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A TURRILITESZES MÍRGA FÖLDTANI KORKÉRDÉSE

írta : K n au er  József

A turriliteszes márga — az ÉK-i Bakony és a Vértes hegység É-i előterének jel
legzetes és elterjedt képződménye — az apti munieriás agyag transzgressziójával kez
dődő üledékképződési megaciklus zárótagja.

A szárazföldi háttér kiemelkedése folytán az üledékgyűjtőbe növekvő mennyi
ségű és szemnagyságú terrigén anyag jutott, így az apti képződmény felső szakaszá
ban homokkő-, homokos aleuritrétegek vannak, sőt uralkodóvá is válnak. Az említett 
kiemelkedés az üledékgyűjtőben úgy is tükröződik, hogy az albai mészkőrétegsor 
keletkezése idején helyi kiemelkedések jöttek létre, így a turriliteszes márga helyen
ként denudációs diszkordanciával települ. A fekvőjében lévő faunás szint ezért csak 
helyenként fejlődött ki.

H auer F. (1862) a turriliteszes márgát („pénzeskúti rétegek” ) a gaultba helyezte 
D ouvtllé H. (1933) szűkebb lehatárolással, a legfelső albai (vrakoni) alemeletben. 
jelölte ki a képződmény rétegtani helyét. A besorolás alapja mindkét esetben az 
Ammonoidea fauna volt, amelynek további részletes vizsgálata (Noszky, 1951) sem 
hozott változást a képződmény rétegtani helyzetének megítélésében.

Majzon L. (1943) a turriliteszes márgát a benne talált Globotruncanák alapján a 
cenomán emeletbe helyezte. Vadász E. (1953) még tovább ment, a cenománba so
rolván a felső faunás szintet (glaukonitos márga) is. A Majzon vizsgálta minták 
kőszénkutató fúrásokból származtak, amelyek az eocén kőszénösszlet fekvőjéből 
csak néhány méteres szakaszt tártak fel. A mintáknak a rétegsorban elfoglalt helyzete 
tehát ismeretlen volt.

A Balinka Ba-237. jelű fúrás részletes feldolgozásakor a turriliteszes márga vas
tag rétegsorának mintaanyagát Sidó M. rendelkezésére bocsátottam. Részletes Fo- 
raminifera vizsgálata alapján világossá vált, hogy a Rotaliporák a turriliteszes márga 
legalsó szakaszából hiányoznak és ugyancsak hiányoznak a felső faunás szintből is 
(Sidó , 1966a).

A Szápár Sz-42. jelű fúrásban feltárt meszes aleurit, homokos, meszes aleurit 
rétegsor a turriliteszes márga eddig ismert legfelső részét képviseli. Ebben felfelé 
haladva — fácies-változás miatt — a plankton Foraminiferák jelentősége ismét 
csökken (Sidó, 1966b). Ugyanakkor a rétegsorban elég magasan még jellegzetes felső 
albai Ammonoideák vannak: Leptohoplites cf. falcoides Spath, Discosphinctes sub- 
falcatus (Semenov), Myloceras sp., Epihoplites sp., Cymahoplites sp. (Noszky, 1966). 
A turriliteszes márga alsóbb részeiből és a felső faunás szintből korábban ismert felső-
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albai alakok, elsősorban a zónaalkotó Mortoniceras inflatum és Stoliczkaia dispar, 
újabb adatainkkal együtt bizonyítják, hogy a felső faunás szint kétségtelenül felső- 
albai, s ide sorolandó a turriliteszes márga legnagyobb része is. A Sz-42. jelű fúrás 
rétegsorának legfelső szakaszából kikerült Mantelliceras vicinále (Stoliczka) töredék 
valószínűsíti azonban, hogy a képződmény legfelső részét továbbra is a cenomán 
emeletbe tartozónak kell tekinteni.

A kizárólagosan cenománnak tartott Rotcilip>ora appenninica (Renz) megjele
nését a korszerű munkák (Moullade 1965; Salaj et Samuel 1966) a felsőalbaiban 
rögzítik.

