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A MAKÓI ÉS GYULAI VÍZKUTATÓ FÚRÁSOK  
PUHATESTŰINEK ŐSLÉNYTANI VIZSGÁLATA

(VI .  sz. melléklettel) 

í r t a :  B a r t h a  F e r e n c

Az elszigetelődött Paratethys-részmedencék elsekélyesedő és kiéde- 
sedő vizét a Congeria balatonica-s szinttől kezdődően már időszakosan 
szárazulat váltotta fel. E ttől kezdve folyamatos üledékképződéssel a 
Dunántúlon nem számolhatunk és az Alföldön is csak az ún. depressziós 
területeken. Ennek ellenére hazánk klasszikus pliocén üledékgyüjtő 
medence, helyenként több ezer méter vastagságú képződményekkel. Az 
a régi felfogás azonban, mely a medencét egységesnek gondolta és a leg
nagyobb üledék vas tagságot a medence közepén tételezte fel, az egyre 
szaporodó mélyfúrási adatok tükrében nem tartható fenn tovább. Már 
el tudunk képzelni több ezer méteres üledékvastagságot anélkül, hogy 
mélyebb vizet kellene feltételeznünk. Ilyen nagy vastagságú rétegösszlet 
keletkezéséhez is elégséges a süllyedéssel lépést tartó feltöltődés. Meg- 
döntöttnek tekinthető az egész pannóniai medencefenék mozdulatlansá
gáról vallott régebbi felfogás is. A sekély víz és a nagy üledékvastagság 
az alsó-pannonban és a felső-pannon alján kétségkívül nagy területeken 
süllyedést jelez. A felső-pannon felső részében pedig váltakozó fáciesek, 
oszcilláló kéregmozgások bizonyíthatók (B a r t h a , 1959), a Dunántúl leg
délibb részét és az Alföld depressziós területeit kivéve.

A gyakori fáciesváltozás felső-pliocénünk legjellemzőbb vonása, mely 
szinte parancsolóan írta elő számunkra pontosabb, részletesebb gyűjté
sek végrehajtását és a sokoldalú vizsgálati eredmények statisztikus kiér
tékelését. Módszertanilag a hazai pliocén területen végzett kutatások kor
szerűek és iránymutatóak voltak. Mégis e részletkutatásoknak egységes 
történéssé való összefoglalása mindezideig nem volt elvégezhető, mivel:

1. a felszíni feltárásokban a Dunántúlon a pannontól a pleisztocénig 
hézagtalan üledékképződés sehol sem található;

2. az üledékképződési hézagok pontos helyzete, kiterjedése, időtar
tama nem tisztázott;
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3. a folyamatos üledékképződést ígérő alföldi depressziók területé
ről hiányzanak a pannonig hatoló, sűrű magvételes mélyfúrások.

Az 1957-ben lemélyített makói és szentesi vízkutató mélyfúrásokat 
már tudatosan a pliocén határkérdések tisztázására szántuk. Sajnos, 
egyik fúrás sem érte el még a pleisztocén-levantei ha tárt sem, pedig 
mindkét fúrás 500 m-re volt tervezve. Ez az eddigi irodalmi adatok alap
ján bőségesen elégségesnek látszott a kérdés tisztázására, hiszen H ala - 
váts Szentesnél 221 m mélységben jelölte meg a pleisztocén-levantei 
határt.

A makói Patai-téri fúrás 545 m mélységet ért el. A kiiszapolt min
tákból félméteres összesítésben kaptam meg a faunaanyagot. Az anyag
kiválogatás felelősségteljes munkáját Gyenis  L. kollektor végezte el. 
A fauna meghatározása után még további 5 m-es összevonást végeztem, 
hogy a kisebb jelentőségű faunaösszetétel-változások zavaró hatását 
kikapcsoljam. A faunavizsgálat eredményét táblázatosán ábrázoltam (1., 
2. táblázat), ebből leolvasható, hogy az egyes mélységekben melyik 
fajnak hány példánya fordul elő. A fáciesváltozások kiemelésére a fajo
kat nem rendszertani, hanem elsősorban ökológiai csoportosításban tün
tettem  fel, különvéve az édesvízi és a szárazföldi alakokat. A pleiszto
cénnél idősebb fajokat feltűnő módon megjelöltük. A makói fúrás fau
nában viszonylag elég gazdag volt. Összesen 77 faj került elő, ebből 41 
vízi és 36 szárazföldi élettérre utal. A vízi fajok nagy része mocsári jel
legű volt, két faj (Fagotia és Lithoglyphus) inkább folyóvízi alak. A vízi 
fajok közül mindössze három idősebb a pleisztocénnél (Viviparus böckhi, 
Micromelania sp. és egy szlavóniai típusú Unió faj). A példányszám össze
sen 4174 volt, ebből 2646 a vízi és 1528 a szárazföldi alak.

