 1943) teszik. Az
Uvigerina venusta Franzenau időbeli elterjedését tekintve
az irodalmi adatok nem egységesek. PAPP és SCHMID (1985)
szerint a Bécsi-medencében ez a faj az agglutinált zónában
található. HAUNOLD (1995) szerint a Bécsi-medencében az
agglutinált és a Bulimina-Bolivina-zóna jellegzetes tagja,
megjelenése és eltűnése felöleli a „Sandschaler” és a
Bulimina–Bolivina zónát a Bécsi-medencében. 

RÖGL és MÜLLER (1976) vizsgálatai során a walbersdor-
fi szelvény faunaegyüttesében az Uvigerina venusta Fran-
zenau a „Sandschaler” zónában jelenik meg, és a Bulimina–
Bolivina-zóna tetején már nem mutatható ki.

CICHA et al. (1998) szerint — korábbi véleményétől
eltérően — a Központi-Paratethys területén csak az agglu-
tinált zónában van jelen.

Koreczné Laky vizsgálataiból tudjuk, hogy az Uvige-

rina venusta Franzenau Magyarországon a Szirák–2/a fúrás
NN6 zónájában is előfordult (HÁMOR G., JÁMBOR 1985).

Az agglutinált fajok nagyobb faj- és egyedszámú megje-
lenése, valamint az Uvigerina venusta Franzenau belépése
alapján az 1248,9 és 1193,8 m között harántolt képződ-
mények, némi bizonytalansággal a középső-badenibe sorol-
hatók.

1171,9–1085,1 m között a rétegsorban a Bulimina elon-

gata elongata d’Orbigny közösség jellemző.
Ez változó diverzitású és abundanciájú együttes. Az

aleuritos összletben található faunára továbbra is jellemző
az erőteljes sötétszürke pirites bekérgeződés, ami igen
nehézkessé teszi a fajhatározást. A kísérő fajok közül
említésre méltó a Bolivina cf. dilatata (Reuss), Bolivina sp.,
az Eponides haidingerii (D’Orbigny), Quinqueloculina sp.,
Fursenkoina schreibersiana (Czjzek), — mindezek igen kis
egyedszámban alkotják az asszociációt. Megállapítható,
hogy nem a tipikus Bulimina–Bolivina-zóna együttesét
tárta fel a fúrás, mivel esetünkben jóval szegényesebb a
fauna, mind egyed-. mind fajszám tekintetében (RÖGL,
MÜLLER 1976; PAPP et al. 1978; KORECZNÉ LAKY 1987).
Ennek ellenére, mivel a Bulimina elongata elongata
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3. táblázat. A Nagylózs Nlt–1 fúrás miocén rétegeinek Foraminifera-faunája

Table 3. Foraminiferans of the Miocene beds of borehole Nagylózs Nlt–1



d’Orbigny tipikus alakja együttesünknek, továbbá, hogy az
asszociáció általános képe sem mond ellent feltételezé-
sünknek, ezért valószínűnek tekintjük a kora-badeni Buli-
mina–Bolivina-zóna meglétét.

A Bulimina elongata elongata d’Orbigny igen hosszú
fajöltővel rendelkezik a miocénen belül (egritől a badeniig)
a Központi-Paratethys területén (CICHA et al. 1998). Hazai
adatok is ezt a tapasztalatot támasztják alá, ugyanakkor
elmondhatjuk, hogy a felső-badeni üledékek tipikus alakja
(KORECZNÉ LAKY 1968, 1973, 1987).

A fentebb idézett irodalmi adatok alapján nem dönthető
el egyértelműen, hogy a fúrás e szakaszán belül hol húzódik
pontosan a középső (agglutinált) és késő-badeni (Bulimina-
Bolivina-zóna) határa. 

1082,3–1080,3 m között a meszes homokkőben, ill. a
corallinaceás mészkőben az elphidiumos asszociáció a jel-
lemző.

Domináló genusok az Elphidium fichtelianum (d’Orbig-
ny), Elphidium crispum (Linne), Bulimina elongata elonga-

ta d’Orbigny, Asterigerinata planorbis (D’Orbigny). Válto-
zatos, viszonylag gazdag egyed- és fajszámmal bíró
együttes. Az üledékekben eddig folyamatosan megfigyel-
hető bekérgeződés itt megszűnik, s a továbbiakban jó meg-
tartású, üde fauna vizsgálható. Lényeges, hogy 1080,3 m-
ben van az Uvigerina venusta Franzenau utolsó megje-
lenése. Kis egyedszámban, és jó megtartással, de jelen van! 

A Foraminifera-fauna alapján feltételezzük az üledékek
késő-badeni korát.

1080,3 és 1070,9 m között nem volt mintavétel.
1070,9–1031,9 m között a szürke aleuritos agyagmárgá-

ban Porosononion granosum – Elphidium hauerinum fajok-
kal jelzett együttes regisztrálható.

Kis egyed és fajszám a jellemző, amit az Elphidium

hauerinum (D’Orbigny) és a Porosononion granosum

(d’Orbigny) relatív dominanciája jellemez.
Ez alól kivételt képez az 1055,3 m-ből vett minta, ahol a

tömegesen jelentkező Porosononion granosum (d’Orbigny)
domináló jelleggel lép fel. Az említett faj a Központi-Para-
tethysben nagyobb egyedszámmal a felső-badeni, és szarma-
ta korú rétegekben fordul elő (CICHA et al. 1998). A mikro-
fauna további jellemző, de ritka egyedszámban megjelenő
genusa az Elphidium hauerinum (d’Orbigny) szarmata kort
jelez (CICHA et al. 1998), az Elphidium crispum (Linne), a
Quinqueloculina hauerina d’Orbigny, a Sinoloculina con-

sobrina d’Orbigny badeni és szarmata korú üledékek
gyakori alakja a Központi-Paratethys területén (CICHA et al.
1998).

A megtartási állapot szinte mintánként eltérően lehet jó,
vagy rossz.

A meghatározott faunaegyüttesből az üledék szarmata
korára következtethetünk.

A középső- és felső-badenibe sorolt képződmények a
C5ADn, C5ACn és a C5ABn kronok ideje alatt keletkeztek. 

