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ADATOK A PÉCSSZABOLCSI KÖZÉPSŐ MIOCÉN FAUNA ISMERETÉHEZ

írta: BOHNNÉ HAVAS MARGIT

A Pécsszabolcson és környékén feltárásokból ismert középső-miocén 
agyagos, homokos kifejlődésű tengeri üledékek faunájáról a szakirodalomban 
csupán néhány részletadatot találunk. Először BÖCKH J. 1876-ban megjelent 
tanulm ányában közöl az innen előkerült néhány Mollusca-í&]YÓ\ faunalistát. 
Később Strausz L. 1927-ben, lényegileg a BÖCKH által leírt fauna alapján, 
következtetéseket von le a rétegsor keletkezési mélységét illetően. Vadász 
E. (1935) A Mecsekhegység c. m onográfiájában foglalkozik a faunával, illetve 
a faunát tartalm azó rétegek általános földtani leírásával, valam int rétegtani 
helyzetével. A folyam atban levő újabb kutatásokról HÁMOR G. (1961) adott 
rövid összefoglalást.

Az eddig megjelent irodalmi adatok olyan vizsgálatok eredményein 
alapulnak, melyek néhány rossz felszíni feltárás ősmaradvány-anyagára szo
rítkoztak. Ezért természetes, hogy a faunának mindössze kis töredékét közli 
a legrészletesebbnek látszó feldolgozás is. A pécsszabolcsi légakna mélyítése
kor a teljes rétegsort harántolták és így igen gazdag, jóm egtartású fauna 
került felszínre. Ennek a túlnyomórészt Mollusca-í&jókból álló faunának gaz
dagsága és rétegtani jelentősége indokolja a részletes vizsgálatot.

A feldolgozásra került anyag egy részét felszíni feltárásokból és a pécs
szabolcsi I. sz. fúrásból gyűjtöttem. A fauna nagy része az említett akna 
mélyítésekor került felszínre, de a gyűjtés nem rétegenként történt. A pre
parált anyagot Szabó P. Z. és Petőcz Gy. bocsátotta rendelkezésemre.

A környező terület legnagyobb részét borító, helvéti emeletbe tartozó, 
durvatörmelékes üledékösszlet adja a légakna, ill. a pécsszabolcsi I. sz. fúrás 
bázisát (1. ábra). A rétegsor mélyebb szintjét a 40 — 50 cm-t elérő görgetegek
től a középszemű homokig terjedő, osztályozatlan törmeléket magába- 
foglaló laza homokos kavics alkotja. Ezekből a rétegekből semmiféle ősmarad
ványon . életnyom sem került elő.

Erre az összletre meszes — agyagos kötőanyagú konglomerátum és homokkő 
váltakozó rétegei következnek, közbetelepült bentonitos dácittufával. A fel
sőbb szintekben jelentkező homokkőpadokban már ritka és rosszmegtartású 
tengeri faunaelemek (Mollusca) is kim utathatók.

Az e felett települő rétegsorban a durvább törmelékes anyag egyre job
ban kim arad és a rétegsort teljes egészében homokos, alárendeltebben agyagos 
üledékek alko tják .
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Ez a rétegösszlet három részre külö
níthető el. Alul — mintegy 80 m vastag
ságban — sötétszürke, csillámos homok 
található. Faunája igen szegényes; meg
határozhatatlan  héj törmelékek és néhány 
rosszmegtartású Foraminifera került ed
dig elő belőle. Felette világosszürke, fi- 
nomhomokos, helyenként agyagos réteg
sor következik. A gazdag fauna legna
gyobb részét ezek a rétegek szolgáltatták. 
Erre következik az a rétegcsoport, mely
ben a légakna in d u lt: csökkentsós vízi, kő
szenes, agyagos összlet; néhány, csökkent- 
sósvízhez alkalmazkodott Mollusca-f&jjsl.