Az 545 m-es fúrás 109 vizsgálati szakaszra tagolódik. Ebből 27 
faunamentes volt, 28-ban csak szárazföldi, 32-ben csak vízi fajokat talál
tunk. A 77 meghatározott fajból 12 vehető járulékos fajnak, mivel ezek
ből csak egy-egy példány került elő. Ezek a következők:

Theodoxus transversalis Z ieg l .
Planorbis makóensis n. sp.
Gyraulus riparius W est .
Unió sp. (szlavóniai típus)
Pisidium obtusale P feiff .
Vertigo angustior Jeffr .
Goniodiscus ruderatus St u d .
Columella edentula D rap .
Retinella sp.
Tacheocampylaea doderleini B rus.
Pupilla sterri V oith
Pupilla triplicata St u d .
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A járulékos elemek közül 5 faj vízi, 7 pedig szárazföldi környezet
ben élt.

A domináns, ill. szubdomináns fajok a következők:

A 10 domináns faj a teljes példányszám 75,6%-át adja; ezek közül 
6 édesvízi, 4 pedig szárazföldi faj.

A legtöbb vízi faj a 355—360 m mélységközből került elő, 18 faj, 
összesen 176 példány, vagyis az összes vízi fajok példányainak 6,6 %-a. 
A második, vízi fajokban leggazdagabb réteg 365—370 m között volt; 
i t t  15 faj 129 példányát találtuk.

Szárazföldi fajokban leggazdagabb az 500—505 m közötti réteg; 
197 példányt tartalm azott. Ez az összes szárazföldi példányok 12,8 %-a. 
A második, leggazdagabb réteg itt  409—495 m között van, összesen 106 
szárazföldi példányt tartalm azott. A szárazföldi példányok között domi
náns a Vallonia pulchella, az összes példányszám 8,5%-át adja, a száraz
földi példányoknak pedig 23,1 %-át. A szárazföldi és vízi alakokat együtt
véve a legnagyobb példányszámot az 500—505 m közötti rétegösszlet- 
ben találtuk, itt  264 példány fordul elő, ami az összpéldányszám 6,3 %-a.

A szelvényben található fajok korát tekintve három főszakaszt 
különíthetünk el:

0—100 m pleisztocénkori fauna 
100—310 m pleisztocén -|- idősebb fauna 
310—545 m pleisztocén fauna

M iháltz I. a pleisztocén—pliocén határt pollenkép alapján 160 ln
nél jelölte meg (1958). Ez nálunk1 is feltűnő helye a szelvénynek, itt 
kezdődik ugyanis az idősebb faunaelemek nagyobb mértékű bemosódása, 
bár a mi szelvényünkben egy kisebb mértékű bemosódás már 100 m-nél 
is jelentkezett, de itt  mindössze 9 példány fordult elő, köztük két 
parus böckhi héj.
18 «563 -  M. All. Földtani Int. Évi Jelentése 1959. -  9
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A makói Patai-téri fúrás vízi

* =  pleisztocénnél idősebb alakok
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1. táblázat
mollu szkum-f a jainak eltérjedése

18* - 7
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1. táblázat folytatása



278 BARTH  A F.



Makói és gyulai fúrások puhatestűi 279

1. táblázat folytatása
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A makói Patai-téri fúrás szárazföldi

=  p l e i s z t o c é n n é l  i d ő s e b b  a l a k o k
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molluszkum-f újainak elterjedése
2. táblázat
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2. táblázat folytatása
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2. táblázat folytatása
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A fauna idősebb elemei a következő szintekből kerültek ki:

Mint látjuk, a mindössze 16 példányt kitevő idősebb faunaelemek 
az összpéldányszámnak csak 0,35%-át adják. De még fontosabb, hogy 
— amit a szelvényben való elhelyezkedésük világosan m utat (a *-gal 
jelölt idősebb példányok az 1—2. táblázatban) — nem jelölnek egysé
ges faunaszintet; nemcsak azért, mert nagyszámú pleisztocén fajjal együtt 
jelennek meg, de am iatt sem, hogy a pannonkori Micromelania a felső- 
levanteit jelző Viviparus böckhi példányok előfordulása között talál
ható. Még fontosabb bizonyíték az, hogy a vizsgált szelvény egész alsó 
felében (300—545 m) már egyetlen idősebb fajt sem találtunk, viszont 
pleisztocén fajokban ez a szakasz rendkívül gazdag. Kétségtelen tehát, 
hogy az idősebb faunaelemek bemosottak.