1030,1–1022,9 m között miliamminás–trochamminás
együttes alkotja a Foraminifera-faunát.

A szürke, meglehetősen egynemű agyagmárgás aleurit-
ban egyértelmű dominanciát mutatnak a primitív agglu-
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* = áthalmozás — redeposition, 1 = ritka — rare (1-1db), 2 = kevés — few (1-5 db), 3
= gyakori — frequent (6-20 db), 4 = sok — abundant (>20)



tinált vázú Miliammina- és Trochammina-taxonok. Ezek
korjelző értéke csekély, de jó fáciesjelzők. Jelenlétük ebben
az esetben hazai tapasztalatok szerint egyértelműen a pan-
nóniai emelet legalsó részét jelzik (KORECZNÉ LAKY 1985b).
Ezek mellett elvétve látható a szarmata összletből áthalmo-
zott néhány Elphidium, sőt még badeni kontamináció is elő-
fordul, amit a Globigerina bulloides d’Orbigny jelez.

Mollusca

A fúrás 1030,8–1305,5 m közötti 275,4 m-es szakaszá-
nak Molluscáit vizsgáltuk (4–5. táblázat).

Az 1030,8–1063,5 m között harántolt pelites üledékek
jellegzetes szarmata faunát tartalmaztak, az 1082,0–1305,5
m közötti váltakozó corallinaceás, homokos, aleuritos réte-
gek Mollusca-faunája badeni. A két faunás összlet közötti
aleurolit, corallinaceás mészkő- és homokkőrétegekben
(1063,5–1082,0 m) nem volt Mollusca-fauna.

A szarmata és badeni képződmények makrofaunájá-
ban dominálnak a Molluscák (kagylók), illetve egyes ba-
deni szakaszokban kőzetalkotó mennyiségben jelennek
meg a Corallinaceák. Ezen kívül Bryozoa, Echinoidea,
rák, hal, Pectinaria és szenes növényi maradványok for-
dultak elő.

Az első Pectinidae és a nem határozható, átkristályo-
sodott kagylóhéjmetszetek az 1302,4–1305,5 m közötti
metamorfittörmelékes homokkő-, konglomerátumrétegek-
ből kerültek elő.

Az 1237,0–1302,4 m közötti váltakozó, metamorfittör-
melékes, algagumós mészkő-, konglomerátum-, homokkő-
és homokos aleuritrétegekben, különösen 1253,8 m alatt, a
Pectinidae-k dominanciája jellemző. 

A corallinaceás képződményekben szinte kizárólag a
Flabellipecten solarium (Lamarck), Crassadoma multistri-

ata (Poli), Manupecten fasciculatus (Millet), Aequipecten

elegans (Andrzejowski), Aequipecten macrotis (Sowerby),
Aequipecten cf. malvinae (Dubois) fajok fordultak elő,
legtöbbször összehalmozott, sokszor töredékes formában.
Nagyon ritkán Ostrea-, Bryozoa- és féregmaradványok is
megfigyelhetők, az utóbbi kettő bekérgezésként. 

A homokos, aleuritos agyagrétegekben viszont a vi-
szonylag jó megtartású Lentipecten denudatum (Reuss)
gyakori előfordulása jellemző, legtöbb esetben kísérő fauna
nélkül. A faj 1255,4 m-ből került elő legutoljára.

Az 1254,3 m-ben harántolt Corallinacea-gumós ho-
mokkőrétegben egy jó megtartású Manupecten fasciculatus

fordult elő. A felette települő homokos aleurit szinte Mol-
lusca-mentes, mindössze néhány apró, indet. Mollusca-
héjtöredék, nagyon ritkán egy-egy Nuculana-, Macoma-,

?Corbula-lenyomat, szórtan Corallinacea-gumók s biotur-
bációs nyomok figyelhetők meg, de Lentipecten már nem.
Az 1237,0 m-ben közbetelepülő Corallinacea-törmelékes
rétegben újra előfordulnak az Aequipectenek.

Az 1181,8–1237,0 m közötti váltakozó homok, homokos
aleurit és konglomerátum összlet szórványos, genus szinten
sem határozható, töredékes Mollusca-maradványokat, ill.
ritkán süntüskéket, halpikkelyeket és kevés szenes növényi
maradványt tartalmaz. Kivételt képez az 1193,8 m-nél köz-
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5. táblázat. A Nagylózs Nlt–1 fúrás szarmata képződményeinek ősmaradvány együttese

Table 5. Fossil assemblage of the Sarmatian formations in borehole Nagylózs Nlt–1

Gyakoriság — Abundancy: 1 = 1-3 db — 1-3 pcs; 2 = több — more; 3 = sok — many



betelepülő Corallinacea-töredékekből álló mészkőréteg,
melyben egy nagy termetű, Pectinidae (?Flabellipecten)-
héjtöredék fordult elő.

Az 1095,4–1181,8 m között harántolt homokos, agyagos
aleuritban a Nucula nucleus (Linné), Nuculana fragilis

(Chemnitz), Megaxinus incrassatus (Dubois), Myrtea spi-

nifera (Montagu), Pelecyora islandicoides (Lamarck), An-

gulus donacina (Linné), Angulus planatus (Linné), Maco-

ma elliptica Brocchi kis egyedszámú előfordulása jellemző,
halpikkelyek, rákmaradvány és szenes növényi maradvá-
nyok kíséretében.

Az 1083,1–1095,4 m közötti finomhomokos aleurit
rétegek Mollusca-faunát nem tartalmaztak.

Az 1082,0–1083,1 m között harántolt corallinaceás
mészkőben átkristályosodott, töredékes Pectinidae-héjmet-
szeteket fordulnak elő, melyek genus szinten sem határoz-
hatók meg.

Az 1063,5–1082,0 m közötti aleurolit-, corallinaceás
mészkő- és homokkőrétegekben nem volt Mollusca-fauna. 

Az első szarmata Molluscák 1063,5 m-ben jelentek
meg.

Az 1049,4–1063,5 m közötti agyagmárgás rétegekben
a Cardium gleichenbergense Papp kiugró dominanciája
figyelhető meg, az egyéb kagylók igen ritkák. Itt fordul-
nak elő először a Pectinariák, melyek nagyméretűek, és
legtöbbször összerendezett Quinqueloculina-félékből áll-
nak.

