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XEOGÉX FACIESVIZSGALATÜK SZEREPE AZ ASVAAYOLAJKUTATASBAX

STRAUSZ LÁSZLÓ*

A fáciesvizsgálatok ismerete nemcsak a lielyes rétegtani párhuzamosítás-
ban szükséges, hanem az ásványolaj anyaközetének kutatásában is. A part-
közeli, ersebben mozgó, jól ,,szellztetett” vizeket ki kell zárni a valószín
anyakzetek sorából, de általában azokat a részeket is, ahol srn (idben vagy
térben közel egymás mellett) jelents fácies-változások voltak. Ennek megfelelen
a miocén mélyebb tagjait és a tortonikumot legtöbb dunántúli kutatási területen

nem tarthatjuk valószín anyakzetnek, a helvéciai-emeletbeli slirt azonban igen.

Bár fáciesvizsgálatokat állandóan végeztünk a dunántúli olajkutatások
.során, nem sok lényeges új adattal sikerült eddig gazdagítanunk a hazai fácies-

irodalmat. A mediterrán rétegekre vonatkozólag talán az az egy megfigyelés
érdemel említést, hogy a slirfácies (Amussium" demidatum-mal) a tortonikum
tetején is elfordulhat, a szarmatikumban pedig érdekes az alsó-pannonikumhoz
igen hasonló limnocardiumos agyag és márgafácies nagy elterjedése.

A pannóniai üledékekre vonatkozóan igen sok felszíni és fúrásbeli rétegtani

és slénytani adatot gyjtöttünk a dunántúli olajkutatásban, de ezeknek fácies-

tani értékelésére eddig alig merészkedtünk. A fáciestani következtetések itt sokkal
nehezebbek, mint a mediterránban. A fiatal tengeri üledékekben a ma is él álla-

tok mai'adványai viszonylag igen gyakoriak smai elterjedésükbl és életmódjukból
közvetlenül következtethetünk az illet rétegek keletkezési viszonyaira. Ezzel
szemben a pannóniai vizek élvilága olyan ersen eltért a legközelebbi rokon (ma
a Fekete-tengerben vagy Kaspi-tóban él) állatoktól, hogy a ma él alakokra
semmiféle számszer összehasonlítást építeni nem lehet, st nemcsak a fajoknak,
hanem a nagyobb rendszertani csoportoknak életviszonyaiból is legfeljebb a
pannóníkum legfels rétegeire vonatkozóan lehet (általánosságokig men és

bizonytalan) következtetésekhez jutni. Kétségkívül vannak szembeszök eltéré-

sek eg^'^es pannóniai üledékfajták slényvilágának jellegében, fleg a puhatestek
héjainak vastagságában. Tengeri üledékekben a vastag csiga és kagylóhéj rende-
.sen sekélyvízi élet kielégít bizonyítéka (a vékony héj nem feltétlenül mélyvízi).
A pannónikum esetében azonban bátortalanítólag hatott, hogy nemcsak a víz

mélysége, hanem sótartalma is ismeretlen volt s az slényvilág eltéréseit a két
tényez akármelyikére írhattuk. A ])annóniai vizek sótartalmára vonatkozó
becsléseket (pl. 3.) kevés adat támogatta s mindenki bizonytalannak tekintette.

Legutóbb azonban Kretzoi M. (2) igen fontos megállapításokat tett ezen a

téren. Szerinte halmaradványok azt bizonyítják, hogy az alsó-pannóniai és az

ungula-caprae-rétegeket lerakó beltenger sótartalma nem lehetett lényegesen
kisebb, mint a közvetlenül megelz (szarmata) tengeré. A szarmatikumra
vonatkozóan a 2,5% értéket elég megbízhatónak tarthatjuk ; a felspannónikum
balatonicás-rhomboideás rétegeirl is eléggé egységes az a vélemény, hogy fél

százalék körüli sótartalmú tóban rakodtak le (kevés Unio-t, sok Viviparus-t tar-

talmazó rétegek). Kretzoi megállapításai szerint tehát az alsó-pannónikumot
és a Congeria ungula caprae-szintet a két fenti határérték (2,5 és 0,5%) között
sokkal inkább a szarmatikum, mintsem a balatonicás képzdmények közelébe
esnek kell tartanunk a sótartalom tekintetében ; valószínleg 2% volt az alsó-

pannóniai tenger sótartalma, az eddig feltételezett 0,5 és 1,2 % helyett (1. pl. 3.).