A Theodoxus iransversalis az idősebb faunaelemek közé számít, 
mert már az alsó viviparusos szintben is megtalálható, de mivel azóta 
egészen a jelenkorig minden időszakban előfordul, pontosabb kormegál
lapításnál ez a faj nem használható fel.

A fauna édesvízi és szárazföldi fajainak eloszlása alapján sekélyvizű 
tóvidéket képzelhetünk magunk elé, amelyet folyóvíz tö ltö tt fel. A nagy 
üledékvastagságot it t  is nyilvánvalóan a süllyedéssel lépést tartó fel- 
töltődés okozta. Kisebb oszcillációk a szelvényben a fauna alapján is 
kimutathatók. A kisebb jelentőségű szakaszosságon kívül, az egész szel
vényt figyelembe véve, egy nagyobb jelentőségű szakaszosság is meg
figyelhető. Ha ugyanis 0-tól 425 m-ig összesítjük az édesvízi és száraz
földi fajok példányszámát, akkor azt találjuk, hogy jóval több az édes
vízi fajok példányszáma. 425 m után viszont túlsúlyba kerülnek a szá
razföldi fajok.

0-tól 425 m-ig a vízi példányok száma 1877 (77,1%), a szárazföldi 
példányoké pedig 560 (22,9%). 425-től 545 m-ig viszont a vízi alakok 
példányszáma 773 (44,4%), a szárazföldieké pedig 968 (55,6%). A szá
razföldi fajok egyedszám-dominanciája a szelvény alján feltétlenül figye
lemre méltó, mivel i t t  az üledékgyűjtő medencébe való bemosódás köz
ben is jelentős lehet a példányszám-veszteség.
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A szárazföldi és édesvízi fajok példányszám-változásainak rétegen- 
kénti összevetése és százalékos kiértékelése lehetővé teszi a szakaszos
ság egyes fázisainak pontosabb elkülönítését (VI. sz. melléklet). Ennek 
alapján a szelvény alján 545—510 m között az édesvízi példányok 
száma meghaladja a szárazföldi fajok példányszámát, 505—475 m között 
pedig határozottan a szárazföldi fajok dominálnak. I tt  a terület egészen 
partközeiben lehetett. 470—451 m között faunaszegény szakasz követ
kezett, ezért i t t  a százalékos adatok nem sokat mondanak. 415—270 m 
között ismét az édesvízi példányok túlsúlya m utatható ki. Ebben az 
édesvízi szakaszban két szárazföldi példányszám-kiugrás található a gör
bén, az egyik 335 m-nél, a másik 280 m-nél (335 m-nél 2 vízi és 5 száraz
földi példány, míg 280 m-nél 1 vízi és 3 szárazföldi példány adta a száraz
földi fajok magas százalékarányát). A kis példányszám m iatt ennek 
a két kis üledékösszletre kiterjedő szárazföldi kiugrásnak nem tulajdonít
hatunk különösebb jelentőséget. 270-től 220 m-ig faunaszegény a szel
vény. 215-től 150 m-ig a legerősebb az édesvízi fajok dominanciája. I t t  
lehetett a partvonal a legtávolabb. 145—50 m között ismét faunaszegény 
a szelvény. 45-től 30 m-ig édesvízi faunájú és faunaszegény rétegek vál
takoztak. 25 m-től a szelvény tetejéig, ill. a fúrás kiindulási pontjáig a szá
razföldi fajok domináltak. Tehát az egész szelvényben két határozottan 
szárazföldi és három határozottan édesvízi szakasz váltakozott fauna
szegény szakaszokkal. A szelvényben 10 olyan 5 m-es vizsgálati egysé
günk volt, amelyből csak édesvízi példányok kerültek elő. Ezzel szem
ben mindössze egy olyan 5 m-es egységgel találkoztunk, amelyben csak 
szárazföldi fajok léptek fel. Az édesvízi és szárazföldi fajok százalékos 
adatait elválasztó vonal egyúttal a partvonal-eltolódásokat okozó osz
cillációk pontos rögzítője.