1. ábra. A pécsszabolcsi terület miocén összletének 
általános szelvénye HÁMOR G. (1961) szerint

Jelmagyarázat: A = mezozóos alaphegység. — Congeriás össz
let: 1. congeriás, meszes homokkő, homokos mészkő, 2. halpik
kelyes agyagmárga. — Budafai összlet: 3. durva konglomerá
tum, 4. kavicsos homok, homok, 5. dácittufa, 6. aprókavicsos 
homok, meszes homokkő.— Slír összlet: 7. csillámos, kőzetlisz
tes homok, agyagos kőzetliszt-, agyag- márga- és márgás mész
kőbetelepülésekkel. — Regressziós összlet: 8. homok, kőzetlisz
tes homok és agyagos mésziszap, szenesedett növényi marad
ványokkal, barnakőszénzsinórokkal. — Lajtaösszlet: .9. litho- 
thamniumos, finomhomokos mészkő és márga. — a = makró- 

fauna, b = szórványos makrofauna

A b b .l .  Allgemeines Profil des miozänen Schichten
komplexes im Raume von Pécsszabolcs nach 

G. HÁMOR (1961)
Zeichenerklärung: A = mesozoisches Grundgebirge. — Con- 
gerienkomplex: 1. congerienführender Kalksandstein und
sandiger Kalkstein, 2. Tonmergel mit Fischschuppen. — Buda- 
faer Komplex: 3. grobes Konglomerat, 4. schottriger Sand, 
Sand, 5. Dazittuff 6. feinschottriger Sand, Kalksandstein. — 
Schlierkomplex: 7. glimmeriger, schlammiger Sand, toniger 
Schlamm mit Zwischenlagerungen von Tonmergeln und Mer
gelkalken. — Regressionskomplex: 8. Sand, schlammiger Saud 
und toniger Kalkschlamm mit verkohlten Pflanzenresten und 
Braunkohlenschnuren. — Leithakomplex: .9. lithothanmien- 
führender feinsandiger Kalkstein und Mergel. -  a = Makro

fauna, b = sporadische (vereinzelte) Makrofauna

A rétegsort a felszínen a lajtamészkő zárja le. Faunájának meghatározása 
és értékelése külön tanulm ányt igényel.

A csillámos, homokos — agyagos rétegekből eddig 102 Mollusca fajt, ill. 
alfajt határoztam  meg. A faunaképet természetesen még teljesebbé teheti a 
területen már tervbevett, a későbbiekben lemélyítendő fúrások ősmarad
vány-anyaga. A pécsszabolcsi középső-miocén faunaegyüttes kifejezetten tengeri 
jellegű, uralkodó alakjai a Gastropodák, kisebb számban találhatók a kagylók 
és nagyon ritkák a Scaphopodák. A csigafaunában legfontosabb szerepe a 
Conidae családnak van, de nagy egvedszámban jelentkeznek a Turrit el la, 
Cerithium, Nassa és An cilia nemzetségek is.
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A fauna rétegtani szintekben való elhelyezkedését vizsgálva, megálla
p íthatjuk , hogy az alsóbb rétegek típusos tengeri faunát tartalm aznak, a 
felsőbb szintekben viszont nagyobb faj- és egyedszámmal jelentkeznek a 
csökkentsós vízhez viszonylag könnyen alkalmazkodó, euryhalin alakok. 
Ez a jelenség mind a makro faunában, mind a mikrofaunában megmutatkozik.

A 102 közelebbről m eghatározott faj és alfaj biosztratigráfiai jelentőségét 
a következőképpen értékeljük. A gazdag faunát tartalm azó csillámos, homo
kos — agyagos rétegek életrétegtani elemzésénél először is ki kell emelnünk 
azokat a fajokat, amelyek az értékelésnél fontosak és feltétlenül számításba 
veendők. A pécsszabolcsi puhatestű fauna fajainak ősföldrajzi elterjedését és 
fajöltőit az 1. sz. táblázatban közöljük. Az egyes adatok megállapításánál 
figyelembe vettük a klasszikus lelőhelyek rétegtani besorolásában történ t 
váltó zásokat.

A pécsszabolcsi puhatestű faunát a fajok tér- és időbeli elterjedése szem
pontjából 3, ill. 4 csoportba sorolhatjuk:

Az első csoportba a faunának mintegy 30% -át adó ,,kozmopolita” és 
perzisztens fajok tartoznak. Ezek általában a miocén elején lépnek fel; ettől 
kezdve valamennyi európai tengeri provinciában elterjedtek és a pliocénig 
éltek. Közülük 14 faj ma is él.

