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ALSÓ-EOCÉN ÜLEDÉKEK ZIRC—DUDAR—EPLÉNY
KÖRNYÉKÉN

( I. sz. melléklettel) 
ír ta :  K o pe k  Gá b o r

Zirc—Dudar—Eplény környékén a ma alsó-eocénnek tekintett üle
dékek legnagyobb része már a korábbi szerzők előtt is ismeretes volt. 
Idevonatkozó utalásokat találunk H a n t k e n  (1874a—b), T a e g e r  (1909, 
1910, 1936), T öm ör— T h ir r in g  (1934, 1935, 1936) és V itális  (1932, 1939) 
idézett munkáiban.

Az említett munkáknak két közös vonása van: 2. a mai értelemben 
alsó-eocénnek ta rto tt üledékeket — még a kőszénösszletet is — egyaránt 
középső-eocénbelinek (lutéciai emelet) tekintik; 2. bizonytalanok a fel
sorolt rétegek egymáshoz való viszonyában és szintbeli helyzetében.

Jelentős változást hozott az említett rétegek egymáshoz való vi
szonyának és korbeli helyzetének tisztázásában Szőts (1947, 1948, 1953, 
1956, 1959), iF j. N o szk y  (1952) és V a d á sz  (1960) munkássága. Szőts 
(1947, 1948) idevágó úttörő dolgozataiban elsőnek szögezi le a szóban for
gó rétegek alsó-eocénbeli (londoni emelet) helyzetét és részletesen ismer
teti e rétegek egymásutánját, bőséges faunafelsorolással.

Először 1955-ben, a későbbiek során 1958—60-ban foglalkoztam 
a területtel behatóbban. Tanulmányaim során eltéréseket m utattam  ki 
(1959—60) a SzŐTs-féle (1956, 1959) rétegsorhoz képest, amelynek össze
hasonlító vázlata az 1. táblázatban látható.

A két rétegsor közötti fő eltérést az „ősmaradványmentes homok és 
kavics”, ill. a „tarkaagyag-sorozat” alatti képződmények adják.

E képződmények egy részét, sőt azok váltakozó csökkentsós vízi— 
tengeri jellegét már N o szk y  (1952) és Szőts (1956) is felismeri, mégpedig 
nemcsak Weim-pusztán, hanem Alsóperepusztán is, az utóbbi helyen 
faunával igazolhatóan. Ugyanakkor Szőts — helytelenül — ezeket a ré
tegeket a kőszéntelepes összlet heteropikus fácieseként írja le. Az ezt 
megelőző irodalomban is nyomát találjuk ezeknek a rétegeknek, még
pedig TAEGER-nél (1936), aki a Zirc környéki fúrásokból, az édesvízi 
homokösszlet feküjéből tengeri eredetű „kőmárgá’-t és ,,mészhomok”-ot
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Az alsó-eocén kiíejlődések átértékelése
1. táblázat

ír le. Puszta adatközlésen kívül azonban semminemű magyarázatot nem 
fűz hozzá.

Szerintünk az említett üledéksor, amelyet a továbbiakban egysze
rűen „Weim-pusztai rétegeknek” nevezünk, nem heteropikus fáciese a kő- 
szénösszletnek, hanem annál rétegtanilag mélyebb szintet képvisel. Ezt
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bizonyítják a dudari medencében lemélyített fúrások, de a peremen el
helyezkedő feltárások is, amelyek kim utattak egy igen jó vezető szintet 
a kőszéntelepes összlet feküjében. Ez a vezető szint az ősmaradvány
mentes édesvízi homok és kavicsos homok, amely az összes fúrásokban 
és feltárásokban következetesen jelentkezik a kőszénösszlet alatt, átlag 
5—15 m-es összvastagsággal. A Weim-pusztai rétegek pedig mindenütt 
e homok-, ill. kavicsos homokrétegek alatt fordulnak elő. A fenti meg
állapítást szépen szemlélteti a mellékelt szelvényrajz-sorozat is (I. sz. 
melléklet).

