
A SALGÓTARJÁN-VIDÉKI
KÖZÉPSŐ-MIOCÉN KÉPZŐDMÉNYEK ŐSLÉNYTANI

VIZSGÁLATA
Irta : Csepreghyné Meznerics Ilona

1. A peremhegység (Mátraverebély : Meszes-tető, Sámson-
háza : Buda-hegy, Piliny : Kőhegy, Várhegy) faunájának fáciesek 
szerinti elkülönítése során a »bázis-réteg«, a márgás-lithothamniumos 
mészkő, illetőleg lajtamészkő, a ditrupás-réteg, a sötét andezittufás 
réteg, a tufás mészkő, tufás márga és homokos rétegek mintegy 
340 jól meghatározható faja között sok az olyan alak, amely sem a 
hazai, sem a bécsi-medencebeli középső-miocén rétegekből nem 
ismeretes. A tortonai korú fauna kritikai vizsgálata során több új 
faj, illetve helyi változat került elő.

2. Nógrádszakál környékén a kincsespusztai tufás márgából az 
Amussium cristatum badense Font., Pecten praebenedidus Tourn., 
Glycymeris pilosus deshayesi May., Pholadomya alpina Math., Venus 
circularis Font., Thracia ventricosa P hil., Chama gryphoides L., 
Pirula condita May., Ditrupa cornea L. fajokat határoztam meg.

3. Piliny környékén, a Kőhegy és Vajashegy közötti árokrend
szer mintegy 50 m-es vastagságban kifejlődött rétegsorára Bartkó 
L. hívta fel a figyelmet. A biotitos andezittufából, tufás márgából, 
kövületmentes tufából és lithothamniumos mészkőpadból álló réteg
csoport tufás márgájának ősmaradványtársasága igen gazdag: Hetero- 
stegina costata, Ditrupa cornea L., Conus dujardini Phil., Cylichna 
cylindracea convoluta Br ., Polynices (Lanatia) helicina Br., Ancilla 
( Baryspira) glandiformis Lám., Turritella ( Archimediella) erronea 
Cossm.—P eyr., Turritella (Hausiator) badensis Bast., Strombifor- 
mis subulata Du j., Murex (Muricantha) cf. sedgwicki Might., Murex 
(Haustellum) partschi Hörnes, Nerita grateloupana Fér., Ringicula 
auriculata buccinea Mén., Moniliopsis (Bathytoma) cataphracta, 
Voluthilites (Athleta) ficulina Lám., Cassidaria cingulifera Horn.— 
Auing., Chenopus cdatus E ichw., Monodonta angulata E ichw., Aloidis 
( Varicorbula) gibba Olivt, Dentalium bouéi Desh., Dentalium vitreum 
Schrot., Amussium cristatum badense Font., Myrtea spinifera Mont.,
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Pitaria (Cordiopsis) islandicoides B r ., Angulus (Peronidia) planata 
L., Glycymeris pilosus deshayesi Ma y ., Cardita (Cyclocardia) scalaris 
Sow., Cardium hians danubiana Ma y ., Astarie triangularis Mo n t . 
var., Aslarte triangularis integra B ogsch , Phacoides (Cardiolucina) 
agassizi M ic h t ., Venus (Clausinella) scalaris B r o n n , Laevicardium 
cyprium B ro cch i, Léda (Lembulus) fragilis Ch e m n , A fauna csaknem 
teljesen megegyezik a bertecepataki előforduláséval, amelynek 
rétegtani helyét Bogsch az alsó-tortonban jelölte meg.

4. A slírképződmények zöme faunája alapján : Kisterenye
(Szúpatak határa, Csengerháza-felé vivő üt, Krakó-völgy), Szúpatak, 
Karancsalja, Lucfalva, Karancsság, Piliny (»Apokás-oldal«), Litke 
(Kopasz-hegy), Nagybátony (69. sz. fúrás), Mátranovák (3-as 
ereszke akna), Mizserfa (Szurdoki lejtakna), Kányáspuszta-bánya, 
az ottnangi helvéti slírekkel jól párhuzamosítható, a slírképű kép
ződmények más része azonban (például Garáb, Tar : Szalajka- 
patak völgye) faunisztikailag a lajtamészkő homokos, illetve agya
gos fácieseivel egyezik.

5. A környéknek az irodalomban szereplő úgynevezett »át
meneti rétegeidből (Homokterenye Ferenc-akna, Mátranovák) az 
alábbi fauna került elő : Arca turoniensis Du j., Pteria (Pinclada)  
studeri M a y ., Pteria (Pindada) phalaenacea L ám ., Pitaria (Cordi
opsis) islandicoides qrundensis K a u tsk y , Pitaria (Macrocallista) 
taurogranosa Sacco, Paphia benoisti Cossm . — P e y r ., Macira nógrá- 
densis n. sp., Mactra cf. basteroti Ma y ., Modiolus excellents N o szk y , 
Pecten (Chlamys) scabrellus L am ., Peden (Chlamis) scabriusculus 
Ma th ., Calyptraea chinensis tauroslriatellata Sacco, Panopea menardi 
Desh. A fauna alapján az átmeneti rétegek a helvéti emeletbe tar
toznak.
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