A második csoport képviselői a burdigalai emeletben léptek fel és a törtön 
végéig éltek. Térbeli elterjedésük is kisebb, mint az előző csoporté. Többsé
gük ugyanis nem lépi á t a nyugati és keleti mediterrán provincia határait. 
Ide az összes faj 18%-a sorolható.

A harmadik csoportba a helvéti emelet elején jelentkező fajok tartoznak. 
Ezeknek a tér- és időbeli elterjedése a legkisebb. Túlnyomó részük nem éli 
tú l a törtön végét és kizárólag a m editerrán provinciából ismertek. A pécs
szabolcsi fauna jelentős részét, 45% -át, ilyen fajok adják.

A negyedik csoport tulajdonképpen az előzőhöz tartozik s olyan alakok 
tartoznak  ide, melyek a törtön elején jelennek meg és az emelet végén ki
halnak. A fauna 4 —5% -át ilyen fajok alkotják. Végeredményben tehát bio- 
sztratigráfiai szempontból a harmadik, ill. negyedik csoportba tartozó fajok 
értékelhetők.

Tekintettel arra, hogy a legnagyobb mennyiségben olyan fajok szerepelnek 
a faunaegyüttesben, melyek a helvéti és törtön emeletben egyaránt előfor
dulnak, felvetődik annak a lehetősége, hogy a rétegek, melyekből a fauna 
származik, a helvéti emeletbe tartoznának. Ez a pécsszabolcsi faunának a 
típusos helvéti ,,slír” faunaegyüttesekkel való azonosíthatóságát jelentené. 
Ez ellen szól azonban a közös fajok kis számán kívül a faunakép alakulása is. 
A slírből ugyanis általában hiányoznak a vastaghéjú alakok, a pécsszabolcsi 
fauna többségét ellenben ilyen fajok adják. Utóbbiak jelenléte alapján a 
pécsszabolcsi faunás rétegek keletkezési mélysége 40 — 50 m-re tehető, míg a 
slír keletkezési mélysége — közismerten — minden eddigi vizsgálat szerint 
ennél lényegesen nagyobbnak adódik. Az egyes faunaelemek őslénytani érté
kelésénél — figyelembe véve, hogy nagyrészük helvét — törtön  közös forma 
— említésre méltó az a tény is, hogy egyetlen, kizárólag a helvéti emeletből 
ism ert fajt sem tartalm az a fauna. Ugyanakkor viszont tíz olyan faj fordul 
elő, amely csak a törtön (ill. alsó-torton) emeletre jellemző. A  mikrofauna-
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/ .  táblázat
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1. táblázat folytatása
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vizsgálatok eredménye alapján is az alsó-torton alemeletbe való tartozás való
színűsíthető ( K o r e c z n é  L a k y  I.).

Ha a pécsszabolcsi faunát összehasonlítjuk a Bécsi-medence lelőhelyei
nek faunáival, megállapítható, hogy a pécsszabolcsi fauna a grundi és steina- 
brunni faunához áll legközelebb. A pécsszabolcsi alsóbb szintek gazdag ten 
geri faunája a hazai lelőhelyek közül legjobban a szobi faunával azonosítható.

Az egyéb hazai és külföldi lelőhelyek faunaegyüttesével való összehason
lítás eredménye a 2. ábrán látható.

2. ábra. A  pécsszabolcsi miocén fauna összehasonlítása egyéb lelőhelyekével
Jelmagyarázat: 1. Salgótarján, 2. K-Cserhát, 3. Sámsonháza, 4. Nógrádszakál, 5. Szokolya, 6. Szob, 7. Letkés, 
8. Budapest-Rákos, 9. Hont, 10. Várpalota, 11. Hidas, 12. Pécsvárad, 13. Gaudendorf, Eggenburg, 14. Ottnang, 
15. Grund, 16. Baden, Vöslau, 17. Steinabrunn, 18. Pötzlensdorf, 19. Szovjetunió DNy-i része, 20. Kostej, 21. Lapugy, 
22. Bujtur, 23. Korytnica, 24. Piemont, Liguria (pliocén), 25. Saubrigues, Saint-Jean-de-Marsacq; 26. Aquitani 

medence (helvét), 27. Hemmoor, Arnum-formáció

Abb. 2. Vergleich der miozänen Fauna von Pécsszabolcs mit anderen Fundorten
Zeichenerklärung: 1 — 12. Ungarn, 13 — 18. Österreich, 19. SW-Teil der Sowjetunion, 20 — 22. Rumänien, 23. Polen. 