Az 1030,8–1049,4 m között harántolt márgás aleurit
faunájában a kis Cardiumok (C. suessi Barbot de Marny, C.

pium Zhizhchenko, C. pestis Zhizhchenko és átmeneti for-
máik) és a Cardium sarmaticum Barbot in Kolesnikov meg-
jelenése jellemző, Musculus sarmaticus (Gatuev), Modio-

lus sp., Gastrana fragilis (Linné), Irus gregarius (Partsch),
I. vitalianus (d’Orbigny), valamint Pectinariák kíséretében. 

A Nagylózs Nlt–1 fúrás badeni összletének Molluscái
közül biosztratigráfiai szempontból elsősorban az 1237,0
(1254,3)–1305,5 m között harántolt képződmények Pecti-
nidae-faunájának — Lentipecten denudatum (Reuss), Fla-

bellipecten solarium (Lamarck), Crassadoma multistriata

(Poli), Manupecten fasciculatus (Millet), Aequipecten ele-

gans (Andrzejowski), Aequipecten macrotis (Sowerby),
Aequipecten cf. malvinae (Dubois) — van jelentősége.

A sztratigráfiai értékelés a hazai és a Központi-Para-
tethysen belüli időbeni elterjedési adatok alapján készült
(CSEPREGHY-MEZNERICS 1960; STEININGER et al. 1978;
BOHN-HAVAS et al. 1987; STUDENCKA 1999; STUDENCKA et
al. 1998; MANDIC 2003, 2004, 2005).

Biosztratigráfiai szempontból elsősorban az Aequi-

pecten elegans (Andrzejowski) és az Aquipecten cf. Malvi-

nae (Dubois) fajok jelentősek, melyek a Központi-Para-
tethys területén csak a badeniben fordulnak elő.

Az Aquipecten elegans a kora-badeni gyakori faja Ma-
gyarországon, a Bécsi-medencében, Szlovákiában és Ro-
mániában, de Lengyelországban, Ukrajnában és Bulgáriá-
ban csak a késő-badeniben jelenik meg. STUDENCKA (1999)
véleménye szerint a faj a Központi-Paratethysben diakron
megjelenésű.

Az Aequipecten cf. malvinae (Dubois) szintén előfordul
a kora- és késő-badeniben Magyarországon és a Központi-
Paratethys területén. Karakterisztikus faja a Flabellipecten

besseri zónának, amely nem csak hazánkban, hanem az
egész Központi-Paratethysben a badeni emeletet jelzi
(STUDENCKA et al. 1998; STUDENCKA 1999). A zóna bázisát a
Flabellipecten besseri (Andrzejowski), Aequipecten ele-

gans (Andrzejowski), Chlamys neumayri (Hilber) és Cla-

mys flava (Dubois) fellépése jelzi. Az utóbbi két fajt STU-
DENCKA et al. (1998) vizsgálatai alapján a Flexopecten lilli

(Pusch) és Aequipecten malvinae (Dubois) szinonimájának
tekintjük.

Az Aequipecten macrotis (Sowerby) Magyarországon
a késő-ottnangiban lép fel, előfordul a kárpátiban, de a
kora-badeninél fiatalabb üledékekben nem. Az A. elegans

(Andrzejowski) és A. macrotis (Sowerby) együttes előfor-
dulása kijelöli a hazai Aequipecten elegans – Pecten revo-

lutus szubzónát. A Központi-Paratethysben a faj a késő-
ottnangitól a badeni végéig fordul elő. A Manupecten fas-

ciculatus (Millet) és Crassadoma multistriata (Poli)
gyakoriak a Központi-Paratethysben a késő-eggenbur-
gitól a badeni végéig. 

A Flabellipecten solarium (Lamarck) a Központi-Para-
tethys jellemző és gyakori badeni faja. 

A Lentipecten denudatum (Reuss) az eggenburgitól a
badeni végéig fordul elő a Központi-Paratethys területén.

Összegezve az eddigieket megállapítható, hogy a fúrás
1237,0–1305,5 m közötti képződményeinek kora kora-
badeni.

Az 1181,0–1237,0 m közötti, szinte Mollusca-mentes
szakasz után, jelentős faunakép-változás figyelhető meg,
megjelenik a Nuculana–Megaxinus–Angulus-együttes
(1095–1181 m), amely a badeniben is gyakori, de biosztra-
tigráfiai szempontból érdektelen, hosszú fajöltőjű fajokat
tartalmaz. Így a Mollusca-fauna nem ad lehetőséget a kora-
badeni felső határának kijelölésére, illetve a badeni további
tagolására.

Az 1082,0–1083,0 m közötti corallinaceás mészkő
rétegtani helyzete a késő-badenire utal, annak ellenére,
hogy a Mollusca (?Pectinidae)-héjmetszetek nem határoz-
hatóak meg.

Az 1030,8–1063,5 m közötti szakasz Mollusca-faunája a
Zsámbéki-medencéből leírt „új típusú” Cardiumokat tartal-
mazó szarmata faunaegyüttesekhez hasonló (BOHNNÉ

HAVAS M. 1983). és mind Magyarországon, mind a Köz-
ponti-, illetve Keleti-Paratethys területén jelentősséggel bír
(STUDENCKA 1999). 

A Cardium gleichenbergense Papp (= C. transcarpa-

ticum Griskevich) dominanciájával jellemzett asszociáció
(1049,4–1063,5 m) a hazai kora-szarmata késői szakaszá-
nak jellegzetes faunaegyüttese. A Központi- és a Keleti-
Paratethysben előfordul a volhyniai alemeletben, illetve a
besszarábiai alemelet legalsó szakaszában is (PAPP 1954,
1974; GRISKEVICS 1961). 

