
А В ALATONMÄRIAFÜRDÖI MAGASPART FÖLDTANI 
SZELVÉNYE ÉS FAUNA JA

írta: Schw ab Mária  és Sz. H ajós Márta

Balatonmáriafürdő környékének földtani térképezésekor különösebb figyelem
mel vizsgáltuk a pliocén üledékeket. Az üledékek anyagi minősége és az ősmarad
ványok közötti összefüggés alapján törekedtünk az eredményeket a közeli és távo
labbi Balaton környéki pannóniai feltárások és kövületlelőhelyek eddigi adataival

1. ábra

összehasonlítani, az üledékképződési körülményeket tisztázni és az üledékek korát 
megállapítani.

A pliocén rétegeket ezen a területen csillámos, álréteges homok, világosszürke 
zsíros agyag, szürke meszes agyag, agyagmárga, sötétszürke fás barnakőszenes 
agyag képviseli, amelyek Balatonmáriafürdő, Kéthely és Balatonkeresztúr környékén 
a mélyebb útbevágásokban, vízmosásokban előbukkannak az átlag 4—8 m vastag 
lösz és löszös homok fedő alól.

A pliocén üledékek a Balaton-parttól délre eső területen meddők. Eredetük, 
koruk meghatározása kőzettani és rétegtani analógia alapján történt. Külön említésre 
érdemes azonban a Balatonmáriától nyugatra húzódó magaspart földtani szelvénye, 
amelynek felső-pannóniai korát kövüietdús rétegek igazolják (1. ábra, А, В, C, D 
feltárások).
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Szakirodalmunk ezt a területet részletesen nem tárgyalja. Lóczy L. (i) munkájá
ban a balatonberényi dombhát általános felépítését közli. Ősmaradványok hiányában 
a lösz és löszös homok alól előbukkanó rétegeket kőzettani alapon pannoniai-pontusi 
üledékekként említi. S trausz L. (2, 3) a dunántúli pannóniai kövületlelőhelyek 
ismertetésénél megemlíti a balatonberényi part kövületes agyagmárgarétegeit.

A balatonmáriafürdői magaspart
Az átlag 30 m magasságú balatonmáriafürdői magaspart kb. 2. km 

hosszan húzódik Balatonmáriafürdő vasútállomástól Balatonberény felé 
fokozatosan lealacsonyodva.

A mélyen bevágódó vízmosások több helyen jól feltárják a 6—8 m 
vastag lösz és löszös homok takaró alatti pannóniai üledéksort. Anyaga

A Balatonpart szelvénye Balatonmáriafürdő és Balatonberény között. D. feltárás.
— Profit du bord du Lac Balaton, entre Balatonmáriafürdő el Balatonberény.
Ouvertüre D. — Разрез берега озера Балатон между сс. Балатонмарпафюрдё н

Балатонберень. Обнажение Д .
Н о 1 о с é п — Holocene — Голоцен.
1. Humusz — Humus — Гумус.
P l e i s z t o c é n  — Pléistocene — Плейстоцен.
2. Homokos lösz, löszös homok, dolomittörmelékkel. — Loess sableux, sable a loess 

contenant du détritus dolomitique. — Песчаный лесс, лессовый песчаник, с облом
ками доломита.

3. Aprószemű homok — Sable á grains menüs — Мелкозернистый песок.
Fe 1 s ő-p a n n ó n i a i. — Pannonién supérieur — Веохнпй паннон
12. Szürke, leveles, finomhomokos agyagmárga, kövületes réteg. — Marne argileuse 

grise, feuilletée, á sable fin, couche fossilifére. — Серый, листоватый, тонкопе
счаный глинистый мергель, слой с окаменелостями.

IV. Kézifúrás helye — Forcige ci main — Ручное бурение.
2. ábra

váltakozóan agyagmárga, homokos agyag, sötétszürke, szenesedett 
növény maradvány os agyag, agyagos homok és homok. A rétegek nagyjából 
vízszintesen települnek. A homok helyenként több méter vastag, 20 — 30 m 
hosszú hatalmas homokkőlencséket tartalmaz (1. ábra C feltárás). Ez a 
homok Balatonberény felé kiékül. A vízmosásokban a magaspart mentén 
vastag meddőrétegekkel élesen elválasztott három kövületes réteget 
sikerült követnünk.