Az említett rétegösszlet bakonyi viszonylatban klasszikus feltárása 
a Weim-puszta melletti vízmosásban található, ahol az ősmaradvány
mentes édesvízi homokösszletben kiterjedt homokbányászat folyik. A 
homokösszlet fedőjében, a homokbánya Ny-i oldalán fekvő vízmosás
ban megtalálható a dudari kőszénösszlettel párhuzamosítható telepecske 
is, lencsés kifejlődésben, 1 —15 cm-es változó vastagsággal. A homok
összlet alatt a vízmosás a Weim-pusztai rétegeket tárja fel.

Űjabb adatot hozott e téren az 1959-ben lemélyített Eplény 40. 
fúrás is, amely a homokösszlet alatt szintén harántolta a váltakozó ten
geri és csökkentsós vízi rétegeket, majd egy kb. 6 m vastag édesvízi 
homokréteg után, 6 m-nél vastagabb szenes agyag-sorozatba ju tott, 
végül elérte a triász alaphegységet. Ezt a szenes agyag-sorozatot neve
zem a továbbiakban alsó kőszénösszletnek.

Részletesebben csak az édesvízi homokösszlettel, ill. az alatta fekvő 
rétegsorral foglalkozom.

A szóban forgó rétegsor legidősebb képződményét az Eplény 40. 
fúrás harántolta. I t t  118,0—124,6 m között, közvetlenül a triász dach- 
steini mészkő felett, sötétszürke, kissé homokos kőszenes agyagot ha- 
rántolt a fúró, meghatározhatatlan molluszkum héjtöredékekkel.

A kőszenes agyag felett (112,4—118,0 m között) változó szemcse
nagyságú, általában lazán összeálló homokréteget találunk, amelyben 
egy 0,7 m vastag aprókavicsos homokréteg is van. Származási helyét 
tekintve a réteg valószínűleg szárazföldi vagy édesvízi képződmény, 
benne ősmaradványoknak nyoma sincs, viszont egyes helyeken a fúró
magon elmosódottan keresztrétegzettség nyomai látszanak. Ezzel azonos 
képződménynek tekinthetjük a Weim-pusztai feltárás legmélyebb réte
gét, a kovás kötőanyagú homokkövet. A kőzet finomszemű, pados kifej- 
lődésű, igen kemény, ősmaradványokat nem tartalmaz. Vastagsága kb.
6 m és diszkordánsan települ a felső-kréta turriliteszes agyagmárgára.

A következő képződmény a molluszkumos-kavicsos, sósvízi beüté
sekre utaló mészmárga, ill. meszes homokkő. Erről a képződményről már 
Szőts (1956) is megemlékezett, sőt faunalistát is közölt belőle. A kép
ződményt a homokbányához közelebb eső vízmosás alja tárja  fel, kb.
1 m vastagságban. A márgában, amely hellyel-közzel átmegy homok
kőbe is, igen sok az ősmaradvány, annyira, hogy a kőzet csaknem luma-
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sella jellegű. A begyűjtött faunából az alábbi alakokat sikerült megha
tároznom :

Velates schmiedeli (Ch e m n .)
Velates sp.
Ampullina perusta (D e f r .)
Ampullina sp.
Ampullospira oweni (d ’A r c h .)
Strombus sp.
Melanatria vulcanica (Sc h l o t h .)
Натра sp.
Cerithium subcorvinum Op p h .
Cantharus sp.
Ostrea sp.
Brachyodontes corrugatus ( B r o n g n .)
Phacoides baconicus (Mu n .-Ch a l m .)
Phacoides sp.
Lithocardium sp.
Lithocardium carinatum ( B r o n n )

A fenti fajok közül az Ampullospira oweni, az Ampullina sp., az 
Ampullina perusta, a Strombus sp., a Velates schmiedeli, a Phacoides 
baconicus és a Phacoides sp. nagy példányszáma jellemző.