Bár a szelvény alsó szakaszában a szárazföldi fajok elég nagy pél
dányszámban fordulnak elő, sajnos épp a klímajelző fajok példányszáma 
nem volt elég nagy. A melegebb, száraz klímát kedvelő Chondrula 
tridens-ből csak 200—425 m között fordult elő 7 példány. Egy 
klímajelző faj ilyen kis példányszámban való előfordulása alapján 
azonban határozott éghajlati szakaszokat nem különíthetünk el, 
legfeljebb a szelvény alsó részének hideg, nedvesebb klímájára gyana
kodhatunk. A faunából egy új faj került elő. Ennek leírását a dolgozat 
végén adjuk.

A makói fúrást üledéktani szempontból M iháltz I. és munkatársai 
dolgozták fel, az idevonatkozó eredményeket is ők fogják közölni.

A makói fúrással egyidőben lemélyített szentesi bereki iskolai 
fúrás feldolgozását K rolopp E. végezte. Az idősebb faunaelemek közül 
itt  csak a Viviparus böckhi fordult elő, de éppúgy, mint Makónál, itt 
sem jelzett meghatározott szintet, hanem a pleisztocén faunaelemek 
közé bemosódva találtuk. A fúrás 500 m-nél pleisztocénben vég
ződött. Részletes feldolgozását K rolopp E. fogja közreadni.
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A szentesi kórházi fúrás ugyan nagyobb mélységbe hatolt, de i t t  
a ritka magvétel m iatt a korhatárok faunával nem igazolhatók.

A szentesi és makói mélyfúrások egyik fontos tanulsága az volt, 
hogy H alaváts téves pleisztocén—levantei határmegjelölése m iatt 
(H alaváts, 1888a) az egész pliocén határkérdés revízióra szorul. A H ala 
váts által feldolgozott szentesi fúrás a megyeház előtti téren indult 
és 313,86 m-nél állt meg. 177,43 m-ig a talált fauna kétségkívül pleisz
tocén jellegű volt. H alaváts innen többek között a következő fajokat 
sorolta fel:

Planorbis spirorbis L. 
Planorbis marginatus D r a p . 
Planorbarius corneus L. 
Bithynia tentaculata L. 
Lithoglyphus naticoides F é r . 
Valvata cristata M ü l l . 
Trichia hispida L.
Pisidium pusillum  G m e l .

H alaváts az első levantei jellegű faunát 221 m-ből kapta. Innen 
a következő fajokat sorolta fel:

Pisidium rugosum N e u m .
Unió sturi M . H o r n .
Unió zsigmondyi H a l .
Viviparus böckhi H a l .
Lithoglyphus naticoides F é r .
Fagotia esperi F é r .
Hydrobia slavonica B r u s .
Limnaeus longus H a l .

Ezen fauna alapján vonta meg H alaváts a pleisztocén és felső- 
levantei közti határt 221 m-nél.

H alaváts 309 m-ből egy második ún. levantei faunát is közölt 
a következő fajokkal:

Cardium semisulcatum R e u s s  
Pisidium rugosum N e u m .
Unió sturi M. H o r n .
Unió pseudo-sturi H a l .
Unió semseyi H a l .
Unió zsigmondyi H a l . 
Theodoxus transversalis Z ie g l . 
Theodoxus semiplicata N e u m . 
Viviparus böckhi H a l . 
Bithynia podwinensis N e u m . 
Lithoglyphus naticoides F é r . 
Fagotia esperi F é r .
Cerithium szentesiense H a l . 
Limnaeus longus H a l . 
Planorbis corneus L.
Helix rufescens P e n n a n t  
Chondrula tridens M ü l l .

Hogy a 221 m-nél kapott ún. első levantei fauna nem keltett Hala- 
vÁTS-ban gyanút, azt könnyű megérteni, hiszen ez a fauna eléggé egy-