A magaspart szelvényét és kövületes rétegeit legszebben a műút 
176,2 km-kövével szemközti 30 m-es vízmosás tárja fel). (1. ábra В feltárás.

Balatonberény felé haladva a magaspart pannóniai képződményei 
lepusztultak, a műút 178 km-kövénél az alacsonyodó part lösz, homokos
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lösz és löszös homok, éles apró dolomittörmelékkel. A magaspart lábánál 
lemélyített IV. szelvény fúrás 1,8 m-ben érte el a pannóniai rétegeket. 
Ezen a részen felszínen csak a Balaton partján vannak (2. ábra).

Területünk legidősebb felszínen előbukkanó képződménye szürke, 
vasokkerfoltos, lemezes, csillámos, finomhomokos agyagmárga (2. ábra 
12. réteg). Karbonáttartalma 23,47 %. Teljes rétegvastagsága nem ismere
tes. A partról fokozatosan folytatódik a Balaton vízszintje alatt, s az 
agyagmáiga-padok ott messzire követhetők. A parton a hullámverés 
tárta  fel, s a kb. 1 m-es abráziós partszegélyen szépen láthatók a pados 
elválású agyagmárga-rétegfejek (3. ábra). Egyes réteglapok hullám- 
barázdásak (4. ábra). Az agyagmárga rétegei lencsésen kövületesek, 
helyenként szenesedett, piritesedett, lirhonitbekérgeződésű nagyobb faág
maradványt is tartalmaznak.

Az agyagmárga jellegzetes sekély vízi, partközeli, rosszúl szellőzött 
víz üledéke, erre utalnak a piritesedett, szenesedő növényi maradványok, 
a szórványosan előforduló piritisedett molluszkum-kőbelek, valamint 
a limonitos színeződésű részek. A kedvezőtlen életkörülmények miatt 
a molluszkumok tömegesen pusztultak el, s a Balaton-parton feltárt 
agyagmárga-rétegekben jól követhetők a gazdag kövületes lencsék. 
A molluszkumok itt éltek és helyben pusztultak el. Bizonyítják ezt 
egyrészt mélyen a finomszemü üledékbe ágyazott héj maradványok és 
lenyomatok, másrészt az Unió atauus P artsch  és a Limnocardium decorum 
F uchs gyakran előforduló kettős-teknőjű példányai. A fajok részletes 
felsorolását, a talált példányszámot is feltüntetve a mellékelt táblázat 
adja. (Táblázat, 12. réteg.)

Külön említésre érdemes, hogy a jellegzetes csökkentsósvízi faunában 
a Congeria balatonion P artsch  s a C. triangularis P artsch  csak szórvá
nyosan található. Viszont az eg\rébként igen ritka C. dactylus B r u s . 
gyakori. Nagy számban fordulnak elő a Dreissensia-félék. Tömeges az 
Unió atauus P artsch  és az Anodonta sp. Limnocardium sűrűn található 
ugyan, de csak vékonyhéjú, kis alakok, feltűnően kevés fajszámmal. 
Mindez a pannóniai tenger már aligsós vízére mutat.

A kagylókon kívül a sokkal gazdagabb csigafauna képe is erre utal, 
különösen a Micromelania laevis F uchs és a Goniochylus schwabenaui 
F uchs tömeges előfordulása. E két fajon kívül feltűnően nagyszámú 
a kisalakú Viuipara lóczyi H a l a v . A kövületes pad mélyebb szintjén, 
a lemezes elválású agyagmárga réteglapjain pedig sűrűn találhatók a 
Planorbarius grandis H a l a v . mélyen beágyazott maradványai.