Ezzel azonos képződménynek tekinthetjük az Eplény 40. fúrásban 
103,3—112,4 m között megütött homok-, homokkő- és homokos agyag
rétegekből álló sorozatot, amelynek legjellemzőbb ősmaradványai az 
alábbiak:

Cerithium sp.
Cerithium subcorvinum Op p h .
Anomya gregaria B a y .
Neritina sp.
Nerita sp.
Lithocardium wiesneri ( H a n t k .)
Globularia incompleta (Z it t .)

Az említett eplényi rétegekben szenesedett növényi törmeléket is 
sűrűn találunk.

A Weim-pusztai rétegek és az eplényi kőzetekben talált fauna össz
képe is csőkkéntsósvízre jellemző. Ugyanerre a rétegre hívta fel figyel
memet H o fm a n n  0. geológus-technikus, aki ennek jelenlétét a Dudar 
173. fúrás alján 237,4—238,0 m között, a turriliteszes agyagmárga fedő
jében észlelte, Brachyodontes corrugatus (B r o n g n .) és Ostrea sp. alakok
kal. (A fúrás a dudar—csetényi terület D-i részén, a perem közelében 
mélyült.)

A következő réteg, amelyet ugyancsak a Weim-pusztai vízmosás 
tá r fel, a korallos-homokos agyagmárga, amelynek tiszta tengeri voltára 
a Dendrophyllia-szerii koralltelepek utalnak. Ezeken kívül az alábbi ős
maradványok alkotják faunáját:

Ampullospira oweni (d ’A r c h .)
Ampullospira sp.
Melanatria vulcanica (Sc h l o t h .)
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Strombus sp.
Natica sp.
Mitra sp.
Cerithium subcorvinum Op p h .
Tympanotonus hungaricus (Z it t .)
Phacoides baconicus (Mu n . - C h a l m .)
Corbula sp.

Jellemző itt a Velates schmiedeli faj teljes hiánya. A réteg vastag
sága kb. 1 m.

Ezzel a réteggel párhuzamosítható az Eplény 40. fúrásban 102,4— 
103,3 m között harántolt, sárgásbarna és szürkefoltos kovás kötőanyagú 
homokkő, amely igen sok ősmaradványt (főleg molluszkumot) ta rta l
maz: Lithocardium wiesneri (H a n t k .), Globularia incompleta (Z it t .), 
Nerita pentastoma (D e s h .) gyakori Bryozoumokkal.

A következő réteg a csökkentsósvízi, Cerithium subcorvinum-os 
agyagmárga, amelynek vastagsága Weim-pusztán 0,5 m. Faunája csök
kentsósvízi és tengeri elemeket egyaránt tartalmaz:

Ampullina perusta (D e f r .)
Turritella tokodensis (H a n t k e n  in coll.)
Harpa sp.
Cerithium hantkeni (M u n .-Ch a l m .)
Velates sp.
Strombus sp.
Melanatria vulcanica (Sch lo th .)
Velates schmiedeli (Ch e m n .)
Cerithium subcorvinum Op p h .
Ampullospira oweni (d ’A r c h .)
Pleurotomaria sp.
Rimella sp.
Turbo sp.
Phacoides baconicus (Mu n .-Ch a l m .)
Cardium sp.
Ostrea sp.
Anomya gregaria B a y .
Lithocardium carinatum ( B r o n n )

Az Eplény 40. fúrás 95,0—102,4 m közti szakasza egyeztethető 
a fenti réteggel. Az itt talált kemény agyagos mészkőből, ill. homokkő
ből főleg Anomya sp.-k és Cerithium-ok kerültek elő nagy számmal.

A Cerithium subcorvinum-os réteg felett Weim-pusztán kőszénlen
csés szürke agyagot találunk, amelyből igen sok rossz megtartású Anomya 
gregaria B a y . és Brachyoclontes corrugatus (B r o n g n .) fajt gyűjthetünk. 
A képződmény vastagsága 0,3 m.

Az Eplény 40. fúrásban a fenti és az édesvízi homokösszlet közötti 
rétegek határa elmosódik, tagolásuk — fúrástechnikai okból — nehezen 
keresztülvihető.