Eladta a Földtani Társulat 195.3. 111. 18-i ülésén.
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Ha tehát most a pannóniai beltenger sótartalmára vonatkozóan biztosabb

adataink vannak, elhárul az egyik akadály a mélységi viszonyokra való követ-
keztetések ell. Mint említettem, tengeri puhatestü állatok vastag héja eléggé

biztos jele a sekélyvízi-partközeli életnek. A pannóniai (és alsólevantei) üledékek
közt a csigák és kagylók héjának vastagsága, illetve maradványaikból nagy
mésztömegnek az üledékes kzetbe való ágyazódása valamely vidéken minden
egyes szintben — emeletben észlelhet. Az alsó-pannónikumban Sopron környé-
kén és a Bécsi-medence szomszédos részein fleg a Congeriák (C. subglobosa) és

Lyrcaeák (L. impressa, L. mnrtiniana) vastaghéjúak ; hasonló íácies kisebb
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Crassitesta-fáciesek elterjedése

foltokban, Budapest, Tinnye, Pápa, Peremarton, Magyarszék, Pécs környékén
is van. Ugyanezek a Lyrcaea-fajok gyakoriak a Congeria ungula caprco-szintben
is, a szintnek nevet adó Congeria vastag búbrésze szolgáltatja lekoptatva a
„kecskekörmök”-et, Limnocardium penslii hatalmas méreteket és héjvastagságot
ér el itt. Nagy elterjedésüek az ungula-caprae-rétegek Budapesttl DNy-ra és
a Kisalföld K-i, DK-i részén. A fels-pannónikum következ szintje más-más
öslénytársaságot tartalmaz a Dunántúl különböz részein, de mindegyikben a
vastaghéjú elemek az uralkodók. A Congeria balatonica héjvastagsága lelhelyen-
ként eléggé változó, néhol oly nagy, hogy felületes ránézésre összetéveszthet a
C. ungula caprae-xal. Nem maradnak a héj vastagsága tekintetében az alsó-
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pannóniai Lyrcaeák mögött a balatonicás szintbeli L. pelrovici, L. canjola és

L. cylindirica, de a kisebb termet Melanopsisok (M. decollata, M. scripía, M.
confusa) se. Kifejldési viszonyokra a balatonicás rétegekkel teljesen összeolvad

és egészen hasonló jelleg faunát tartalmaz a (régebben elkülönített, st fiatalabb

szintnek tartott) vutskitsi-s kifejldés a Balatontól K-re ; a Limnocardium
(Prosodacna) vutskitsi kistermet, de aránylag igen vastaghéjii. Hasonló korúak
a rhomboideás rétegek a DK-Dunántúlon. Ebben a szintben fleg nagytermet
és vastaghéjú Limnocardiumok uralkodnak : L. arpadense és C. scabricosta-hoz,

L. schmidti (a fels-mediterrán Cardium diserépans-hoz hasonló), L. cristagalli

(a lajtai mészkben gyakori' Cardium hian$-ra. emlékeztet). Az ungula caprae-s

szintnél fiatalabb rétegekben igen gyakoriak a Viviparusok, ma él rokonaiknál
sokkal vastagabb héjúak. Viviparusok tömegesen lépnek fel a Drávától D-re a
levantei rétegekben is, a Dunántúlon a dáciai emeletbe sorolt rétegekben nagyon
kevés az smaradvány, de a leggyakoribb : Unió wetzleri igen vastaghéjú (a vele

együtt lév vékonyhéjú csigák szárazföldiek, így természetesen szintén a sekély

vizet, partközelséget bizonyítják). Feltételesen levantei (vagy dáciai) szint vastag-
héjú smaradványos kifejldésnek tarthatjuk Kopek G. legújabb délsomogyi
uniós, -viviparusos leleteit.