A Balatonpart kövületes agyagmárgarétegeire települő üledékek 
a térképvázlaton feltüntetett vízmosás В feltárásában követhetők, a  
balatonparti D feltárástól kb. 1,8 km távolságra keletre. Legidősebb 
pannóniai üledéke, a finomhomokos agyagmárga a vízmosásnál lepusztult. 
I tt turzáshomok építi a Balaton partját. A vízmosás lábánál lemélyített 
II. szelvényfúrás 3,5 m mélyen homokos agyagmárgaréteget harántolt. 
A kőzettani hasonlóság és a fúrásmintákban talált töredékes fauna alapján 
ez a homokos agyagmárga a fent tárgyalt balatonparti kövületes réteggel
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azonosítható (5. ábra 12. réteg). A fúrásmintából kiiszapolt töredékes 
faunából a következő néhány fajt sikerült meghatározni: sp.,
Limnocardium cf. decorum F u c h s , Congesp., B r u s .,

Н о 1 о с é п — Holocéne — Голоцен.
1. Osztályozatlan iszapos turzáshomok. — Sable de dune vaseux, non classé. — 

Несортированный, илистый Дюнный песом.
2. Humusz (0,70 m) — Humus (0,70 m) — Гумус (0,70 м).
P l e i s z t o c é n  — Pléistocéne — Плейстоцен.
3. Homokos lösz, löszös homok, alul dolomittörmelékkel (8,0 m). — Loess sableux 

sable á loess, en bas: á détritus de dolomie (8,0 m). — Песчаный лесс, лессовый 
песок, внизу с обломками доломита (8,0 м).

F e l ső-p a n n o  ni  ai  — Pannonien supérieur — Верхний паннон.
4. Finomszemű homok (0,90 m). Felső kövületes réteg. •— Sable á grains fins (0,90 m). 

Couche fossilifére supérieure. — Тонкозернистый песок (0,90 м). Верхний слой с 
окаменелостями.

5. Leveles, finomhomokos agyag (0,60 m). — Argile feuilletée, á sable fin (0,60 m). —
Тонкопесчаная листоватая глина (0,60 м).

6. Sötétszürke, limonitos, szerves festődésű agyag (0,20 m). Középső kövületes
réteg. — Argile gr is foncé, á limonite, á coloration organique (0,20 m). Couche 
fossilifére moyenne. — Темносерая, лимонитовая глина органического крашения 
(0,20 м). Средний слой с окаменелостями.

7. Leveles, finomhomokos agyag (0,60 m). — Argile feuilletée, a sable fin (0,60 m). — 
Тонкопесчаная листоватая глина (0,60 м).

8. Álréteges, középszemű homok, homokkőpadokkal (5,00 m). —Sable á stratification, 
oblique, á grains moyens, avec des bancs de gr és (5,00 m). — Псевдослоистый 
среднезернистый песок с пачками песчаника (5,00 м).

9. Agyagos finomhomok (3,00 m). — Sable fin, argileux (3,00 m). — Тонко
зернистый глинистый песок (3,00 м).

10. BarnakŐszenes, sötétszürke agyag (1,30 m). Alsó kövületes réteg. — Argile 
g r is foncé, áhouille brune (1,30 m). ■— Couche fossilifére inférieure.—-Темносерая 
угленосная глина (1,30 м).

11. Középszemű éles homok (8,50 m). — Sable, á grains moyens tranchants (8,50 m). —
Среднезернистый острый песок (8,50 м).

12. Finomhomokos agyagmárga, kövületes réteg. — Marne argileuse á sable fin, 
couche fossilifére. — Тонкопесчаный глинистый мергель, слой с окаменелостями.

13. Középszemű szürke homok. — Sable gris á grains moyens. — Среднезернистый 
серый песок.

(A zárójelben levő számok a rétegvastagságot jelölik. — Les chiffres entre parenthéses 
marquent Vépaisseur des couches. —- Цифры, заключенные в скобки, отмечают 
мощность слоев.)

I— III. Kézifúrások helye. — Forages a main. — Ручные бурения.
5. ábra
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A majjaspart rété-
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geinek táblázata
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11 Földtani Int. É vi Jel. 1954. — 452 —  10/6 S
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Vivipara sp., Micromelania laevis F uch s , Goniochylus schwábenaui F uch s , 
Melanopsis decollcita St o l ., Planorbis sp.