Makói és gyulai fúrások puhatestűi 289

séges. Nehezebb megérteni a 309 m-nél kapott második levantei fauna 
kiértékelését. Ebben a faunában ugyanis miocén, pannóniai és pleisztocén 
faunaelemek vannak együtt. Ezen az sem változtat, hogy H alaváts 
a miocénkori Pirenella disjuncia disjuncia Sow. nevű fajt új névvel 
jelölte meg (Cerithium szentesiense) és ún. reliktum-fajnak gondolta. 
HALAvÁTS-nak az a feltételezése, hogy a miocén tenger vizé
ben élt Cerithium-féleség a víz teljes kiédesedését átvészelhette, 
biológiai lehetetlenségnek látszik. Ma már jelentős számú adatunk van 
arra nézve, hogy tengeri fajok miként szenvedik el a kiédesedés külön
böző fokozatát, vagy megfordítva, édesvízi alakok hogyan tudnak 
alkalmazkodni a víz sótartalmának növekedéséhez. Fosszilis faunatár
saságok pontos, rétegenkénti elemzése alapján a szerző végzett felső- 
pannóniai fajok sóigényére vonatkozó vizsgálatokat. Megállapította, 
hogy a sótartalomhoz való alkalmazkodás elég szűk határok között 
mozog. A teljes kiédesedés határán pedig szinte száz százalékos a fauna
kép megváltozása (B artha , 1959). A mostani szentesi fúrás tükrében 
láthatjuk, hogy H alaváts téves határmegjelölésénél rendkívül sok 
szerencsétlen körülmény játszott közre. Ezek között elsőnek kell emlí
teni a hódmezővásárhelyi artézi kút (1878—83) fúrásának adatait (H ala 
váts, 1888b). H alaváts a Nagy András-féle kútnál, 215 m-ből a követ
kező faunát kapta:

Sphaerium rivicola L ám .
Pisidium rugosum N e u m .
Unió sturi M. H o r n .
Unió sp,
Theodoxus semiplicatus N e u m .
Viviparus zsigmondyi H a l .
Viviparus böckhi H a l .
Viviparus cirtesicus H a l .
Bithynia podvinensis N e u m .
Lithoglyphus naticoides F é r .
Valvata levantica H a l .
Fagotia esperi F é r .

A fúrás 252 m-nél végződött. Az említett faunán kívül nem kapott 
más héjmaradványokat. Tehát i t t  is, 200 m körüli mélységből, egysé
gesnek látszó levantei jellegű faunát ismert meg. Sem Szentesen, sem 
Hódmezővásárhelyen nem talált alatta pleisztocén jellegű fajokat. Igaz, 
hogy mindkét helyen a fúrás alsó határának közeléből került ki a fauna.

A szentesi bereki iskolai fúrásnál ezzel szemben 500 m-ig elsősorban 
pleisztocén jellegű faunát kaptunk, amelyet csak helyenként szakítanak 
meg idősebb bemosott faunaelemek. Elősegíthette H alaváts tévedését 
az is, hogy akkor még hiányzott az ún. elegyesvízi faunák helyes értel
mezése. H alaváts tévedése elsősorban arra figyelmeztet bennünket, 
hogy: i .  a bemosódás lehetőségével sokkal inkább számolnunk kell, 
mint eddig, 2. egyetlen fúrás elszigetelt adatait nem szabad irányadónak 
venni olyan fontos kérdés eldöntésénél, mint a korelhatárolás, annál is
19 40563 — M. All. Földtani Int. Évi Jelentése 1959. -  7
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inkább, mivel a fúrómag — még ha folyamatos magvétellel nyerik is — 
a faunának csak igen kis vízszintes elterjedéséről ad képet. Előfordulhat, 
hogy 100 métereket haladunk egy üledékben, amíg jellemző faunát ér 
a fúrónk. Ezt a hibalehetőséget csak sűrű fúrási hálózat adatainak 
statisztikus kiértékelése kapcsolhatja ki.

Részletesebben kell foglalkoznunk a bemosódás kérdésével. Első
sorban egy eléggé át nem gondolt „törvénnyel” kell vitába szállnunk. 
Eszerint a bemosott kövület olyan nagyságrendű lehet, mint a beágyazó 
üledék átlag szemcsenagysága. Ez ellen szól az, hogy a csigahéjak az 
állat elpusztulása után gyakran nem töltődnek ki üledékkel, hanem 
vagy üresen maradnak, vagy az elpusztult szervezetből keletkezett gázok 
töltik ki a kanyarulatokat. Mindez elősegíti az üledékből kimosódott 
héjak lebegve szállítódását és finomabb szemcséjű üledékbe kerülését.