24. Italien, 25 — 26. Frankreich, 27. Deutschland

Mindezek alapján m egállapíthatjuk, hogy a pécsszabolcsi légakna szelvé
nyének faunagazdag középső-miocén homokos —agyagos üledéksora alsó-torton kori.

A pécsszabolcsi légaknából előkerült faunaegyüttes ökológiai értékelése 
számos adato t nyújt a terület középső-miocén kori ősföldrajzi képének kialakí
tásához. Az őskörnyezettani viszonyokra vonatkozó ismereteinket a fauna
elemek fajonkénti és a faunát alkotó összes faj együttesének elemző vizsgálata 
alapján szereztük meg.

Földtani szempontból az ökológiai kutatás legfontosabb feladata a ten
germélység megállapítása. H a a pécsszabolcsi fauna máig élő fajait, ill. nemeit 
vesszük figyelembe, megállapítható, hogy ezek legnagyobb számban, a tenger
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80 m mélységig terjedő zónájában jelentkeznek. A pontosabb keletkezési 
mélység meghatározásához figyelembe vehetjük azt is, hogy valamely genus, 
ill. család a szám ára optimális biotopban jelentkezik legnagyobb fajszámmal. 
Ebből a szempontból értékelhetjük például a faunában legnagyobb fajszámú 
Conus, Turritella, Cerithium genuszokat. A Conus és Cerithium nemzetség 
sekélytengeri biotopban él, és maximális fajszám át a korallzátonyok környé
kén éri el. A Turritella genus szintén sekély tengeri, optimális élettere 30—50 
m-ig terjed. A Foraminifera fauna is partközelséget jelez.

A pécsszabolcsi homokos — agyagos rétegek faunája tehát típusosán sekély
tengeri jellegű (2. táblázat).

2. táblázat

A pécsszabolcsi puhatestü fauna ma élő fajainak és genuszainak jelenkori mélységi elterjedése

+ -  Leggyakoribb előfordulás.
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A puhatestűek elterjedését és életfeltételeit legjobban befolyásoló ténye
zők egyike a hőmérséklet. Kiindulásnak — mivel pontos hőmérsékleti adatok 
nem állnak rendelkezésünkre a máig élő fajok hőmérsékleti igényével kap
csolatban — a jelenkori földrajzi — éghajlati övezetekben való elterjedésüket 
vehetjük figyelembe. A pécsszabolcsi fauna perzisztens alakjainak 40%-a 
eurytherm . Ezek a fajok jelenleg az Északi-tengertől a Földközi-tengerig 
egyaránt honosak, tehá t az őshőmérséklet megállapításánál nem vehetők figye
lembe. A fauna jelentősebb hányada azonban stenotherm . Ezek a fajok leg- 
nagyobb részt a szubtrópusi — mediterrán tartom ányban élnek, s csak elvétve

3. táblázat
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van olyan nemzetség, mely típusosán trópusi jellegű (Tritonalia). 
Ezek alapján feltételezhető, hogy a vizsgált fauna — középértéket véve — 
19 — 20 C°-os vízben élhetett. Ez az érték jól egyezik a hasonló vizsgálatokat 
végző szerzők eredményeivel (3. táblázat).

Az egyéb ökológiai tényezők: a sótartalom , aljzatminőség, táplálkozási 
mód megállapításánál is jelenkori környezeti tényezők figyelembevételéből 
kell kiindulnunk, az aktualizmus elvének kritikai alkalmazásával.

A pécsszabolcsi perzisztens fajok közül néhány stenohalinnak minősít
hető alakot kiválasztva, S orgenfrei (1958) táblázata alapján megállapítható, 
hogy a pécsszabolcsi faunában leggyakoribbak a legalább 33°/00 sótartalm at 
igénylő stenohalin fajok. Ez azt jelenti, hogy a tengervíz közel normális 
sótartalm ú volt (4., 5. táblázat).