A homokos agyagmárgára а II. szelvényt lírásban feltárt és a lejtő- 
törmelék alól a vízmosásokban helyenként előbukkanó középszemű,, 
szürkéssárga, csillámos, több méter vastag homok települ (5. ábra 11. réteg).

A homokréteg vastagsága a kibúvások és а II. fúrás alapján kb. 8,5 m.
A homokrétegre ismét éles határral kb. 1,3 m vastag sötétszürke, 

zsíros, fás barnakőszénnyomos agyagréteg települ (5. ábra 10. réteg). Teljesen 
karbonátmentes. A fekvő homokkal érintkező részén erősen limonitos, 
mocsári agyag, héjmaradványokkal. Ez a magaspart alsó kövületes rétege 
(1. ábra, В feltárás).

Az alsó kövületes réteg egész finomszemcséjű üledéke a pannóniai 
tenger egy újabb ingressziós hullámát jelzi. Molluszkumfaunája még 
szegényes. A megváltozott életkörülményekhez leghamarabb alkalmaz
kodni tudó fajok, Melanopsis decollata Sto l ., M. stnri F u c h s , és különösen 
Theodoxus vetranici B r u s . tömeges előfordulása jellemzi. Ezeken kívül 
faunája szegényes, kevés faj- és gyér egyedszámú. Az összfauna képét a 
táblázat 10. rétege foglalja össze. A kemény tömött agyagban a vékony
héjú molluszkumok rossz megtartásúak, sok a töredék, de a héjak belsejét 
ugyanaz a képződmény tölti ki, mint amibe beágyazódtak. A molluszkumok 
tehát valószínűleg helyben pusztultak el. Nyilván a kövületes réteget 
lezáró pirites, növénymaradványos mocsári agyag humuszsavának fel- 
dúlása következtében pusztult el a rosszul szellőzött, csendesvízű tó 
faunája.
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A mocsári agyagra települő, viszonylag vastag rétegek valóban 
meddők. 3 m agyagos finomhomok (5. ábra 9. réteg), majd középszemű 
szürke, csillámos, álréteges homok, helyenként nagy homokkőpadokkal 
(5. ábra 8. réteg). Ez a homokréteg a részletesen tárgyalt vízmosásunkban 
5 m vastag.

A pannóniai tenger üledékképződési fázisa megismétlődik a homok
réteg lerakódása után. A középszemű éles homokra 1,4 m-es leueles, 
zöldesszürke, finomhomokos agyag ülepedett (5. ábra 7. réteg). Az egymást 
követő szakaszos regressziós fázisok az aljzat kiemelkedése miatt fokozato
san visszahúzódó pannóniai tenger lassú elsekélyesedését okozták. A rövid 
ideig tartó  ingressziós szakaszokat jelző kövületes, agyagos üledékek 
mindinkább homokosabbá válnak. A megelőző ingressziós hullám tömött 
zsíros agyagrétegét (10. réteg) most már homokos agyag követi (7., 6. 
és 5. rétegek).

A homokos agyagösszlet középső, kb. 20 cm-e vörösbarna, limonitos 
szerves jestődésű agyag (5. ábra 6. réteg). Benne szabálytalanul elszórva, 
helyenként sűrűn összepréselve vannak az erősen mállott, elszíneződött 
héj maradványok. Ez a középső kövületes réteg. A rossz megtartási állapot 
m iatt a fauna összképe nehezen értékelhető, de valamennyi csökkent- 
sósvízi alak. A százalékos arány pedig a sótartalom ingadozásaival szem
ben kevésbé érzékeny fajok, Micromelania laevis F u c h s , Melanopsis 
decollata St o l ., Melanopsis sturi F uch s  és Theodoxus vetranici B r u s . 
gyors elterjedését mutatja. Feltűnő a Viviparusok rendkívül gyér száma 
még a töredékek közt is. Sok a vékonyhéjú Limnocardium és az Unió
11* — 4/9 s
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gyöngyházfényű héjtöredéke. A részletes faunalistát a mellékelt táblázat 
közli. (Táblázat 6. réteg.)