Az idősebb faunaelemeknek nem kellett szükségképpen túl messze 
szállítódniuk, hiszen a depressziós területeket kiemelt helyzetű, pleisz
tocénnél idősebb rétegösszletek övezik. Már SüMEGHY-nek is feltűnt, 
hogy az Alföldnek éppen a középső részén magas helyzetű felső-pannóniai 
képződményeket harántoltak a mélyfúrások. Tassnál 70,5 és 80 m között, 
Hajdúszoboszlón 151 m-nél, Nagykőrösön 238 m-nél, Kalocsán 206 ln
nél, Vérvölgyön 181 m-nél érték el a pannont (Süm eghy , 1929). 
Ugyancsak kiemelt helyzetű felső-pannóniai szinteket talált E rdélyi M. 
a Hajdúság területén (E r d ély i, 1960). Ezzel szemben a Szegednél le
mélyített 14 artézi fúrás adatai alapján M iháltz és Süm eghy  a pleisz
tocén vastagságát 150 m-nek vették, a felső-levantei üledékeket 250— 
300 m-re, míg a középső-levantei rétegösszletet legalább 600—700 m-re 
becsülték. Tehát már SüMEGHY-ék isismertek 1000—1100 m vastagságú 
pleisztocén—levantei rétegösszletet. Azóta tudjuk, hogy a szegedi fúrás
ban a 950 m-nél talált Melanopsis hastata és M. decollata már a felső
pannonban is megvannak, de ezek is lehetnek bemosottak.

Ezek után már nem hatott olyan nagy meglepetésnek, hogy a gyulai 
kastélykerti vízkutató mélyfúrás (Kossuth Lajos utca 15.) anyagában 
talált fauna, melyet U rbancsek J. adott át, a levantei rétegeknek az 
eddig ismertnél jóval nagyobb vastagságát igazolta. Bár a fúrásból 
csak egyetlen faj került elő, de az jelentős példányszámban. A talált 
faj jelentőségét növeli, hogy az a szlavóniai középső paludinás rétegek 
egyik szintjelző vezérkövülete. A Viviparus stricimatus-t jó megtartása 
és jellegzetes taraj díszítése könnyen felismerhetővé teszi (I. tábla 5, 6, 
7, 8). Ez a faj Gyulán 1440—1850 m között fordult elő.

N eum ayr  a Viviparus stricturatus N eum . fajt fejlődéstani szem
pontból a V. pannonicus — V. bifarcinatus — V. stricturatus — V. rothi 
— V. sturi — V. ornatus — V. hörnesi-sorba tartozónak vette, amely 
sorozatban a V. hörnesi a legdíszítettebb.

N eum ayr  a középső paludinás rétegek ß szintjelzőjének tartja a 
Viviparus stricturatus-1 (Süm egh y , 1929). Ide tartozó fajok még: Viviparus
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oncophora, V. avellana, Melanopsis hastata, M. lanceolata, Lithoglyphus 
fuscus, Hydrobia slavonica, Emmericia Candida, Bithynia tentaculata.

A Viuiparus stricturatus a Kárpát-medence területéről eddig csak 
a verseci fúrásból került elő, 61—78 m közötti mélységből. A gyulai 
fúrásban:

1440 m-ből 
1460—1465 m-ből 
1472—1498 m-ből 
1498—1503 m-ből 
1608—1615 m-ből 
1615—1620 m-ből 
1735—1740 m-ből 
1845—1850 m-ből

vagyis 410 m rétegösszletből a faj 77 példánya került elő. A gyulai fúrás 
adatai tehát módosították ebben az alföldi depresszióban a levantei 
rétegösszlet mélységére és vastagságára vonatkozó ismereteinket. Ez 
a levantei és ennél fiatalabb üledékek hazánkban eddig ismert legnagyobb 
vastagsága.

A Szlavóniai-medence paludinás rétegeivel kapcsolatban felmerült 
az a kérdés, hogy azok párhuzamosíthatók-e a hazánk területén talál
ható kifejlődésekkel?

A paludinás rétegeket megelőző kongériás rétegek még kétségkívül 
összefüggésben állanak a mi dél-dunántúli felső-pannóniai kifejlődéseink
kel (Congeria rhomboidea). Az alsó paludinás rétegek jellemző szlavóniai 
fajai közül jó néhány ismert nálunk a Dunántúl felső-pannonjából, 
de ezek mind csökkentsósvízi fajok ( Viuiparus fuchsi, Prososthenia 
sepnlcralis, Melanopsis decollata, Unió atauus).