1030,8–1049,4 m között jellemző a kis Cardiumok (C.

suessi Barbot de Marny, C. pium Zhizhchenko, C. pestis

Zhizhchenko és átmeneti formáik), valamint a Cardium sar-
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maticum Barbot in Kolesnikov megjelenése, a Cardium vin-

dobonense Partsch in Laskarev, Musculus sarmaticus (Ga-
tuev), Irus gregarius (Partsch), I. vitalianus (d’Orbigny),
Gastrana fragilis (Linné) előfordulása. Ez a faunaegyüttes a
hazai késő-szarmata pelites képződményeinek jellegzetes
asszociációja. A Központi- és Keleti-Paratethysben a kis
Cardiumok leggyakoribb előfordulása a volhyniai alemelet
legfelső, illetve a besszarábiai alemelet legalsó szakaszára
tehető (ZSISCSENKO 1934; GRISKEVICS 1961; KOJUMDGIEVA

1969.)
Említésre méltó, hogy a hazai szarmata bázisára jellemző

Abra reflexa (Eichwald) és Inaequicostata inopinata (Grish-
kevics) faunaegyüttes hiányzik a fúrásból. Ez az asszociáció a
Központi-, illetve Keleti-Paratethys területén is csak a volhy-
niai alemelet legidősebb, hasonló fáciesű képződményeiben
fordul elő (GRISKEVICS 1961; KOJUMDGIEVA 1969; BOHNNÉ

HAVAS 1983; STUDENCKA 1999).
Összegezve az eddigieket megállapítható, hogy az alsó-

szarmata legalsó szakasza valószínűleg hiányos, míg felső
részének jelenléte Mollusca-fauna alapján egyértelműen
bizonyítható. Sőt a kis Cardiumok, ill. átmeneti formáik
megjelenése a késő-szarmata kezdetére utalhat.

A Sáta S–75 fúrás

Litosztratigráfia

A 301,1 m talpmélységű Sáta S–75 fúrás a miocén
(eggenburgi–ottnangi–kárpáti–badeni) rétegsort 2,5–264,6
m között tárta fel (1. ábra). A rétegsor eggenburgi terreszt-
rikus üledékekkel indul, amelyek diszkordánsan kréta
képződményekre települnek. Az ottnangi korszakban kiala-
kult, a barnakőszén-képződésre alkalmas környezet létrejöt-
tét követően a kárpáti korszak idején sekélytengeri, ural-
kodóan homokos üledékek rakódtak le. A badeniben történt
kimélyülés eredménye a Bádeni Agyaghoz hasonló finom-
szemű sziliciklasztos képződmények jelenléte a rétegsor-
ban.

A kvarter eróziós diszkordanciával települ a badenin.
A terület tektonikai aktivitását bizonyítja a fúrás feldol-

gozása során észlelt számos vető. 
A miocént az alábbi litosztratigráfiai egységek képvise-

lik:

ZAGYVAPÁLFALVAI FORMÁCIÓ: 

A Sáta S–75 fúrás a formációt 234,0–264,6 m között
tárta fel. 

A formációt az Északi-középhegység területén kifej-
lődött kavicsból, homokból és tarka aleuritból felépülő szá-
razföldi összlet alkotja.

A fúrásban a formáció vastag alaphegységi breccsával
kezdődik, amely a kréta Nekézsenyi Formációra települ
diszkordánsan, és amelynek törmelékanyagát alapvetően
agyagpala, kvarc, homokkő és mészkő alkotja. Egy vékony
agyagbetelepülés fölött, a formáció magasabb részén apró-
kavicsos homok következik.

Kora: eggenburgi.

SALGÓTARJÁNI BARNAKŐSZÉN FORMÁCIÓ – EGYHÁZASGERGEI

FORMÁCIÓ

A fúrás a két formációt képviselő képződményegyüttest
88,0–234,0 m között tárta fel. Az egységek határa teljes biz-
tonsággal nem húzható meg.

A Salgótarjáni Barnakőszén Formációt a Sáta S–75
rétegsorában agyagos szén, szenes agyag, szerves festődésű
aleuritos homok közbetelepüléseivel tagolt homok, kavi-
csos homok és agyagos aleurit építi fel.

Kor: a vizsgált területen a Salgótarjáni Formáció kora
ottnangi (GYALOG, BUDAI 2004, p. 219).

Fácies: a vizsgált területen paralikus mocsári.
Az Egyházasgergei Formációt a fúrásban uralkodóan

homokos kifejlődések alkotják. A fúrásban feltárt üledékek:
homoklencsés, agyagos aleurit homokpadokkal, homok. A
finomabbszemű üledékekben Anadara–Corbula dominan-
ciájú Mollusca-fauna, és Ammonia beccarii – Florilus

boueanus-os Foraminifera-fauna jellemző.
Kor: az Egyházasgergei Formáció kora: kárpáti (NN4

nannozóna, NAGYMAROSY et al. 2005a).
Fácies: a területen partszegélyi–síkparti.

BORSODBÓTAI FORMÁCIÓ

A fúrás 2,5–88,0 m között tárta fel a képződményt.
A formáció elkülönítését RADÓCZ (2004; in GYALOG,

BUDAI 2004, p. 221) kezdeményezte. Ebbe a litosztratigrá-
fiai egységbe a kora-badeni riolittufaszórással kapcsolat-
ba hozható piroklasztikumokat bezáró tengeri kifej-
lődéseket (aleurit, tufás homokos aleurit — „tufás fehér
márga” —, homok, tufás homok, l. RADÓCZ 1975, p. 153)
soroljuk. (A Sáta S–75 fúrással ellentétben a környező
terület más rétegsoraival jellemzett ugyanezen alsó-
badeni tengeri öszzletben markáns riodácittufa-bete-
lepülések is kimutathatók, amelyeket a Borsodbalatoni
Formációba sorolnak, l. RADÓCZ 2004; GYALOG, BUDAI

2004, p. 221).
A Sáta S–75 fúrásban is kimutatott mélyebbvízi, bathy-

siphonos–pteropodás agyagos aleurit üledékekre, amelyek a
Bádeni Agyag Formációval mutatnak hasonlóságot, a Sátai
Rétegtag elnevezést (GYALOG, BUDAI 2004, p. 221) hasz-
náljuk. A fúrásban a Sátai Rétegtagot a 2,5 és kb. 76,5 m
közötti üledékek képviselik.