A finomhomokos leveles agyagra kb 90 cm vastag, szürke, csiüámos, 
finomszemű homokréteg következik. A homok erősen meszes, CaC03- 
tartalma 18,25%, laza mészkiválásos részekkel és kemény barnássárga, 
limonitkonkréciós rögökkel. A konkréciók karbonáttartalma 49,85% 
(5. ábra, 4. réteg). A homokréteg alján kb. 10 cm vastagságban jól követhető 
szintben lumasellaszerűen nagy tömegű, de rossz megtartású héj maradvány 
halmozódott össze, nagy faj- és egyedszámmal. Ez a felső kövületes réteg 
(5. ábra 4. réteg). Jellemző rá, hogy a héjtöredékek száma sokkal több, 
mint a jó megtartású példányoké.

Uralkodnak a Viviparusok (Vivipams sadleri P ar tsc h , V. lóczyi 
Halav.). Mellettük igen sok а Vdivata faj. Általában uralkodik a csiga
fauna. Feltűnő a fenti, aránylag jó megtartású példányok mellett a 
mechanikailag többé-kevésbé átdolgozott héjtöredékek, különösen a 
vékonyhéjú Limnocardium-töredékek nagy száma.

E vékony homokréteg kövületes lencséiben főként Congeridk vannak. 
A Congeria balatonica P artsch  búbtöredéke verődött itt össze, amely 
egyébként ebben a rétegben ritka. A kongeriás lencsékben a kísérőfauna 
szegényes, kevés faj- és egyedből áll. (Táblázat 4. réteg.)

A felső kövületes réteg az elsekélyesedett pannóniai tenger parti 
övének üledéke. Még állandó vízzel borított terület, de már a parti hullám
verés mozgatta az üledéket. Ez törte össze, osztályozta és mosta át a 
nagytömegű Limnocardium-, Congeria- és egyéb héjtöredékeket. A fauná
ban uralkodó csigafajok is parti fáciest. bizonyítanak. A nagytömegű 
Vivipara- és Valvata-ia]ok feltűnése pedig már a fokozottabb kiédesülés 
jele. Erősen mozgatott parti övre m utat a csillámban dús laza homok is.

A finomszemű csillámos homok a balatonmáriai magaspart leg
fiatalabb pannóniai üledéke. Felfelé éles határ nélkül dolomitkavicsos, 
gyengén löszös homok, homokos lösz, lösz, tehát szárazföldi pleisztocén
rétegek települnek. A pleisztocén üledékek vastagsága 6 —8 m. A felső 
4 m-es homokos löszből kevés fajszámban típusos szárazföldi löszcsigákat 
gyűjtöttünk (Snccinea oblonga D rae ., Pupilla muscorum L. és Trichia sp. 
töredékek) (5. ábra 3. réteg).

Összefoglalás
A balatonmáriafürdői magaspart váltakozó rétegei szemléltetően 

tárják fel a visszahúzódó pannóniai tengernek a fiatal kéregmozgásokkal 
bekövetkezett aljzatingadozásait. A Balaton-part finom üledéke, jelleg
zetes helyben élt faunával még csendes, állandó mélységű víz képződ
ménye. Ezt követően a magasparton felfelé haladva az egyre sűrűbben 
váltakozó rétegek már az aljzat kisebb süllyedésekkel megszakított 
szakaszos kiemelkedései következtében fokozatosan visszahúzódó víz 
változó üledékövére jellemzők. Az üledékek kőzetanyaga csökkent- 
sósvízi, kövületes ingressziós és meddő regressziós íáciesek szabályszerű 
váltakozásait mutatják. Háromszor nyomult előre a csökkentsósvíz.



Az ingresszió mindig rövid ideig tarto tt, a vízzel való elborítás egyre 
sekélyebb lett. Bizonyítja ezt, hogy afinomszemü üledékek minden esetben 
kisvastagságúak, és mindinkább homokosabbá válnak. A regressziós 
időszak hosszantartóbb, a durvább, élesszemű meddő üledékek mindig 
nagyobb vastagságúak. A leghosszabb egyenletes üledékszakasz vastag
sága 8,5 m. A szelvényen felfelé haladva mindinkább csökken a vastagság, 
a változások üteme gyorsul.