4. táblázat

A pécsszabolcsi puhatestű fauna ma is élő alakjainak tűréshatára a sótartalom csökkenésével
szemben

Sókoneentráció igény

4 A M agyar Á llam i F öld tan i In tézet Évi J e len té se  az 1962. évrő l
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Az aljzatra vonatkozó adatokat a bentosz életmódot folytató alakok szol
gáltatják. A valódi szesszilis bentoszba tartozó form ákat kizárólag az Anomia 
nemzetség képviseli, azonban ennek szerepe a faunában alárendelt. A fauna 
legnagyobb részét az iszapos fenékbe fúródva élő alakok adják. Tehát az élet 
főhelye a homokos iszap volt.

Táplálkozás szempontjából a fauna zöme ragadozó életmódot folytató 
alakokból áll. Közvetlenül utána következnek gyakorisági sorrendben az ún. 
,,szuszpenzió” (plankton, tripton)-evők, pl. a Turritella és Venus nemzetség 
fajai. Alárendeltebb szerepe van a növényevőknek, mikrofág ragadozóknak 
és élősködőknek (4., 5. táblázat).

Ökológiai szempontból összefoglalva az eddigieket, m egállapíthatjuk, 
hogy a középső-miocén csillámos, homokos — agyagos rétegek szubtrópusi — medi
terrán tartományba tartozó, jellegzetes partközeli, sekélytengeri üledékek, melyek 
normális sótartalmú vízben keletkeztek.
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BEITRAG ZUR KENNTNIS DER MITTELMIOZÄNEN FAUNA 
VON PÉCSSZ A BÖLCS (MECSEK-GEBIRGE)

von

M . Bo h n -H avas

Bezüglich der Fauna der aus den Aufschlüssen bei Pécsszabolcs bekann
ten, mittelmiozänen, tonig-sandigen, marinen Ablagerungen liegen in der 
älteren L iteratur lediglich einige Angaben vor (J. BÖCKH 1876; L. Strausz 
1927; E. Vadász 1935). Über die gegenwärtigen, neueren Untersuchungen ha t 
G. HÁMOR (1961) eine kurze Zusammenfassung gegeben.

Bei der Abteufung des Pécsszabolcser W etterschachtes wurde die vollstän
dige Schichtenfolge des Mittelmiozän durchgeteuft und eine sehr reiche, wohl
erhaltene Fauna ans Tageslicht geliefert. Die Materialien des W etterschachtes, 
einiger Oberflächenaufschlüsse und der Bohrung Pécsszabolcs Nr I. wurden 
einer Bearbeitung unterzogen.

Die Basisschichten des W etterschachtes, bzw. der Bohrung Pécsszabolcs 
Nr I. werden durch einen Komplex grobklastischer, schottriger, sandiger hel
vetischer Sedimente vertreten (Abb. 1.). Diese Schichten sind fossilleer. D arü
ber folgt eine Wechselfolge von Konglomeraten und Sandsteinen m it dazwi
schengelagerten bentonitischen Dazittuffen. In den oberen Horizonten der 
Schichtenfolge können bereits marine Faunenelemente — wenngleich spärlich 
und in schlechter Erhaltung — nachgewiesen werden. Im  unteren Teil der 
nächstfolgenden Schichtengruppe lagern dunkelgraue, glimmerige Sande, de
ren Fauna sehr ärmlich ist. Sie werden durch hellgraue, feinsandige, stellen
weise tonige Schichten mit äusserst reicher Fauna überlagert. Der grösste 
Teil der untersuchten Fauna wurde von diesen Schichten geliefert. Den fos
silreichen Schichten folgen brackische, kohlenführende, tonige Ablagerungen 
m it wenigen Molluskenarten, die sich dem Brackwassermedium angepasst 
haben. Schliesslich wird die Schichtenfolge durch Leithakalk abgeschlossen.

Verfasserin hat aus den erwähnten sandig — tonigen Schichten bis jetzt 
102 Molluskenarten, bzw. -U nterarten bestimmt. Die ausgeprägt marinen 
Leitfossilien der mittelmiozänen Faunengesellschaft von Pécsszabolcs sind 
die Gastropoden. In kleinerer Zahl tre ten  Lamellibranchiaten und sehr selten 
Scaphopoden auf.