A Szlavóniai-medencében az amerikai faunahullám jellemző díszí
te tt fajai a középső paludinás rétegekben jelennek meg nagy számban. 
Nálunk a Dunántúlon, a folyami szakaszban, a pannon záró szintjében 
lépnek fel az első díszített héjú molluszkák ( Unió wetzleri). Nagyobb 
számú fiatalabb, díszített héjú tavi molluszkát nálunk azért nem talá
lunk, mivel a Szlavóniai-medencében folytatódott a lassú süllyedés, 
míg a Dunántúlon akkor már oszcillációk voltak, ill. denudálódás. 
Viszont az alföldi depressziókban nálunk is süllyedés volt, ezért helyen
ként ezekből kerülhettek elő szlavóniai típusú molluszkák héjai. így 
érthető a V. stricturatus gyulai előfordulása is.

Igen fontos lenne az alföldi depressziók valamelyikén sűrű mag- 
vételes mélyfúrással a pannon elérése, részben a pollen-diagramok sza
kaszosságának helyes kiértékelése, részben a pollen-diagramok és a mol- 
luszka-fauna adatainak egyeztetése szempontjából.

A makói fúrásból 30 m mélységből egy új Planorbis-fa] egyetlen 
példánya került elő. Az új fajt a következőkben jellemezzük:
1 9 *  -  22
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Planorbis makóensis n. sp.
(I. tábla 1, 2, 3, 4. ábra)

Holotípus leltári száma: Mb. 116 a MÁFI gyűjteményében.
Locus typicus: Makó, Patai téri fúrás.
Stratum typicum: a fúrás 30. méterében.

Rövid leírása: legnagyobb átmérője 1,41 mm (szájadóknál), rá merő
legesen 1,28 mm, kanyarulatainak száma 3, utolsó kanyarulatának 
vastagsága 0,53 mm, utolsó kanyarulata szögletes. Szájadéka ovális, 
jellemző rá a héj erős rovátkoltsága. Szögletes kanyarulataival a Pia- 
norbis leucostoma MüLL.-hez hasonlít, de attól elválasztja erősen rovát
kolt héja. E fajhoz tartozó egy példány egyszer már előkerült az Alföld
ről, amikor a SüMEGHY-csoport gyűjtött az alföldi nagyszelvény elké
szítése során. Sajnos ez a példány még leírása előtt, a Nemzeti Múzeum 
molluszka-gyüjteményének pusztulásakor odaveszett.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az alföldi depressziókban végzett magvételes mélyfúrások fő jelen
tősége az, hogy a folyamatos üledékképződés révén a pliocén határ
kérdések tisztázását ígérik. A makói és szentesi mélyfúrások nem érték el 
a levantei határt, mivel az irodalomban szereplő, H alaváts által ki
jelölt 221 m-es határ téves adatnak bizonyult és még az 500 m-re ter
vezett fúrásmélység sem volt elégséges a határ elérésére. Mégis ered
ményei néhány fontos kérdés új megvilágításához vezettek:

1. Sem Makón, sem Szentesen az idősebb faunaelemek nem jelölnek 
önálló kort vagy szintet, mivel különböző mélységben fordulnak elő, 
mindenütt a fiatalabb pleisztocén faunaelemek közé bemosódva, és a 
szelvény alsó felében már sehol sem találtunk idősebb fajt.

2. Makón a rétegösszlet felső és középső részén a vízi alakok pél
dányszáma dominált, alsó részén pedig a szárazföldi fajok példányszáma.

3. A szárazföldi fajok általános elterjedése és a mocsári fajok nagy 
példányszáma végig sekély feltöltődő tó vidék képét mutatja. A fauna 
alapj án inkább a szelvény alsó részén lehetett sekélyebb a víz s a felső részen 
kissé mélyebb.

4. A Gyula kastélykerti fúrás hazánkban az eddig ismert levantei ré- 
tegösszletekénél lényegesen nagyobb vastagságot m utat, amit az 1440—1850 m 
között jelentős példányszámban előforduló, a középső-levanteire jellemző 
Viviparus stricturatus igazol.
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EVALUATION d e s  m o l l u s q u e s  d e s  f o r a g e s  d e  
RECHERCHE HYDROLOGIQUE DANS LES 

ENVIRONS DE MAKO ET DE GYULA
par

F. B a r t h a

L’importance principale des carottages profonds continue exécutés 
dans les dépressions de la Grande Plaine Hongroise réside dans le fait 
que, par suite d’une sédimentation continuelle, c’est ici qu’on peut 
étudier les problémes de la limité du Pliocéne. Les forages profonds 
creusés prés de Makó et Szentes n’ont pás malheuresement atteint la 
limité du Levantin; c’est que la limité désignée par H alaváts (v . lite
rature) a 221 m s’avéra eronnée et merne la profondeur du forage pro- 
jetée en 500 m se montra insuffisante pour la mise au point du probléme 
de la limité. Cependant, les résultats de ces forages ont jeté un jour nou
veau sur certains problémes importants.