Az ismétlődő partvonaleltolódás ellenére a rétegek mindvégig álló
vízben ülepedtek. A terület szárazulatra soha nem került, csak fokozatosan 
elsekélyesedett. Nem közvetlen partszegély, csak partközeli terület volt.

A faunaelemek vizsgálata ugyanezt bizonyítja. A begyűjtött és 
meghatározott gazdag anyagban (69 faj) szárazföldi alak még töredékben 
sem fordult elő és ma élő fajokkal egyező sem volt közte. A fauna végig 
jellegzetes csökkentsósvizi alakokból áll, a szelvényen felfelé haladva a 
fokozatos kiédesülés némi nyomaival és az ingadozáshoz könnyebben 
alkalmazkodni tudó fajok nagyobb számával.

A Balatonmáriafürdő és Balatonberény közötti part kövületeit 
összehasonlítottuk a környező felső-pannóniai kövület előfordulásaival. 
A fonyódi rendkívül gazdag kövületes rétegektől részben eltérnek. A 
Fonyódi-hegy alsó kövületes rétegeitől legszembetűnőbben a Viviparusok 
előfordulásában különböznek. Balatonmárián a Vivipara cyrthomaphora 
B r u s . teljesen hiányzik, míg Fonyódon tömegesen gyűjthető. A fonyódi 
fauna képét a Vivipara cyrthomaphora B r u s .-оп kívül a nagy faj- és egyed- 
számú, nagyalakú Limnocardiumok, a gyakori Congeria balatonica P a r tsc h , 
C. triangularis P artsch  jellemzik, míg az Unió- és a nagy Planorbis- 
félék hiányzanak. Ezzel szemben a balatonmáriai faunában tömegesek az 
Anodonta sp.,az Unió aiavus P artsch  és a nagy Planorbis-félék. A csekély 
fajszámú Limnocardiumokat kicsiny, vékonyhéjú alakok képviselik.

A Fonyódi-hegy felsőbb rétegeiben már szárazföldi alakok (Tacheo- 
campylaea doderleini B r u s ., Helix sp. és gerincesmaradványok) uralkodnak.

A balatonmáriai faunatársaságból a Limnocardium vulskitsi B r u s . 
hiányzik, amely a Balatontól távolabbi somogymegyei felső-pannóniai 
lelőhelyek leggyakoribb alakja az Unió- és Viviparus-fajok mellett.

A balatonmáriai magaspart faunája tehát a fonyódi alsó kövületes 
rétegeknél fiatalabb, de a felsőbb rétegeknél idősebb, leginkább a Strausz  L. 
által (2) ismertetett balatonkenesei kövületlelőhely faunájához hasonlít. 
Mindkét lelőhelyen nagy számban található az egyébként ritka Congeria 
dadylus B r u s ., valamint az Unió aiavus P. és Vivipara lóczyi H a l a v . 
A lelőhely tehát a felső-pannóniai tenger partközeli, már kiédesülő vizű 
fáciese.
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1. Limnocardium decorum F uchs (2 x )

2. Limnocardium soósi B arth  a (2 x)

3 .  |Congeria dactylus B r u s . (1  : 1 )

5. Unió alavus P artsch  ( 1 : 1 )

6. Ancylus hungaricus B r u s . (10 x)

7. »g | Theodoxus sp. (5 x)

9.1I Vivipara lóczgi H ala v . (1 : 1)

12 / ^^оп °̂1лУ̂ го^̂ а clessisi P avlovic (10 x)

I . T á b la  —  P l.  I .  —  Таблица I .
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I . T Ä B L A  —  P l.  I .  —  Т А Б Л И Ц А  I .