Az előbbi réteg felett Weim-pusztán 0,3 m vastag homokos agyagot 
találunk, amely dúsan tartalmaz kőszenesedett növényi törmeléket. 
A réteget az Anomya gregaria B a y . és a Brachyodontes corrugatus (B r o n g n .)
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igen rossz megtartású, összepréselt héjai csaknem lumasella-szerűen al
kotják.

A képződmény felfelé sárgásszürke anomyás agyagba megy át, 
amelynek a vastagsága 0,4 m. Ebben itt-o tt vékony kőszénlemezkéket 
is találunk.

Az anomyás agyag felett 0,4 m vastag, szürke, zsíros tapintású, szeg
letesen törő, lencsésen homokot is tartalmazó agyag következik, ősma
radványok nélkül.

A következő réteg a sárga, többnyire homokos, cerithiumos agyag, 
amelynek faunája:

Cerithium subcorvinum Op p h .
Cerithium calcaratum ( B r o n g n .)
Tympanotonus hungaricus (Z it t .)

Az édesvízi, keresztrétegzett, kavicsos homokösszlet alatt közvet
lenül, a Weim-pusztai feltárásban osztreás homokot találunk. A kép
ződmény vastagsága 0,25 m. A talált Ostreák kicsinyek és igen rossz 
megtartásúak, amelyeket fajra egyelőre nem sikerült meghatároznom. 
A képződmény párhuzamosítható a Zirc melletti fúrásból kikerült 
T a e g e r  által említett „kőm árgá'-val, ill. „mészhomok”-kal. Ugyanezt 
a képződményt a Zirc melletti egyik homokfejtőben az ún. ,,Lencsés
gödör ”-ben nekem is sikerült feltárnom. A képződmény közvetlenül 
a homokösszlet alatt jelentkezett, világosszürke, molluszkumos, kavi
csos-homokos márga formájában, az alábbi faunával:

Ampullina perusta ( D e f r .)
Velates schmiedeli (Ch e m n .)
Ampullina vulcaniformis Op p h .
Ampullina sp.
Turritella sp,
Phacoides sp.

A fentiekben tárgyalt rétegek felett találjuk az általánosan elter
jedt édesvízi homokösszletet, helyenként csökkentsósvízi közbetelepü
léssel és az alsó részében tarka agyaggal. E képződménysorozatot leg
szebben a zirci ,,lencsés gödrök” tárják fel. I tt  a rétegsor vastagsága kb. 
8 m-re tehető és szemcseösszetétel tekintetében rendkívül változatos. 
A homokrétegek között bőségesen akad olyan is, amely aprókavicsot 
tartalmaz. Jellegzetessége továbbá ezeknek a rétegeknek a keresztréteg
zettség, amely különösen Weim-pusztán figyelhető meg jól.

Újdonságként az édesvízi homokösszleten belül — két helyen is — 
csökkentsósvízi közbetelepülés mutatkozott.

A zirci „lencsés gödrök” legdélibb feltárásában, az összlet felső két
harmadában 0,5—0,8 m vastag, agyagos laza homokkőközbetelepülést 
találunk, amely bőségesen tartalmaz kagylókőbeleket. A kőbeleket igen 
nehéz meghatározni, annyi azonban bizonyos, hogy csökkentsósvízi, 
esetleg tengeri fajokról van szó (Meretrix sp.?, Lucina sp.?). A Dudar
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168/175. fúrásban 231,0—231,2 m között ugyancsak megtaláljuk a csök
kentsósvízi beütés nyomát В r achy о döntés corrugatus (B r o n g n .) és Ano- 
mya gregaria B a y . fajokkal.

A területről szóló irodalomban, különösen azonban SzŐTS-nél (1947, 
1948, 1953, 1956) sokszor találunk utalást a homokösszlet alatt helyet 
foglaló tetemes vastagságú tarkaagyag-sorozatra. Kutatásaim során e 
vastag tarkaagyag-sorozattal nem találkoztam. A jásd—inotapusztai és 
a zirci feltárások egyaránt azt mutatják, hogy a tarkaagyag az édesvízi 
homokösszlet közé települve, annak alján és vele váltakozva lép csak fel, 
esetleg egyes helyeken kivastagodva helyettesítheti azt.