A kárpáti–badeni határ feltételezhetően tektonikus, és
a fúrás feldolgozása során több esetben voltak észlelhetők
olyan vetők, amelyek a badeni összlet eredeti vastagságát
lényegesen lerövidíthették. Számos, a fúrás néhány km-es
környezetében feltárt alsó-badeni szelvény teljesebb, vas-
tagságuk gyakran kétszerese a Sáta S S–75 fúrás alsó-
badeni rétegsorának (Lénárddaróc Ld–2: kb. 160 m, Sáta
S–72: 181 m, Sáta–74: kb. 170 m, Szilvásvárad Szvd–5: kb.
150 m). A badeni–kvarter határ egyértelműen eróziós. 

Kor: a Sáta S–75 fúrásban 85,5 m vastagságban feltárt
aleurit, tufás, homokos aleurit, tufás homok kora az őslény-
tani vizsgálatok alapján kora-badeni. 

A badeni üledékegyüttesben tufás homok, tufás aleurit
(22,1–22,6 m) fordult elő, amely azonban radiometrikus
kormeghatározásra alkalmatlan volt. K/Ar kormeghatá-
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rozást a fúrás környezetében mélyített Bükkszentmárton
Bkszm–3, Bükkmogyorósd Bkm–3, Szilvásvárad Szvd–5
és Lénárddaróc Ld–2 fúrásból végeztek (RADÓCZ 2004). 

Magneto- és biosztratigráfiai értékelés a Sáta S–75
fúrás kárpáti és badeni képződményeire vonatkozóan tör-
tént.

Fácies: a formáció tengeri mélyszublitorális–sekély-
bathiális fáciesű. 

Foraminifera

A fúrás 7,6 m-től 229,0,5 m-ig terjedő szakaszából 80 db
pontminta mikropaleontológiai vizsgálatát végeztük el (6.

táblázat).
A fúrásban két élesen elkülönülő asszociációt, egy

planktonos (Globigerinoides trilobus – Globorotalia scitu-

la – Orbulina suturalis) és egy Ammonia beccarii – Florilus

boueanus-os közösséget figyeltünk meg 
229,0–76,5 m között Ammonia beccarii – Florilus

boueanus alkotja a Foraminifera-közösséget.
Igen rossz megtartás, valamint gyér egyed- és fajszám

jellemezi az asszociációt. Gyakoriak a faunamentes minták
(221,4–221,5 m; 120,4 m; 86,5–78,7 m). Az asszociációt
majdnem kizárólag az Ammonia beccarii (Linné) és Flori-

lus boueanus (d’Orbigny) képviseli néhány egyéb, jellegte-
len taxon kíséretében. 

Miután a szelvénynek ez a szakasza végig egységesen
ugyanazt az asszociációt tárta fel, a Foraminiferák alapján
nem lehetett a határt kijelölni az ottnangi, kárpáti, badeni
képződményekben.

75,5-7,6 m között a Globigerinoides trilobus – Globo-

rotalia scitula közösség jellemző. 
A rétegsor alsó szakaszán 49,8 m-ig az agyagos aleurit-

ban a plankton Foraminifera-fajok diverzitása és egyedszá-
ma nagy, míg felfelé haladva (anélkül, hogy az asszociáció
összetétele lényegében megváltozna) a faj- és egyedszám
csökkenő tendenciát mutat. Domináns plankton Forami-
nifera-formák a Globorotalia scitula (Brady), a Globo-

quadrina dehiscens Chapman-Parr-Collins, a Globigeri-

noides trilobus (Reuss) és a Globigerina bulloides d’Orbig-
ny. Ebben az asszociációban kis egyedszámmal ugyan, de
szinte végig jelen van a korjelző Orbulina suturalis

Brönnimann (18,2-től 72,4 m-ig) is. 
A bentoszt nagy diverzitás, de kis egyedszám jellemzi.

Karakterisztikus tagjai az Uvigerina acuminata Hosius,
valamint a Lenticulina-, Bolivina-, Nodosaria-, Hoeglun-

dina- és Bathysiphon-taxonok. 
A Globorotalia scitula (Brady) a hazai badeni rétegek

Foraminifera közösségeinek gyakori tagja (KORECZNÉ

LAKY, NAGYNÉ GELLAI 1985). Globális fajöltője a középső-
miocéntől a recensig tart (KENNETT, SRINIVASAN 1983). 

A Globoquadrina dehiscens Chapman-Parr-Collins
nagyobb gyakorisággal a Központi-Paratethys területén
badeni korú üledékekben fordul elő (RÖGL 1985). 

Az Orbulina suturalis Brönnimann sztratigráfiai jelen-
tőségéről a Sopron S–89 fúrás esetében, fentebb már tettem
említést.

Az Uvigerina acuminata Hosius fajöltője a Központi-
Paratethys területén az ottnangitól a középső-badeniig
húzódik (CICHA et al. 1998).

Az Orbulina suturalis Brönnimann jelenléte alapján a
75,5–7,6 m közötti képződményeket fiatal kora-badeninek
tekintjük. A faj a C5ADr kron fiatal szakaszán lép fel, és
végig jelen van a C5ADn kronban.

Mollusca

A fúrás 7,6–240,2 m között harántolt miocén (ottnangi,
kárpáti, badeni) képződményeinek Mollusca-faunáját vizs-
gáltuk, különös tekintettel a badeni plankton Gastropodákra
(7. táblázat).

Az ottnangiba és kárpátiba sorolt (88,0–240,2 m, l.
RADÓCZ 1989) váltakozó kavicsos homok, homok-, agyagos
aleurit rétegekben dominálnak a kagylók, és viszonylag
gyakoriak az életnyomok.

A fúrás badeni szakaszának (7,6–76,7 m) váltakozó
aleurit-, homok-, kavicsos homok rétegeit viszont a Gastro-
poda-dominancia jellemzi, elsősorban a Pteropodák gyako-
ri előfordulásának köszönhetően. A bentosz Molluscák faj-
és egyedszáma igen alacsony, gyenge megtartásúak, leg-
gyakrabban alig határozható apró töredékek formájában
jelentkeznek. Kíséretükben kis egyedszámú, de nagyon jó
megtartású Echinoidea-maradványok és -életnyomok for-
dulnak elő.