F o t o : P ellé rd y n é
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PROFIL GÉOLOGIQUE ET FAUNE DE LA HAUTE RIVE 
DE RALATONMÄ RIAF U RDÖ

P ar Mmes M. H a j ó s  et M. Schwáb

Les couches alternantes de la haute rive de Balatonmáriafürdő pré- 
sentent clairement les oscillations du niveau de la mer pannonienne regres- 
sante. Le sédiment fin du bord du Balaton, avec sa fauné caractéristique 
autochtone, est encore le produit de l’eau calme, á profondeur permanente. 
Pilis, les couches qui alternent de plus en plus fréquemment en montant 
la haute rive, sont caractéristiques de la zone sédimentaire de l’eau gra- 
duellement regressante. Les matiéres des roches des sédiments montrent 
l’alternance réguliére des faciés demi-saumätre, ingressif fossilifére et 
regressif sterile en fossiles. L’eau demi-saumátre ingressait trois fois, le 
niveau de l’eau montait. La durée de ces ingressions était toujours courte, 
la montée du niveau étant de plus en plus petite. Cela est prouvé pár le 
fait que l’épaisseur des sédiments fins est toujours petite et les sédiments 
deviennent de plus en plus sableux. La durée de la íegression est plus 
longue et les sédiments grossiers, stériles, á grains tranchants sont toujours 
plus épaisses. L’épaisseur de la plus longue phase uniforme de sédimenta- 
tion est de 8,5 m. En montant le profil, i’épaisseur diminue et le rvthme 
des changements s’accelére.

Malgré les déplacements réitérés de la ligne cótiére, les couches 
se sont déposées toujours dans l’eau stagnante. Le territoire ne fut jamais 
térré ferme, mais l’eau devenait grarluellement guéable. II ne fut jamais 
un bord immédiat, mais un territoire sublittoral. Dans les formations des 
divers faciés, on ne trouve nulle part de sédiments continentaux.

L’examen des éléments fauniques prouve aussi cette constatation. 
Parmi les riches matériaux recueillis et déterminés (69 espéces) on ne 
trouve mérne pás de fragments de formes continentales, ni d’espéces 
conformes á celles vivantes. La fauné consiste partout en formes demi- 
saumstres caractéristiques; en montant le profil, eile présente quelques 
vestiges de l’adoucissement et les espéces qui s’adaptent mieux aux oscil
lations deviennent plus nombreuses.

Les fossiles de la rive entre Balatonmáriafürdő et Balatonberény sont 
en partié différents de ceux de l’occurrence de Fonyód qui у est la plus 
voisine. A Balatonmária, la Vivipara B r u s . manque totale-
ment, á Fonyód eile est abondante. L’image de la fauné de Fonyód est 
caractérisée, outrela Vivipara cyrthomaphora B r u s ., pár les grnds Limno- 
cardium abondants en espéces et individus, et pár les Congera baiatonica 
P a r tsc h , Congeria triangularis P artsch , tandisque les Unió et les grands 
Planorbis у manquent. Pár contre, dans la fauné de Balatonmária, les 
Anodonta sp., Unió atavus P artsch  et les grands Planorbis sont trés 
abondants. И у a peu d’espéces de Limnocardium et'ils sont représentés 
pár des formes petites á coquille mince.

Dans les couches supérieures du Mont de Fonyód, ce sont déja les
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íormes continentales (Tacheocampylaea doderleini Brus., Helix sp .et restes 
de Yertébrés) qui sont dominantes.

Dans Fassociation faunique Balatonmária, le Limnocardium uutskitsi 
B r u s , manque, bien que dans les localités fossiliféres du Pannonien supé- 
rieur du département de Somogy, plus lóin du Balaton, ce sóit Fespéce la plus 
abondante, ä cóté des espéees d’Unio et Víviparus.

Pár conséquent, la fauné de la haute rive de Balatonmária est plus 
jeune que les couches fossiliféres de Fonyód, mais plus ancienne que les 
couches supérieures, eile ressemble le plus á la fauné de la localité fossilifére 
de Balatonkenese. A toutes les deux localités, les Congeria dadylus B r u s .„ 
Unió et Vivipara loczyi H alav. — d'ailleurs rares — sont abondants. 
Notre localité appartient donc également au faciés sublittoral, déia adoucis- 
sant de la mer pannonienne supérieure.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ ВЫСОКОГО БЕРЕГА У С. БАЛАТОН- 
МАРИАФЮРДЁ И ЕГО ФАУНА