ÖSSZEFOGLALÁS

A fent elmondottak sok vonatkozásban megváltoztatják a terület 
alsó-eocénjéről kialakult eddigi szemléletet, sőt e változások regionáli
sakban is értelmezhetők térben és időben egyaránt.

Ha az üledékek egymásutánját vizsgáljuk, alapjaiban el kell vet
nünk azt az eddigi felfogást, miszerint az eocén időszak kezdete fokoza
tos, egyirányú süllyedéssel jellemezhető. Az eddig elképzelt szárazföldi 
tarkaagyag, édesvízi homokos üledéksor, lápi, majd csökkentsósvízi és 
tengeri rétegek helyett — egy szelvényen belül is — a keletkezés helyét 
tekintve meglehetősen változó, többször ismétlődő üledékkomplexum
mal helyettesítődik, amelynek létrejötte csak igen mozgékony, vízszintes 
és függőleges irányban egyaránt gyakran és ismételten ingadozó meden
cealjzat esetében képzelhető el.

Ha az említett üledékek térbeli elhelyezkedését vizsgáljuk, a ki
alakuló kép még érdekesebb. A 1. ábra vázlatos szelvénye, de az I. sz. 
melléklet is szemléltetően vetíti elénk, hogy a legidősebb eocén képződ
mények D-en a Bakony kiemelt mezozóos tömegéhez legközelebb helyez
kednek el és minél É-abbra megyünk, annál fiatalabb üledékek tele
pülnek közvetlenül az alaphegységre. A legnagyobb mértékű süllyedéssel és 
egyben a legteljesebb rétegsorral mindenkor a nagy törésvonalak közvetlen 
közelében kell számolnunk. Feltűnt az is, hogy a süllyedés időben elég las
san tevődött át az É-i előtér irányába.

A fenti jelenségekkel szorosan összefügg az üledékgyűjtő területek 
meglehetősen szűk kiterjedése és rendkívüli változékonysága is. Mint 
a vázolt szelvényekből látható, a tenger is erre a területre nyomult be 
először, és kiterjedését igen sokszor megváltoztatta az idők folyamán. 
A szelvényen belül többször ismétlődnek, ill. váltakoznak a tengeri réte
gek a csökkentsósvízi, sőt édesvízi rétegekkel. Üjabb kutatási eredmény 
az is, hogy a tengeri behatástól mindmáig mentesnek ta rto tt ún. „édes
vízi” homok- és kavicsos homokösszlet is tartalmaz csökkentsósvízi, sőt 
tengeri beütéseket (Zirc „Lencsésgödör”, Dudar 168/175. fúrás).
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Kor tekintetében a vázolt üledéksor — faunáját és kőzettani jelle
geit tekintve — beleillik az alsó-eocén sparnacumi emeletének már ré
gebben ismert keretébe. A kor rögzítésénél természetesen továbbra is 
fenntartjuk azt a véleményünket, hogy az egyes képződmények emeletbe 
sorolása egyelőre csak ideiglenes és a végleges elhatárolást csak a komp
lex vizsgálat lezárása után tartjuk  lehetségesnek. Addig csak az egyes 
szintek megállapítására, ill. a képződménytípusok egymáshoz való viszo
nyának tisztázására törekedhetünk.

