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A kattiai-emeletvégi sdkélytenger ingadozó visszahúzódásá-
val kapcsolatos s a reákövetkezö korszaknak a parti alaphegy-
sógböl származó, aránylag gyorsan váltakozó üledóklerakodá-
sát nemcsak kzettani nézpontból, de gazdag smaradványok
révén is tanulmányozhatjuk Ipolytarnóc közvetlen környékén.
A kavicsos, puhább homokkre kavicsreccsa kövotKezik s e

felett ismét hcimokkpadok települnek, melyeknek fels része
egyes helyeken elkovásodott. Erre tufás, homokos réteg követ-
kezik s ez azután a nagy felszíni elterjedési! riolittufába
megy át.

Ipolytarnóc e rétegeinek séletmaradványaival többen fog-
lalkoztak. K u b i n y i F. (1., 2.), Szabó J. (3.) és T u z s on J.

(4.) a tarnóci kövült latörzset. a riolittuiia változatos szubtrópusi
silóráját, Jablonszky J. (5.). Koch A. (6., 7.) s késbb
Vitális I. (11.) a tarnóci homokkbl elkerült cápafogakon
kívül krokodilus, delfin, korall- és molluszkum-maradványokat
is említ, mely utóbbiak jegyzékét S z a 1 a i T. (8.) bvítette.
A közismert lábnyomos homcikköveít Böckb H. (9., 10.) ismerte
fel, melyen vastagbrek, párosujjú zféle- és madárláblenyo-
matok. bár ritkák s rossz állapotban, a helyszínen a Csapás-
vö’gyben ma is felismerlhetk. Az egyes rétegek korát tekintve,
különbözk a vélemények, mert az eddigi kutatók az eléggé kis

vastagságú rétegsort, a felsmediterrán a’só részétl a mio-
cérbe sorolt aquitani-emeletbe helyezik. A földtani viszonyokat
id. Noszkv J. (12. 13.) s úiabban Bartkó L. ismertette.

Amilyen érdekes és gazdag Ipolytarnóc az snövények és a

magasabbrend állatmaradványok szempontjából, éppen olyan
szegény az alacsonyrend egysejt foraminifera-faunát tekintve.
De ez a szakember eltt nem is feltn, mert éppen a fentemlí-
tett tengeringadozások hatásaként lerakodott üledékek s a szá-

razföldi rétegek szinte már elre jelzik és kizárják ezek gyakori
elfordulását s az elfordulóknak, úgy is mondhatnék .,vezér-

kövület“ jellegét. A mozgások hatása nemcsak a kzet jellegén

látszik meg, de a faunaj^épen is. Természetes, hogy neon találunk
az elzhöz hasonló fajokat, fajasszociációkat, még az egyez
lito’ógiai üledékekben sem. Nem találhatunk, mivel az eredeti

gyökér- honnan táplálkozhatott volna elpusztult, a távolabbi
kapcsolatok pedig, melyek a fauna felfrissítését, pótlását szol-

gálták volna, elzárkóztak, megszntek, vagy még nem nyíltak

1 E.oadta a Magyar Földtani Társulat 195C. május 17-én tartott szak-

ü’.ésén.
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ineg- De ha ez nenij is áll így teljes egészlében s az utóbbi feapcso-
latok már meg is voltak, a gyorsan váltakozó fáciesek nem
engedték ív lassúbb ütemben haladó, távolabbi helyekrl szár-
mazó egyedek révén egy faunakép kialakulását a kzettanilag is

gyorsan változó területen.

A kattiai és a reákövetkez emeletben akár akvitani vagy
burdigalinak nevezzük azt, állandóan változnak a fáciesek.

A homokosak, kavicsos üledékek tengerparti, mozgóvízben kép-
zdött lerakódásokra utalnak. Az ilyen helyeken pedig Fora-
miniferák nem találhatók, vagy pedig csak nagyon ritkák, mert
e szervezetek a csendes s inkább a pelites élettájakat kedvelik.
Az állandóan mozgó durvaszem üledékek a növények megtele-
pedésére nem alkalmasak. A Foraminiferák közül sem az ú. n.

növényeken, kavicsokon kúszó formák, sem pedig a fenék-
talajba dugott életmódot folytató alakok nm találiák meg ilv

területen életlehetségeiket. A plankton-alakok pedig a nyílt

vizek lakói, melyekkel a parti jelleg tengerrészeken csak mint
bsedért egyedekkel találkozunk.

Az itt talált mikrofauna a következkbl adódik:

1. 2.