A plankton-együttes számos tagja még korábban jelenik meg az albai emelet 
folyamán. Azok az összehasonlítások, amelyek a turriliteszes márga korát a Foramini- 
fera-együttes összetételének hozzávetőleges egyezése alapján kísérlik meg rögzíteni, 
nem vezethetnek megnyugtató eredményre.

A jelek szerint az orto- és parakronológiai elemek egyeztetése még nem tökéle
tes, s így munkánk alapjául az Ammonoideák adta beosztást kell elfogadnunk.
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S U R  L E  P R O B L E M E  D E L ’Á G E  G É O L O G IQ U E  D ES M A R N E S
A T U R R IL IT E S

par
J. K n au er

Les marnes á Turrilites — formations caractéristicpies et répandues dans la 
partié nord-est de la montagne Bakony et dans l’avant pays nord de la montagne 
Vértes — forment le membre final du mégacycle de sédimentation commencant par 
la transgression des argiles aptiennes a Munieria.
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F. H auer (1862) a piacé les marnes a Turrilites („couches de Pénzeskút” ) dans le 
Gaultien. H. D ouvillé (1933), avec une determination plus precise, a designé la 
position stratigraphique de cette formation comme dernier sous-étage (Vraconien) 
de l’Albien. La base du classement était dans tous les deux cas la fauné des Ammono- 
ídes dönt l’étude ultérieure détaillée (Noszky, 1951) n’a pas apporté aucun change- 
ment quant ä la position stratigraphique de cette formation.

L. Majzon (1943) a piacé les marnes ä Turrilites — en considérant les Globo- 
truncanes у présentes — dans le Cénomanien. E. Vadász (1953) est allé plus loin, en 
classant dans le Cénomanien aussi l’horizont supérieur á fauné (marnes glauco- 
nieuses).

A la base de l’examen des Foraminiféres de la série des marnes ä Turrilites du 
sondage Balinka Ba-237 il est devenu clair que les Rotalipores manquent tant dans 
la partié basale des marnes ä Turrilites qu’au sommet des couches ä faunes (Sidó, 
1966a).

Les siltites calcaires trouvées dans le sondage Szápár Sz-42 forment le sommet 
des marnes a Turrilites en l’état actuel de nos connaissances. En avangant vers le 
haut dans la série rimportance des Foraminiféres planctoniques va diminuant de 
nouveau, ä cause de changement de facies (Sidó, 1966b). En mérne temps, ä une 
hauteur assez grande on trouve encore des Ammonoides caractéristiques: Leptóhopli- 
tes cf. falcoides Spath, Discosphinctes subfalcatus (Semenov), Myloceras sp., Epihopli- 
tes sp., Cymalioplites sp. (Noszky, 1966). Les formes de FAlbien supérieur connues 
antérieurement dans les parties plus inférieures des marnes á Turrilites et dans Fho- 
rizont sous-jacent á faunes, avant tout les fossiles de zone Mortoniceras inf latum et 
Stoliczkaia dispar, servent de preuve — avec nos données plus récentes — pour le 
fait que Fhorizon supérieur ä fauné appartient indiscutablement ä FAlbien supérieur 
et qu’on doit у ranger la majeure partié des marnes ä Turrilites aussi. Le fragment 
de Mantelliceras vicinale (Stoliczka) trouvé dans la partié la plus haute des marnes 
du sondage Sz-42, rend vraisemblable quand mérne que le sommet des marnes a 
Turrilites doit rester ä l’avenir aussi dans Fétage cénomanien.

L ’apparition de Rotalipora appenninica (Renz) — considérée exclusivement 
comme cénomanienne — est récemment (Moullade, 1965; Salaj et Samuel, 1966) 
fixée dans FAlbien supérieur.

Faute de différence nette dans la composition de Fensemble des Foraminiféres 
par rapport au mur et au tóit, on ne pouvait pas préciser Tage des marnes ä Turrilites, 
de sorté qu’on dévait se baser dans notre travail sur l’échelle stratigraphique définie 
2эаг les Ammonoides.