Von den Gastropoden spielt die Familie Conidae eine vorherrschende 
Rolle, aber in grosser Individuenzahl erscheinen auch die Gattungen Turri- 
tella, Cerithium, Nassa und Ancilla. Die paläogeographische Verbreitung der 
Arten der Molluskenfauna von Pécsszabolcs und die stratigraphische Ver
breitungen der einzelnen Arten sind in Tabelle 1. angeführt. Vom Gesichts
punkt der räumlichen und zeitlichen Verbreitung der Arten kann die Fauna 
in 4 Gruppen gegliedert werden. Zur ersten Gruppe gehören ,,kosmopoliti
sche“ Arten (30%). Sie waren am Anfang des Miozän auf getaucht, von hier 
an verbreiteten sie sich in allen Meeresprovinzen Europas und lebten bis 
zum Pliozän. 14 von ihnen leben auch heute. Die Vertreter der zweiten Gruppe 
erschienen während des Burdigal und lebten bis zum Ende des Torton (18%). 
Ihre Mehrzahl tra t die Grenzen der w estlichen und der östlichen mediterranen
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Provinz nicht über. Zur dritten  Gruppe gehören die zu Beginn des Helvet zum 
Vorschein gekommenen Arten (45%). Ihre räumliche und zeitliche Verbrei
tung ist am meisten beschränkt. Der überwiegende Teil dieser Arten hat das 
Ende des Torton nicht überlebt. Sie sind ausschliesslich aus der m editerranen 
Provinz bekannt. Die Arten der vierten Gruppe (4%) tauchen am Anfang des 
Torton auf und sterben am Ende dieser Epoche aus.

Bei der stratigraphischen Auswertung der einzelnen Faunenelemente 
lohnt es sich die Aufmerksamkeit darauf“ zu richten, dass die Fauna überwie
gend durch gemeinsame helvet — tortonische Formen vertreten ist und zehn 
Arten ausschliesslich für das Torton (bzw. Untertorton) charakteristisch sind. 
Auch auf Grund der Ergebnisse der Mikrofaunen-Analysen (I. K o r e c z - 
L a k y ) ist es wahrscheinlich, dass die in der Frage stehenden Schichten zum 
U ntertorton gehören.

Stellt man die Pécsszabolcser Fauna den Faunengemeinschaften anderer 
Fundorte gegenüber (Abb. 2.), so stellt sich heraus, dass die reiche marine 
Fauna der unteren Schichten am besten mit der Fauna von Szob identifiziert 
werden kann und dass sich die Fauna von Pécsszabolcs, im Bezug auf die 
Fundorte innerhalb des Wiener Beckens, der Gründer und der Steinabrunner 
Fauna am meisten nähert.

Auf Grund der vorangehenden Erörterung können wir feststellen, dass 
die fossilreiche, mittelmiozäne, sandig —tonige Sedimentfolge des Wetterschacht
profils bei Pécsszabolcs ein untertortones Alter besitzt.

Bei der ökologischen Analyse der Fauna ist die Bestimmung der Meeres
tiefe eine wichtige Aufgabe. Die Mehrzahl der auch heute lebenden Arten der 
Pécsszabolcser Fauna lebt in der Zone des Meeres bis 80 m hinab. Für eine 
genauere Bestimmung der Bildungstiefe sollte man in Betracht nehmen, dass 
jede Gattung, bzw. Familie in solchem Biotop auftritt, dessen Tiefe für sie 
optimal ist. U nter den artenreichsten Gattungen der Fauna leben die G attun 
gen T u rrHella, Conus und Cerithium in seichtmarinem Biotrop. Letztere er
reichen ihre maximale Artenzahl in der Nähe von Korallenriffen. Die Fauna der 
sandig — tonigen Schichten von Pécsszabolcs träg t also einen typischen seicht
marinen Charakter (Tabelle 2.).