1. Les éléments de fauné plus anciens ne marquent pás un ágé 
indépendant ou bien un horizon ni ä Makó ni ä Szentes, car ils se trou- 
vent dans des profondeurs différentes et to ujours mélangés aux éléments 
fauniques plus jeunes du Pléistocéne.

2. Á Makó, dans la partié supérieure et moyenne de la série, ce sont 
les espéces aquicoles qui dominent, dans la partié inférieure c’étant 
les espéces terrestres.

3. La présence presque ubiquitaire des espéces continentales et 
le grand nombre d’exemplaires des espéces palustres démontre que 
ce territoire était un plateau lacustre de remblaiment continu, peu 
profond. En jugeant sur la base de la fauné il est probable que l’eau 
fut moins profonde dans la partié inférieure de la coupe et un peu plus 
profonde dans la partié supérieure de celled .

4. Le forage foncé dans le Pare du Cháteau de Gyula revéle que 
la profondeur du Levantin est essentiellement plus grande qu’on ne le 
pensa jusqu’aujourdhui, étant donné que Viviparus stricturatus carac- 
térisant le Levantin moyen se rencontra dans un grand nombre de spé- 
cimens dans l’intervalle de 1440 a 1950 m.
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Annexe VI. Répartition des especes d’eau douce et des espéces conti- 
nentales dans le forage au Place Patai á Makó. — Construite par F. 
B a r th a .
Explication. Les chiffres du diagrammé représentent le pourcentage des especes 
continentales; le pourcentage de ceux d’eau douce peut étre calculé si Гоп soustrait 
ces valeurs-la de 100.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГЛУБОКИХ БУРЕНИЙ НА 
ВОДУ, ЗАЛОЖЕННЫХ В РАЙОНЕ МАКО И ДЮЛА

Ф. БАРТА

Главное значение последовательных керновых бурений, углубленных 
в депрессиях Большой Венгерской Низменности заключается в том, что 
здесь, благодаря непрерывному осадкообразованию, можно изучать проб
лемы границы плиоцена. К сожалению скважины, пробуренные возле 
города Мако и города Сентеш, не достигли границы левантинского яруса, 
так как заданная в литературе ХАЛАВАЧом граница в 221 м оказалась 
ошибочной и даже предусмотренная глубина бурений в 500 м оказалась 
недостаточной для выяснения проблемы этой границы. Однако результаты 
этих бурений все же проливали новый свет на некоторые важные вопросы.

7. Более старые фаунистические элементы ни в Мако, ни в Сентеше 
не маркируют самостоятельный возраст или горизонт, так как они встре
чаются в различных глубинах и везде среди молодых плейстоценовых 
элементов.

2. У города Мако в верхней и средней частях толщи господствовали 
водяные формы, в нижней же континентальные.

3. Повсеместное присутствие континентальных и большое количество 
болотных видов воспроизводит картину мелкого, наполняющегося озерного 
края. На основании фауны глубина воды была несколько большей в верх
ней части разреза, в нижней она была скорее мелкой.

4. Данные буровой скважины, углубленной в парке замка в городе Дюла 
дают существенно большую величину левантинской толщи, чем это известно 
было до сих пор в Венгрии, так как характерный для среднелевантинского 
яруса вид Viviparus strictmatus обнаружен в значительном количестве 
в отрезке 1440—1950 м.
Приложение VI. Процентное соотношение пресноводных и континенталь
ных видов во скважине углубленной на площади Патаи в городе Мако. — 
Составил Ф. БАРТА.
Объяснение: Указанные на диаграмме числа указывают процентное соотношение кон
тинентальных видов; процентное соотношение пресноводных видов получается путем 
вычета этих чисел из 100.

I. Tábla — Planche I. — Таблица I.
1—4. Planorbis makóensis n. sp. (Holotypus) 10 x 

Makó, Patai tér. (30 m)
5 — 8. Viviparus stricturatus N e u m . 2 x 

Gyula, Kastély-kert. (1620 m)
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