További vizsgálatok szükségesek ahhoz is, hogy az ún. ,,Weim- 
pusztai rétegek”-et egyéb területek alsó-eocén üledékeivel azonosíthas-

1. ábra. A Dudar — Eplény közti eocén rétegek vázlatos szelvénye
Jelmagyarázat: 1. középső-eocén mészkő, 2. yprési emelet márgája, 3. felső (dudari) kőszénösszlet, 
4. íekühomokösszlet, 5. Weim-pusztai rétegek, 6. alsó kőszénösszlet, 7. mezozóos alaphegység, 8. fel

tételezett északi süllyedék: eocén üledékek (kőszén?)
Fig . 1. Coupe schématique des couches éocénes entre Dudar et Eplény

Legende: 1. calcaire éocéne moyenne, 2. marne yprésienne, 3. complexe houiller supérieur (a Dudar), 
4. complexe sableux du mur, 5. couches de ,,Weim-puszta” , 6. complexe houiller inférieur, 7. soubas- 

sement mésozoíque, 8. depression septentrionale supposée: sédiments éocénes (houille?).
Puc. 1. Схематический разрез эоценовых слоев между Дудар и Эплень

Легенда: 1. известняк среднего эоцена, 2. мергель ипрского яруса, 3. верхняя (дударская) угольная 
свита, 4. песчаная свита подошвы, 5. слои ,,Вейм-пуста”, 6. нижняя угольная свита, 7. мезозойский 

фундамент, 8. предположенная северная впадина: эоценовые отложения (уголь?)

suk. Mindenesetre, ha fenntartással is, de két kapcsolódási lehetőségre 
már most szeretném a figyelmet felhívni.

Az első lehetőség N y felé, Úrkút irányában adódik. I t t  az alsó
eocén bazális üledékei körül meglehetősen sok vita zajlott, különösen 
a kőszéntelep helyzetének, feküjének és kísérőkőzeteinek megítélésével 
kapcsolatban. Utóbb részben a fúrások, részben a feltárások újravizs- 
gálatával sikerült tisztáznunk, hogy lényegében a legellentétesebb fel
fogások is igazolhatók a megfelelő szelvényeken, mivel az itteni alsó
eocén rétegsor legjellemzőbb sajátossága (csakúgy mint a Weim-pusz- 
tainak) a rendkívüli változékonyság. A második sajátosság, ami ugyan
csak úrkúti kapcsolatot sejtet, hogy Úrkút egyes szelvényeiben (K o p e k , 
1960) a kőszéntelepeket tengeri rétegek zárják közre. Ez a jelenség már
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csak azért is érdekes, mert a tenger behatolását Ny-i irányból engedi fel
tételezni.

A másik összefüggés, ill. azonosítási lehetőség Kisgyón felé adódik. 
Kisgyónban sokáig csak két kőszéntelepet fejtettek. A 2. telep alján jel
lemzően édesvízi, keresztrétegzett homokösszletben ért véget a kutatás. 
Nemrégen kiderült azonban, hogy a homokréteg alatt újabb két telep 
rejtőzik, csökkentsósvízi kísérő rétegekkel. Ha a homokösszletet — va
lószínűleg teljes joggal — azonosnak vesszük a zirc—dudari homok- 
összlettel, önként kívánkozik a Weim-pusztai rétegek K-i kapcsolatának 
lehetősége.

Gazdaságföldtani szempontból két adottságra kell felhívnunk a fi
gyelmet :

Az 1. ábra vázlatos szelvénye felveti annak a lehetőségét, hogy 
a Bakony mezozóos tömege nem egy, hanem több lépcsőben szakadt le 
az É-i előtér felé. így a mai produktív területtől északabbra valószínűleg 
találhatók eocén medencécskék, esetleg műrevaló telepekkel, kulissza
szerű elhelyezkedéssel. Ugyanekkor az Eplény 40. fúrás 6 m-t meghaladó 
kőszenes üledéke továbbkutatásra ösztönözhet e területen, bár a lehe
tőségek errefelé — az eocénnek szűk tektonikai árkokhoz való kötött
sége m iatt — jóval korlátozottabbak.
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SEDIMENTS DE L’ÉOCENE INFÉRIEUR DANS 
LES ENVIRONS DE ZIRC—DUDAR—EPLÉNY