Az első, meghatározásra alkalmas Molluscák, Corbula

gibba Olivi, Anadara diluvii (Lamarck) Angulus donacina

(Linné), Angulus planatus (Lamarck), Solen marginatus

Pulteney, Ostrea sp., Cardium sp., Mactra sp., Euspira sp. a
177,1–219,0 m között harántolt homokos összletből kerültek
elő. A 219,0 m alatti váltakozó homok-, kavicsos homok-,
homokkőrétegekben a ritka, kioldott Mollusca-héjtöre-
dékeken kívül rákolló és szenes növényi maradványok
(ágtöredékek) fordultak elő.

A 158,9–177,1 m közötti szakasz szinte faunamentes,
mindössze egy-egy Ostrea és szórtan nagyon kevés Mol-
lusca-töredék került elő.

A 98,6–158,7 m közötti váltakozó homoklencsés, agya-
gos aleurit- és homokösszlet bentosz Mollusca-faunája:
Anadara diluvii (Lamarck), A. turonica (Dujardin), Cerasto-

derma arcella (Dujardin), Pelecyora islandicoides (La-
marck), Corbula gibba (Olivi), Nassarius edlaueri (Beer-
Bystrický), Euspira sp. Az Anadara-fajok nagy egyed-
számúak, gyakran lumasellába összehalmozottak, míg a
többi Mollusca általában csak egy-két példányban fordul elő.

A 76,7–98,6 m közötti aleurit-, homok-, kavicsos
homok, tufás aleurit rétegek szinte Mollusca-mentesek.
Ebben a szakaszban az életnyomok gyakoribbá válnak.

76,7 m felett nagyot változik a faunakép. Megjelennek a
Pteropodák.

58,6–76,7 m közötti agyagos aleuritban jelenik meg
először a Vaginella austriaca Kittl, esetenként nagyobb
egyedszámban. A bentosz Molluscákat egy-egy kistermetű
Nuculana fragilis (Chemnitz), Angulus sp., Nassarius hoer-

nesi (Mayer), Clavatula sp. példány képviseli.
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A 22,6–58,6 m közötti homoklencsés, agyagos aleurit-
ban jellemző a Pteropoda-dominancia [V. austriaca Kittl,
Clio fallauxi (Kittl), C. pedemontana (Mayer), Diacrolinia

aurita (Bellardi)]. A plankton Gastropodák jó megtartású
lenyomat formájában a leggyakoribbak, de néhány héjas
Vaginella is előkerült. Ezzel szemben a bentosz Molluscák
aprók, rossz megtartásúak, szórványosan, 1-1 példányban
fordultak elő [Nuculana sp., Propeamussium duodecilamel-

latum (Bronn), Lucina sp., Corbula gibba (Olivi), Turritella

sp., Retusa sp.].
A 7,6–22.6 m között harántolt aleuritos összlet Ptero-

podái: Vaginella austriaca Kittl, Clio fallauxi (Kittl). A ben-
tosz fauna szórványos, apró, meg nem határozható Mol-
lusca-töredékekből áll. 

Az ottnangi–kárpáti határt litosztratigráfiai alapon RA-
DÓCZ (1989) jelölte ki 159,8 m-ben. Molluscák alapján
azonban nagyon nehéz a 76,7–240,2 m közötti képződ-
mények biosztratigráfiai tagolása, ill. az ottnangi–kárpáti
határ kijelölése, mert a fajok a Paratethys miocénjének
gyakori, hosszú fajöltőjű formái. Tény azonban, hogy 158,9
m körül változnak a dominanciaviszonyok, és bizonyos
mértékben a faunaösszetétel is.

Az első, 219,0 m-ben megjelenő, kis egyedszámmal és
ritka előfordulási gyakorisággal jellemezhető Mollusca-
együttes hasonlóságot mutat a Borsodi-medence telepes
összletéből ismert faunával. 158,9 m felett változik a fau-
nakép, eltűnnek a jó megtartású Angulus-, Solen-fajok, nő
a példányszám, s az Anadarák gyakran lumasellaszerű
összehalmozásban fordulnak elő. Hasonló együttes is-
mert többek között a Borsodi-medence telepes össz-
letének, valamint a mátraalmási fúrásoknak az NN4 zóná-
val korrelált szakaszából (BOHN-HAVAS, NAGYMAROSY

1985).
A kárpáti–badeni határt szintén RADÓCZ (1989) jelölte

ki 88,0 m-ben. A 76,7–98,6 m közötti tufás képződmények
gyakorlatilag Mollusca-mentesek voltak.

A 7,5–76,7 m-ig harántolt badeni összlet Molluscái
közül biosztratigráfiai szempontból elsősorban a plank-
ton Gastropodáknak van jelentősége. A Clio fallauxi

(Kittl), C. pedemontana (Mayer), Diacrolinia aurita

(Bellardi) és Vaginella austriaca Kittl együttes előfor-
dulása, az egész Központi-Paratethys területén csak a
kora-badeniben jellemző (BOHN-HAVAS, ZORN 1993,
2002; JANSSEN, ZORN 1993). Hazai tapasztalatok szerint
az elsőként fellépő Vaginella austriaca Kittl (76,0 m),
majd az 58,6 m-től kezdődő ugrásszerű diverzitás-
növekedés egyértelműen a kora-badenire jellemző Ptero-
poda-esemény.

A bentosz Molluscák közül a Propeamussium duodecil-

amellatum (Bronn) értékelhető, mely Magyarországon és a
Központi-Paratethysben kora-badeninél fiatalabb képződ-
ményekből nem ismert (BOHN-HAVAS et al. 1987; STUDENC-
KA et al. 1998).

Korrelációk

Korreláció a polaritás–idő skálával 

A szelvények polaritászónáit a biosztratigráfia segít-
ségével korreláltuk a BERGGREN et al. (1995) polaritás–idő
skálájával.

A Nagylózs Nlt–1 fúrásban az NN5/NN6 zónahatár
1126,5 m-ben van (NAGYMAROSY et al. 2005a), a polaritás–
idő skálán pedig a C5ABr kronban, 13,6 M évnél (2. ábra).
Az 1098–1185 m közötti fordított polaritású intervallum
tehát a C5ABr kronnak felel meg, az alatta lévő normál
polaritású zónák a C5ACn és a C5ADn kronokkal, valamint
a C5Bn fiatalabb zónájával párhuzamosíthatóak.