Bei der Bestimmung der Paläotem peratur dürfte man die Verbreitung 
der Arten in den gegenwärtigen geographisch — klimatischen Zonen in Be
tracht ziehen. Ein ansehnlicher Anteil der Pécsszabolcser Fauna ist stenotherm. 
Diese Arten leben grösstenteils in der subtropisch — mediterranen Provinz, 
und nur ausnahmsweise findet man Gattungen, die einen typisch tropischen 
( karakter besitzen (Tritonalia). 40% der persistenten Formen der Fauna 
sind eurytherm. Diese Arten sind gegenwärtig von der Nordsee bis zum M it
telmeer gleichermassen verbreitet. All diese Tatsachen lassen vermuten, dass 
die vorliegende Fauna in einem Meereswasser mit einer durchschnittlichen 
Tem peratur von 19 bis 20 C° gelebt haben mag (Tabelle 3.). W ählt man von 
den Pécsszabolcser persistenten Arten einige als stenohalin qualifizierbare 
Formen aus, so lässt es sich auf Grund der Tabelle von SORGENFREI (1958) 
fest stellen, dass in der Fauna die einen Salzgehalt von 33°/co — also einen nor
malen Salzgehalt — beanspruchenden Arten am häufigsten auftreten (Tabelle 
4., 5.). Den grössten Teil der Fauna bilden die Formen, die sich in den schlam
migen Meeresboden eingebohrt lebten. Was ihre Ernährung betrifft, so hat die
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Fauna überwiegend eine raubende Lebensart geführt, doch liegen auch die 
sogenannten ,,S u sp en sio n s(Plankton, Tripton) -Fresser in grosser Zahl 
vor (Turritella, Venus)  (Tabelle 4., 5.).

Zusammenfassend, können wir feststellen, dass die glimmerigen, sandig — 
tonigen Schichten von Pécsszabolcs zur subtropisch — mediterranen Provinz 
gehörige, typische, tortonische, küstennahe, seichtmarine Bildungen darstel
len, die sich in einem Meereswasser von normalem Salzgehalt abgelagert haben.

СВЕДЕНИЯ К ПОЗНАНИЮ СРЕДНЕМИОЦЕНОВОЙ ФАУНЫ РАЙОНА 
с. ПЕЧСАБОЛЬЧ (ГОРЫ МЕЧЕК)

М. БОН-ХАВАШ

В старой литературе имеются только спорадические данные о фауне 
среднемиоценовых, глинисто-песчанистых морских осадков, известных в 
с. Печсабольч и в его окрестностях (Я. БЁК 1876; Л. ШТРАУС 1927;
Э. ВАДАС 1935). О проводящихся и в настоящее время новых исследова
ниях Г. ХАМОРОМ (1961) была опубликована краткая сводная статья.

При проходке вентиляционной шахты в с. Печсабольч была пройдена 
вся среднемиоценовая толща, предоставившая очень богатую фауну хоро
шей сохранности. Обработаны были образцы, взятые из вентиляционной 
шахты, нескольких поверхностных обнажений и скважины Печсабольч 
№ I.

Низы вентиляционной шахты и скважины Печсабольч № I пред
ставлены толщей грубообломочных, гравелистых и песчанистых осадков 
гельветского яруса (рис. 1). Эти отложения не содержат окаменелостей. 
Над ними следует пачка переслаивающихся конгломератов и песчаников 
с прослоем бентонитовых дацитовых туфов. В верхних горизонтах толщи 
можно выявить уже и наличие морских фаунистических элементов, но 
они весьма редко встречаются и нехорошо сохранены. В низах следующей 
выше по разрезу пачки залегают темно-серые, слюдистые пески с очень 
бедной фауной. На них налегают тонкопесчанистые, местами глинистые 
отложения, которые содержат весьма богатую фауну. Большинство 
изученной фауны происходит из этих слоев. Над богатыми фауной слоями 
следуют солоноватоводные, угленосные глинистые осадки с небольшим 
количеством моллюсков, приспособившихся к жизни в солноватоводной 
среде. Наконец, толща завершается известняками типа Лайта.

Из вышеупомянутых песчанисто-глинистых слоев автором были до 
сих пор определены 102 вида или подвида моллюсков. Типично морские 
руководящие формы среднемиоценового фаунистического комплекса с. 
Печсабольч — гастроподы; в меньшем количестве встречаются пластин
чатожаберные и совсем редко — скафоподы.