Rhabdammina ábyssorum M. SARS . gy
Ammodiscus incertus D’ORB +
Cyclammina cancellata (BRADY) . . +
Robulus sp +
Textularia sp +
Nonion communa (D’ORB.) +
Virgulina schreibersiana CZYZ. ... +
Globigerina bulloides D’OR B +
Cibicides lobatulus (WALK.-JAC ) . . +
Heterolepa dutemplei (D’ORB.) ... +
Bulimina elongata D’ORB gy
Bulimina pupoides D’ORB +
Rotalia beccarii (L.) +
Cassidulina elongata RSS +
Spongiatü gy
Spatangidatiiske +
Halpikkely +

1. Fehérhegyi elfordulás.

2. Botos- és Fehérhegyi-árok elfordulásai.

Az ipolytarnóci fauna szegény, de ez a szegény fauna is két,

egymástól különböz elembl tevdik össze. Az 1. lelhelyrl
származó alakok között azonnal feltnik a Cyclammina cancel-
lata (BRADY) faj mely a hazai kattiai lerakodásoknak eléggé
jellegzetes alakja s néhol a rupilé-emelet legfels részérl is

elkerült. De bizonyos idsebb jelleget ád a Rhaddammina
ábyssorum gyakori elfordulása is. Egyébként úgy ez, mint a

többi alak, egész miocénünk igen gyakori elfordulású formái,
melyek Nonion communa (D’DORB.) fajt kikéve, a gazdag
rupéli faunák kozmopolita alakjai.



264

A 2. rovat magában foglalja a Botos- és a mellékárok min-
táinak faunáját. Meg kell jegyeznem, hogy ezek teljesen egye-
zk. Feltn a Bulimmá elongata D'ORB. és a szivacstk gya-
kori elfordulása. Érdekes alak még a Cassidulina elongata RSS.
megjelenése is. Ezt pl. a fedemési Ecservölgy alsómiocén ter-

resztrikuma alatti rétegekbl, a karancssági miocén s a szilvás-

várad! tortónai-üledékeikbl tudtam kimutatni. Egyetlen kattiai
elfordulása a imagyargéci Borsóis-völgy tanyánál volt.

Ezek alapján az 1. lelhely faunája a kattiumvégi s az
árkok lerakodásai pedig alsómiocén elejére helyezhetk. Ezt a
rétegtani helyzetet igen jól szemléltetik a szegényes fauna ele-

mei. A kattai-emeietben hiányoznak már a rupélibl ismert id-
sebb. paleogén fajok s megindul egy miocénkép, a fácieseknek
megfelel fauna kialakulása, mely a tartonai-emelet sekélyebb
vízében ér el hasonló virágzási fokot, mint paleogén formák a

rupéli mélyebb tengerében. Andreae elszászi C, oblongá-ja
nem oblonga, hanem egy kerekebb, zártabb alak.

Egyébként az ipolytarnóci fauna a Cassidulina oblonga
kivételével megegyezik a szentendrei átmeneti (14.) W ein aqui-
táni-rétegeinek mikrofaunájával. A lábnyomos homokk az
itteni Hunkadomb ú. n. Uniós-rétegével s a boldogtanyái levél-

lenyomatos homokos anyag rétegével, illetve a mchorai Helixes
rétegekkel (15.) párhuzamosítható.
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HoBbie gaHHbie o noMCTopMMecKnx xuiBOTHbix b cene UnoáTapHog.

JI a c ji o M a fi 3 o h :

OxjioiKenHH b pafiOHe cejia IlnofiTapfiou, KOTopi.ie oraTbi ocTaTKa.Mii go-

HCTopnaecKOfi (JwiopbT h (JiayHbi, OKasaaiicb onHh egHbi, no KacaeTCii (|iepa-

\iHHn(Jie'pHofi (JiayHbi. B cjioíix KaTini h b nocjiegviomiix cjiohx akbnTahck

h

x

min öypgHrajiHHCKHX (Jiagira iioctohkho MeHaioTCii. üocjiegyioigHe OTJiosKeHHH

necna fi rpaBHH ynasbiBaioT Ha .\iopcKHe OTJiOJKeHHH npoHCXogHBuiiie b Tenynefi

Bogé. B nogoöHbix necTax (j)epaMHHH<|)epHHe cjioh oneHb pegKO BCTpeaaioTca.

B hepaMHHHcliepHOfi hayHe He Hafigeiio ocTaTKOB (JiayHbi, fiTporo onpege.aeHHOtt

h xapaKxépHofi gJia ojiiirogeHa.