A Sáta S–75 fúrásban az NN5 nannozóna alja 85,4 m-
ben van, az NN4 zóna teteje 91,4 m-ben (NAGYMAROSY et al.
2005a). A polaritás–idő skálán az NN4/NN5 határ a C5Br
kronban van, ezért a 78–130 m közötti fordított polaritású
intervallum a C5Br kronnal korrelál (2. ábra). A mintavétel
során 78 m-nél egy töredezett zónát észleltünk, itt az erede-
ti rétegsor rövidülhetett, ezért a szelvényben a C5Bn kron
alatt képződött üledékek valószínűleg egy vető miatt nincse-
nek meg. A 71–78 m közötti fordított polaritású intervallum
a C5ADr kronnal párhuzamosítható. A 71 m fölötti normál
polaritású intervallumok vagy a C5ADn, vagy a C5ADn és
C5ACn kronokkal azonosíthatóak. Ez a korreláció össz-
hangban van a „középső riolittufa” radiometrikus korával. A
Sáta S–75 fúrásban az 50–88 m közötti tufás rétegekből
ugyan nem készült kormeghatározás, de ugyanennek a tufá-
nak a környező fúrásokból számított átlagos K/Ar kora
14,8±0,3 millió év (BOHN-HAVAS et al. 1998; RADÓCZ 2004).

A Sopron S–89 fúrás 120 m fölötti polaritás zónáit a
C5Bn, C5ADr és C5ADn kronokkal párhuzamosítottuk az
NN5 nannozóna alapján (NAGYMAROSY et al. 2005b, l., 2.
ábra).

Bio-, lito- és 

magnetosztratigráfiai korreláció

Az általunk vizsgált három fúrás (Sopron S–89, Nagy-
lózs Nlt–1 és Sáta S–75) Foraminifera- és Mollusca-faunája
számos biosztratigráfiai szempontból jelentős együttest tar-
talmazott (2. ábra). Legtöbb „jól használható” adatunk a ba-
deni vonatkozásában volt, mert az idősebb, ill. fiatalabb
képződmények esetében vagy a faunák nem voltak kor-
jelzőek, vagy nem volt megbízható magnetosztratigráfiai
korreláció.

Ottnangi és kárpáti képződményeket (Egyházasgergei és
Salgótarjáni Formáció) a három fúrás közül csak az észak-
magyarországi Sáta S–75 fúrás harántolt. A 160 m alatti,
idősebb szelvényszakasz mágnesezettsége nem eredeti, ezért
a mérési eredményeknek nincs rétegtani értékük. A kárpátiba
sorolt képződmények Ammonia beccari – Florilus boueanus

Foraminifera- és az Anadara-domináns Mollusca-együttese
az NN4 nannozónával esnek egybe, és a C5Br és C5Cn kro-
nokkal (ez utóbbinak fiatalabb szakaszával) korrelálhatók
(RADÓCZ 2004; NAGYMAROSY et al. 2005a).
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Mint a bevezetőben is említettük, biosztratigráfiai szem-
pontból a legjelentősebb Foraminifera- és Mollusca-fajok,
ill. -együttesek [Orbulina suturalis Brönnimann, Uvigerina

macrocarinata (Papp-Turnovsky), Pectinidae és plankton
Gastropoda] a badeni képződményekből váltak ismertté, s
„eseménytörténetük” magnetosztratigráfiai korrelációja
szolgáltatta a legérdekesebb eredményeket. 

A kora-badenin belül, a Nagylózs Nlt–1 fúrásban, a
C5Bn kron közepén lévő fordított intervallum (C5Bn.1r)
idején megjelenő Orbulina suturalis (Brönimann) a faj
legidősebb hazai előfordulása (~14,9 Ma). Ugyanebben az
időben lép fel a Pectinidae-domináns kora-badeni Mollus-
ca-fauna is [Lentipecten denudatum (Reuss), ill. Flabelli-

pecten, Crassadoma, Manupecten, Aequipecten]. Az Orbu-

lina suturalis (Brönimann) Paratehysben talált legkorábbi
előfordulása a C5Bn.2n kron, ~15,1 millió év (Grund
Formáció, ĆORIĆ et al. 2004).

A Sopron S–89 fúrásban a C5ADn kronban jelenik
meg az Orbulina suturalis (Brönimann) és az Uvigerina

macrocarinata (Papp-Turnovsky). Együttes előfordulásuk
a kora-badeni fiatalabb szakaszára jellemző a Paratethys
területén. 

A Sáta S–75 fúrásban az Orbulina suturalis (Bröni-
mann) a C5ADr kronban lép fel, s jelen van a C5ADn kron-
ban is.

Mindkét fúrás kora-badeni szakaszának jellemző Mollus-
cái a plankton Gastropodák. A monospecifikus Vaginella

austriaca Kittl a C5ADr kronban jelenik meg, majd a C5ADn
kronban lép be a nagyobb diverzitású Limacina–Clio–

Diacrolinia–Vaginella–Styliola-együttes (BOHN-HAVAS et al.
2003, 2004). Ez a kora-badeni Pteropoda-esemény számos
hazai fúrásban nyomon követhető. 

A Clio fallauxi, Diacrolinia aurita, Vaginella austriaca

Pteropodák együtt csak a kora-badeniben fordulnak elő az
egész Központi-Paratethysben (BOHN-HAVAS, ZORN 1993,
2002; JANSSEN, ZORN 1993).

A Nagylózs Nlt–1 fúrás 1255 méterében NAGYMAROSY

(1991) pteropodás (?Vaginella) betelepülést említett. 1992-
ben különös figyelemmel, s a legaprólékosabb gyűjtési
technikával, újravizsgáltuk a kérdéses fúrási szakaszt, de
sem a fúrómag felületeken, sem az iszapolási maradékok-
ban nem találtunk Pteropodákat. 

A kora-badeninél fiatalabb képződményeket csak a
Nagylózs Nlt–1 fúrás tárt fel, a másik két vizsgált szel-
vényben, utólagos lepusztulás következményeként hiá-
nyoztak.