par

G. K o pek

C’étaient le complexe de sables d’eau douce, sans fossiles, et la série 
des argiles bariolées, gisant dans le mur de celui-ci, que Гоп réputa 
jusqu'a présent, comme sédiments les plus anciens de ГЕосёпе dans le 
territoire Dudar—Zirc. Au cours de ses recherches récentes, hauteur 
démontra, ä Г aide des ouvertures superficielles nouvelles et des forages, 
qu’il existe une autre série relevant de ГЁосёпе sous le complexe des 
sables, sans fossiles. Cette série se composant d'une alternance des for
mations d ’eau douce et d ’eau saumätre (oligohalyne), de mérne que 
marines, renferme aussi quelques laies minces de houille sans importance 
du point de vue de Texploitation. Bien que certains chercheurs (N oszky  
1952; Szőts 1956) aient fait mention de quelques occurences de ces 
couches, ils les ont prises pour un faciés hétéropique du complexe houil- 
ler de TÉocéne inférieur. L ’auteur démontre leur indépendance et range 
la série des couches nommées ,,couches de Weim-puszta” dans le Sparna- 
cien.
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Annexe I. Coupes du développement des sédiments éocenes inférieurs 
dans les environs de Zirc—Dudar—Eplény. — Construite par G. K o pe k  
1959.
Légende: 1. calcaire marneux, 2. marne argileuse, 3. marne argileuse sableuse, 
4 marne sableuse, 5. marne, 6. marne caillouteuse, 7. argile, 8. argile caillouteuse, 
sableuse, 9. argile sableuse, 10. sable, 11. sable argileux, 12. gres, 13. houille, 
14. argile charbonneuse et charbon argileux, ló. sable ä gravier menu, 16. calcaire 
marneux, 17. calcaire, 18. couches marines, 19. couches cTeau douce, 20. couches 
d’eau saumätre, 21. couches continentales. I. Série marine (Ypresien); II. complexe 
de houille; III. complexe sableux d’eau douce; IV. complexe inférieur marin 
d’eau saumätre (II .—IV. Sparnacien); V. soubassement mésozoique.

НИЖНЕЭОЦЕНОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ СС. ЗИРЦ,
ДУДАР И ЭПЛЕНЬ

Г. КОПЕК

До сих пор самыми ранними отложениями эоцена в районе Дудар- 
Зирц считались пресноводная песчаниковая свита, не содержащая ока- 
менелестей и залегающая в подошве последней серия пестрых глин. 
Автор в процессе своих новейших исследований, при помощи новых 
поверхностных обнажений и бурений доказал, что под немой песчаниковой 
свитой имеется еще серия осадков, принадлежащих к эоцену. Эта толща, 
сложенная чередованием пресноводных, олигогалинных и морских обра
зований, содержит и некоторые тонкие, непромышленные пропластки 
угля. Отдельные авторы (носки 1952, СЁЧ 1956) хотя и упоминали о 
некоторых местонахождениях этих слоев, но считали их гетеропической 
фацией нижнеэоценовой угольной свиты. Автор доказывает обособленность 
этих слоев и зачисляет эту серию т. н. ’’слоев Вейм-пуста” в спарнакский 
ярус.

Приложение I. Фациальные профили нижнеэоценовых слоев в окрестности 
сс. Зирц-Дудар-Эплень. — Составил Г. КОПЕК 1959.
Легенда: 7. известковистый мергель, 2. глинистый мергель, 3. песчанистый глинистый 
мергель, 4. песчанистый мергель, 5. мергель, 6. гравелистый мергель, 7. глина, 8. пес
чанистая, гравелистая глина, Р. песчанистая глина, 10. песок, 77. глинистый песок, 
12. песчаник, 13. уголь, 74. углистая глина и глинистый уголь, 15. песок с мелкими 
гальками, 16. мергелистый известняк, 77. известняк, 18. морские слои, 19. пресноводные 
слои, 20. смешановодные слои, 27. континентальные слои. I. морская серия (ипрский 
ярус); II. угольная свита; III. пресноводная песчанистая свита; IV. нижняя морская- 
смешанноводная свита (II— IV. спарнакский ярус); V. мезозойский фундамент.
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