Из гастропод преобладающую роль играет семейство Conidae, но боль
шим количеством экземпляров представлены и роды Turritella, Cerithium, 
Nassa и Ancilla. Палеогеографическое и стратиграфическое распростра
нение видов фауны моллюсков из с. Печсабольч показано на таблице 1.
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С точки зрения распространения видов во времени и в пространстве фауна 
может быть подразделена на четыре группы. К первой группе относятся 
«космополитические» виды (30%). Они появились в начале миоцена; с 
этого времени они распространялись во всех морских провинциях Европы 
и жили вплоть до плиоцена. 14 видов из них живет и по сей день. Пред
ставители второй группы появились в бурдигальском веке и жили до конца 
тортонского века (18%). Большинство их не переступило за границы 
восточной и западной провинций Средиземноморья. К третей группе отно
сятся виды, появившиеся в начале гельветского века (45%). Они имеют 
наиболее сокращенное географическое и стратиграфическое распростра
нение. Подавляющее большинство их не жило дольше чем до конца тор
тонского века. Они известны исключительно только из средиземномор
ской провинции. Виды четвертой группы (4%) появились в начале тортон
ского века и вымерли к концу его.

Хотя и фаунистические элементы являются большей частью общими 
для гельветского и тортонского ярусов, при их стратиграфической оценке 
стоит все же отметить, что десять из них характерно только для тортона 
(или нижнего тортона). Вероятность принадлежности рассматриваемых 
отложений к нижнему тортону подтверждается и результатами изучения 
микрофауны (И. КОРЕЦ-ЛАКИ).

При сравнении Печсабольчской фауны с фаунистическими комплек
сами других местонахождений (рис. 12) оказывается, что из числа извест
ных в Венгрии местонахождений, богатая морская фауна нижних гори
зонтов может быть отождествлена лучше всего с Собской фауной, а из 
местонахождений Венского бассейна Печсабольчская фауна является 
наиболее близкой к Грундской и Штеинабруннской фаунам.

На основании вышесказанного можно отметить, что богатая фауной, 
среднемиоценовая песчанисто-глинистая толща вентиляционной шахты 
с. Печсабольч имеет нижнетортонский возраст.

При изучении экологических усл о ви й  фауны важной задачей явля
ется определение глубины моря. Большинство тех видов Печсабольчской 
фауны, которые ж и в у т  и в настоящее время, обитает в зоне моря до глу
бины 80 м. Для уточнения глубины осадконакопления можно принимать 
во внимание и тот факт, что любой род или семейство представлено наи
большим количеством видов в таком биотопе, глубина которого является 
наиболее благоприятной для него. Из родов фауны, представленных наи
большим количеством видов, роды Turritella, Conus и Cerithium обитают 
в мелководно-морском биотопе, причем последние достигают наибольшего 
количества видов около коралловых рифов. Следовательно, фауна песча
нисто-глинистых осадков с. Печсабольч носит типично неритический харак
тер (таблица 2).

При определении палеотемпературы можно учесть распространение 
видов в современных географическо-климатических зонах. Значительная 
доля Печсабольчской фауны является стенотермной. Эти виды ж и в у т  
преимущественно в субтропическо-средиземноморской провинции и очень 
редкими являются роды, носящие типично тропический характер (Trito- 
nalia). 40% персистентных форм фауны является эвритермным. Эти виды 
в настоящее время в равной мере распространены от Северного Ледови
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того Океана вплоть до Средиземного моря. На основании вышеизложенных 
фактов можно предположить, что изученная фауна жила, по-видимому, 
в море, температура воды которого составляла в среднем 19 — 20° С (таблица 3). 
Если подобрать из персистентных видов Печсабольчской фауны не
сколько форм, относимых к стеногалинным, то на основании таблицы 
ЗОРГЕНФРЕЯ (1958) можно сделать вывод о том, что в фауне наиболее 
частыми являются виды, требующие содержания соли не менее 330/00, то 
есть те, которые требуют нормальной солености (таблицы 4, 5). 
Большинство фауны представлено формами, которые живут зарываясь 
в илистое дно моря. С точки зрения питания большинство форм фауны 
вело хищный образ жизни, но в большом количестве представлены и так 
называемые «суспензия»- (планктоно-, триптоно-)-ядные формы (Turri- 
tella, Venus) (таблицы 4, 5).

В заключение можно сказать, что слюдистые, песчанисто-глини
стые слои с. Печсабольч представляют собой типично прибрежно-морские, 
неритические осадки тортонского возраста, принадлежащие к субтро
пическо-средиземноморской провинции и отложившиеся в воде с нормаль
ным содержанием соли.