A Nagylózs Nlt–1 fúrásban a kora-badeni, váltakozó,
aleuritos, corallinaceás összlet feletti agglutinált Forami-
niferák faj- és egyedszámának növekedésével jellemzett
középső-badeni együttes a C5ADn kron középső har-
madában lép fel, míg a késő-badeni Bulimina–Bolivina-
fauna a C5ABr kronban jelenik meg. A középső- és késő-
badeni határa nem húzható meg pontosan Foraminiferák
alapján. A C5ABr kronba esik az NN5/NN6 nannozóna-
határ (NAGYMAROSY et al. 2005a) is. 

A kora-badeninél fiatalabb fúrási szakaszban két
Mollusca-asszociációt lehetett elkülöníteni. Az egyik az

NN5 nannozóna felső harmadában megjelenő és az NN6
zónában is jelenlévő Nuculana–Megaxinus–Angulus-domi-
náns bentosz együttes, melynek fajai a kora- és középső-
miocénben egyaránt előfordulnak. Megjelenése és eltűnése
a C5ABr kron idején történt. A másik, a fúrás badeni sza-
kaszát záró corallinaceás–pectenes faunaegyüttes (NN6),
mely a C5ABn kron idősebb szakaszában jelent meg.

A fúrás szarmata képződményeinek (Kozárdi Formáció)
magnetosztratigráfiai korrelációja az 1071,0–1083,8 m kö-
zötti maghiány miatt nem egyértelmű.

A korrelációk eredményeit összegezve megállapíthat-
juk, hogy a magnetosztratigráfiai adatok szerint a leg-
idősebb badeni képződményeket (Bádeni Agyag Formáció)
a Sopron S–89 fúrásban figyelhettük meg, melyek a C5Br
kron fiatalabb szakaszán keletkezhettek. Ebben az esetben
sem a flóra, sem a fauna nem adott megbízható rétegtani
adatot.

Az első, vagyis legidősebb, biztos kora-badenire utaló
adat, azaz az NN5 zónát jelző nannoplankton megjelenése a
C5Bn.2n kronban, szintén ebből a szelvényből, a Bádeni
Agyag Formációba sorolt képződményekből származott
(NAGYMAROSY et al. 2005b). Ebben az időben a Nagylózs
Nlt–1 fúrás környékén a mészalga közbetelepüléseket tar-
talmazó alsó-badeni konglomerátum és brecscsa (Lajtai
Mészkő Formáció, Pécsszabolcsi Tagozat) képződése zaj-
lott. A Sáta S–75 fúrásból, — szerkezeti mozgások követ-
keztében — az ezen idő alatt keletkezett üledékek hiányoz-
tak.

Az első, kora-badeni Foraminifera-fauna a Nagylózs
Nlt–1 fúrásban a C5Bn.1r kronban tűnt fel (Orbulina sutu-

ralis Brönimann, gazdag plankton) az NN5 zónára jellemző
nannoplanktonokkal együtt (Bádeni Agyag Formáció). Az
ezt követő időben, a C5Bn.1n kronban jelent meg a Sopron
S–89 fúrásban a kora-badenire utaló Paragloborotalia

mayeri (Cushman-Ellisor) együttes (NN5, Bádeni Agyag
Formáció). Az „Orbulina suturalis-esemény” valamivel ké-
sőbb, a C5ADr illetve a C5ADn kron idősebb szakaszán
következett be, Sopronban a Bádeni Agyag Formáció, Sátán
a Borsodbótai Formációba sorolt képződmények lerakódása
idején, szintén az NN5 zónában. A plankton Gastropodák a
C5ADr kronban jelentek meg, és robbanásszerű diverzitás-
növekedésük a C5ADn kronban (Sopron S–89, Sáta S–75)
következett be. Magyarországon az NN6 zónában már sehol
sem fordulnak elő Pteropodák. 

Sajnos a Sopron S–89 és a Sáta S–75 kora-badeninél
fiatalabb üledékei lepusztultak, és adataink erre az időszak-
ra vonatkozóan csak a Nagylózs Nlt–1 fúrásból vannak. A
középső-badenire utaló agglutinált Foraminifera-együttes a
C5ADn kron középső szakaszán jelenik meg, az NN5 zóna
közepe táján. Ennek a zónának fiatalabb részén lépnek fel a
késő-badenire utaló Foraminiferák, a C5ABr kronban, és
áthúzódnak az ugyancsak ebben a kronban kezdődő NN6
zónába is (13,6 millió év). Ennek a szelvényszakasznak
alsóbb részét a Bádeni Agyag Formációba, felső részét a
Szilágyi Agyagmárga Formációba soroltuk.

A badeni üledékképződés, a ciklust záró Lajtai Mész-
kő Formáció Rákosi Tagozata corallinaceás-pecte-
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nes összletének kialakulásával, pontosabban eltűnésével
fejeződött be, minden valószínűség szerint a C5ABn
kronban.

Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy badeni
Foraminifera- és Mollusca-fauna csak az NN5 zónában
fordul elő. Az Orbulina suturalis Brönnimann, a változó
ősföldrajzi és fejlődéstörténeti viszonyok következtében
heterokron megjelenésű, az Uvigerina macrocarinata

(Papp-Turnovsky) fajjal együtt az NN5 zónában, a kora-
badeni fiatalabb szakaszában lép föl. Ugyanebben az
időszakban jelennek meg a plankton Gastropodák is. A
Nagylózs Nlt–1 fúrásban az NN5/NN6 zóna határa a késő-
badeni Bulimina elongata elongata d’Orbigny Fora-
minifera-, illetve a Nuculana–Megaxinus–Angulus ben-

tosz Mollusca-együttessel jellemezhető képződményben
van.

Köszönetnyilvánítás

A dolgozat az OTKA T 014960 és T. 3411 sz. kutatási
témák támogatásával készült, melyeknek részét képezte a
bentosz és plankton Mollusca-fauna változások időbeli
datálása magnetosztatigráfia segítségével.

A szerzők köszönetüket fejezik ki Báldi Katalinnak, a cikk
lektorának alapos szakmai bírálatáért és hasznos tanácsaiért.
Köszönet illeti Balla Zoltánt építő jellegű kritikai észre-
vételeiért. A 2. ábra elkészítéséért Kaszai Pált illeti köszönet.
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