A különböz pannóniai szintek ,,crassitesta”-fácieseinek dunántúli elter-

jedését térképvázlaton tüntettem fel. Látható, hogy a vastaghéjú slénymarad-
ványokat tartalmazó kifejldés fokozatosan terjed É és K fell DNy-ra s a fiata-

labb szintekben egyre szkébbre szorul az a terület, ahol a nyugodt vízben olaj-

képzdést feltételeztünk (1. p. 93,8 pont). A fáciesbeli eltérés a crassitesta-fácies

és a zalai olajmezk megfelel kori üledékei közt az alsó-pannónikumban a leg-

nagyobb. Limnocardium lenzi, L. abichi, Congeria banatica, Micromelania klaici

egészen vékony héjúak. Jellemz, hogy ha ug^^anazon faj el is fordul a sekély-

vizi és az olaj-anyakzet fáciesben, milyen érdekes eltérés van a kétféle példány
közt : Congeria partschi másutt vastaghéjú és ersen domború, addig a zalai

fúrásokból származó (az alsó-pannónikum fels felében gyakori) C. partschi var.

kisebb laposabb és egészen vékonyhéjú. A vékonyhéjú molluszkás alsó-pannóniai
fáciesek azonban nemcsak a Dunántúl DNy-i részén, hanem a felszínen Pápa,
Kisbér és Pécs távolabbi környékén, mélyfúrásokban a D-i és ÉNy-i Dunántúl
több helyérl ismeretesek.

A fels-pannónikum ungula caprea-fáciese nincs meg Zalában ; lehet, hogy az
abichi-s rétegösszlet fels részével egykorú. A balatonicás rétegek megvannak
DNy-dunántúli olajkutató fúrásokban, de kifejldésük nem teljesen azonos a

más vidékekrl ismert, „crassitesta” fáciessel. Maga a Congeria balatonica kisebb

és vékonyabb héjú, mint pl. a Balaton környéki lelhelyeken ; ritkák a Melanopsi-
sok és a Viviparusok ; ezért a fácies-térképen nem jelöltem vastaghéjú molluszkás
kifejldésnek a zalai balatonicás rétegeket. (1. K e r t a i 1. p. 96.)

A rétegtani párhuzamosításokhoz és az olajanyakzetkutatáshoz termé-
szetesen nélkülözhetetlenek a fáciesvizsgálatok. Van azonban olyan eset is, amikor
kutatófúrásokban tektonikai következtetésekhez is a fáciestani megállapítások
segítenek. Fúrásoknál igen ritkán fordul el, hogy a rétegzés irányának hirtelen

változásait, mint az üledékképzdésben beállbtt hézag bizonyítékát, hegység-
képz mozgás jelét közvetlenül szemlélhessük. Ha azonban a kifejldéstani
megállapítások szerint a rétegsorban egymásután mélyebbvízi, majd sekélyvízi,

partközeli vagy szárazföldi s azután ismét mélyebbvízi üledék következik, akkor
ezt tektonikai változásoknak, hegységképz mozgás bizonyítékának tekinthetjük.
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Le rölc (le l'éfiide (les íaciés du Xéogene dans la prospeetion de Thuile
minérale

par L. STRAUSZ

Au cours (les travaux de prospeetion concernant riiuile minérale faites en
Transdanubie nous avons essayé de délimiter l’aire des roches-mére d’huile minc-
rale possibles. Dans l’Hélvétien la roche-mére possible, le schlier est présent dans
la partié sud-ouest de la Transdanubie, dans la partié NO on peut supposer sa

présence sur une aire moindre. En Transdanubie on ne peut pás consi(lérer les

couches tortoniennes comme roche-mére probable. Le Sarmatien et le Pannonién
inférieur sont des roches-mére certifiées dans la partié SO de la Transdanubie.
Nous savons peu des conditions bathymétriques des couches pannoniennes, mais
il est certain que les faciés ,,á crassitestes” contenant des mollusques á test épais

se sont formás dans des eaux peu profondes, en circulation, bien aérés et ne sont
pás de roches-mére probables. Si l’on dessine l’aire de ces faciés á mollusques á
test épais relativement au divers niveaux, on voit que leur extension est la moindre
au commencement du Pannonién, on ne les trouve qu’aux bords N et E de la

Transdanubie
;
plus tárd ces faciés occupent des territoires toujours plus étendus

et s’étendent d’avantage vers le NO.
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