М а р и а  Ш в а б  и М а р т а  С. Х а й о ш

Чередующиеся слои высокого берега у  с. Валатонмариафюрдё наглядно- 
вскрывают колебания уровня воды регрессирующего паннонского моря. 
Тонкие осадки берега оз. Балатон с включенной характерной местной 
фауной представляют собой образование спокойной воды постоянной 
глубины. Поднимаясь вверх по высокому берегу, чередующиеся все чаше 
и чаще слои характеризуют зону меняющихся осадков постепенно ре
грессирующей воды. Породный материал осадков указывает на законо
мерное чередование олигогалинных фаций, ингрессионных фаций с ока
менелостями и пустых регрессионных фаций. Три раза трансгредировала 
олигогалинная вода и поднялся уровень воды. Ингрессия всегда продол
жалась очень недолго и вызвала все меньший подъем воды. Об этом сви
детельствует то, что мощность тонкозернистых осадков в каждом случае 
незначительна и что эти осадки становятся все более песчаными. Регрес
сионные периоды являются более продолжительными и мощность более 
грубозернистых, острых пустых осадков становится все более значитель
ной. Мощность наиболее длительной фазы равномерного осадкообразо
вания равняется 8,5 м. Поднимаясь вверх по разрезу мощность отдельных 
слоев все более уменьшается, а ритм измениний ускоряется.

Несмотря на неоднократное смещение береговый линии, слои до- 
самого конца осаждались в стоячей воде. Территория никогда не превра
щалась в суш у, а только постепенно становилась все более мелководной. 
Она не являлась^непосредственной береговой линией, а только прибережной 
областью. В образованиях разных фаций осадки континентального проис
хождения нигде не встречаются.

Изучение элементов фауны свидетельствует о том же. В собранном 
и определенном богатом материале (69 видов) континентальные формы
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не были найдены даже в обломках и среди них не были обнаружены 
формы, идентичные со современными видами. Фауна до самого конца 
состоит из характеристических олигогалинных форм, поднимаясь вверх 
по разрезу она показывает некоторые следы постепенного опреснения и 
содержит значительное количество видов, легко приспособляющихся к 
колебаниям.

Окаменелости берега между сс. Балатонмариафюрдё и Балатонберень 
отчасти расходятся от окаменелостей слоев ближайшего местонахождения 
с. Фоньод. В с. Балатонмариафюрдё вид Vivipara cyrtomaphora B r u s . 
полностью отсутствует, в то время как в с. Фоньод он встречается в массах. 
Наряду с видом Vivipara cyrtomaphora B r u s . Фоньодская фауна характери
зуется присутствием встречающихся в большом количестве видов и особей 
.Лимнокардиумов, и частыми представителями видов Congeria balatonica 
P ar tsc h  и Congeria triangularis P a r t sc h , в то время как род Unió и 
крупные представители рода Planorbis отсутствуют. В отличие от этого 
в фауне с. Балатонмариафюрдё в массах встречаются Anodonta sp., Unió 
atavus P a r t sc h  и крупные представители pojx&Planorbis. Количество видов, 
относящихся к роду Limnocardium небольшое, они представлены мелкими 
формами с тонкой скорлупой.

В более верхних слоях горы Фоньодхедь уже преобладают конти
нентальные формы (Т acheocampylaea doderleini B rus ..Helix sp. и остатки 
позвоночных.

Из фаунистического сообщества с. Балатонмариафюрдё отсутствует 
вид Limnocardium vutskitsi B r u s ., который, наряду с представителями 
родов Unió и V iviparus, является самой частой формой более удаленных 
от оз. Балатон верхне-паннонских местонахождений округа Шомодь.

Таким образом фауна высокого берега у  с. Балатонмариафюрдё 
моложе нижних фоньодских слоев, содержащих окаменелости, но старше 
верхних слоев, она скорее всего похожа на фауну местонахождения с. 
Балатонкенеше. На обоих местонахождениях в значительных количествах 
встречаются впрочем редкий Congeria dactylus B r u s ., а также Unió и Vivi
para lóczyi H a l a v . Таким образом описанное выше местонахождение также 
представляет собой прибережную и уже опресненную фацию верхнепан- 
лонского моря.


