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VÁRPALOTAI SZARMATA

KÓKAY JÓZSEF*

(II. táblával)

Bevezet

A várpalotai szarmata képzdményekkel inindezideig még senki sem foglalkozott

behatóbban. Telegdi-Roth K. (16) ugyan bizonyos képzdményeket a IV. sz. fúrás

tanúsága szerint rétegtani alapon ebbe a szintbe helyez, bár ez — és a régebbi többi

fúrás is — csak a szárazföldi kifejldésü kövületmentes rétegsort liarántolta Az utóbbi

összeállította
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2—3 évben lemélyített fúrások a medence keletibb és délibb felében azonban az alsó-

szarmata csökkentsósvízi kövülétes rétegeket is feltárták. Igen szép megtartású és gazdag

állatvilág mutatkozott a rétegekben. Az anyag begyjtését és kiértékelését nagyban
elsegítette a kszénmedence K-i felében lemélyített S. III. és M. III, ikeraknákból

felszínre került bséges anyag.

Kzettani analógiák alapján sikerült kimutatni a szárazföldi és csökkentsósvízi

szarmata-rétegeket a Várpalota—Inota vasútvonalmenti feltárásokban is. Vitális S.

a távolabb lév berhidai 1. sz. fúrásban megállapította a csökkentsósvízi szarmata-

képzdmények jelenlétét.

A vizsgált anyag az Egyetemi slénytani Intézet gyjteményében található.

Rétegtani viszonyok

A medence közepének általános rétegtani viszonyait legjobban a III. sz. aknák

és a mellettük lemélyített 104. sz. fúrás jellemzi, amelynek összevont rétegsora az akna-

mélyítésnél tapasztaltakkal egyesítve, a következ :

Pleisztocén:
1. 0,00 — 4,20 m-ig 4,20 m durva dolomitkavics

' Fels-pannon:
2. 4,20 — 64,20 m-ig 60,00 m szürke, helyenként finomhomokos, kissé palás agyag,

molluszkás padokkal. (Congeria neumayri, C. bala-
tonica, Limnocardium secans, Dreissensia sp.)

Alsó-pannon:
3. 64,20— 103,50 m-ig 39,30 m szürke, helyenként sárgafoltos, mészkonkréciós, zsíros

vagy kissé palás agyag (Congeria subglobosa)
Átmeneti jelleg:
4. 103,50— 107,00 m-ig 3,50 m szürke, meszes, molluszkás agyag. (Melanopsis

impressa, M. bonéi, apró Limnocardium és Congeria)
Szarmata:
5. 107,00— 107,50 m-ig 0,50 m szürke, melanopsisos agyag. (Melanopsis impressa,

Rotalia beccarii, apró Modiolá-ls. és Limnocardium
)

6. 107,50—107,70 m-ig 0,20 m bamásszürke, riolittufás agyag. (Rotalia beccarii)

7. 107,70— 11 3,80 m-ig 6,10 m bamásszürke, molluszkás agyag, szapropéles, lignites

padokkal. (Planorbis, Helix, Pupa)

8. 113,80— 116,50 m-ig 2,70 m szürke, meszes, molluszkás, trocliuszos és mactrás
agyag. (Gibbula picta, Macira vitaliana, Irus grega-
rius, Dorsanum duplicatum, Limnocardium vindo-
bonense)

9. 116,50— 132,30 m-ig 15,70 m fás kszenes agyag, szürke mészkonkréciós köz-
betelepülésekkel (Helix, Planorbis)

1,80 m világosszürke, modiolás agvagmárga, molluszkákban
dús. (Modiolaria marginata, Irus gregarius, Limno-
cardium sublatisulcatum)

6,00 m zöldesszürke, mészkonkréciós agyag, kszenes padok-
kal (Helix, Planorbis)

1,80 m zöldesszürke, molluszkás agyag (Macira fragilis,

Limnocardium sublatisulcatum

)

2,40 m zöldesszürke, cerithiumos agyag. '(.Potamides pictus

var. mitralis, Clavatula doderleini)

0,10 m ostreás agyag (Ostrea gingensis var. sarmatica, Ervilia

podolica)
3,70 m zöldesszürke, mészkonkréciós agyag

1,50 m zöldesszürke, molluszkás agyag (Modiolaria margi-
nata, Mactra fragilis)

0,50 m zöldesszürke, cerithiumos agyag (Potamides dis-

junctus)

10. 132,20—134,00 m-ig

11. 134,00—140,00 m-ig

12. 140,00—141,80 m-ig

13. 141,80—144,20 m-ig

14. 144,20—144,30 m-ig

15. 144,30—148,00 m-ig

16. 148,00— 149,50 m-ig

17. 149,50—150,00 m-ig
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18. 150,00—185,50 m-ig 35,50 m

19. 185,50—188,80 m-ig 3,30 m

20. 188,80—194,00 m-ig 5,20 m
21. 194,00—210,20-m-ig 16,20 m
22. 210,20—246,00 m-ig 35,80 m

Tortonai:
23. 246,00—285,00 m-ig 39,00 m

24. 285,00—289,00 m-ig 4,00 m
25. 289,00—

zöldesszürke, mészkonkréciós agyag, fás kszenes
közbetelepülésekkel (Helix, Planorbis)
zöldesszürke, mészkonkréciós agyag, bentonit pa-
dokkal
zöldesszürke, mészkonkréciós, mésziszapos agyag
durva dolomitkavics, agyagos rétegekkel
zöldesszürke, homokos, helyenként mészkonkréciós
agyag

bamásszürke, palás, diatomeás agyag (Theodoxus
pictus, Bythinia, Congeria)
fás barnakszén
zöldesszürke, a tetején zsíros, lentebb homokos és

molluszkás agyag (Arca, Cardium, Teliina, Denta-

lium, Ostrea)

Az aknában a szarmata rétegsor DK-i irányban 2— 6° dlés, alsó része a tortonai

palás agyagra települvén csaknem 100 m vastagságban szárazföldi jelleg üledékekbl

áll. Az els csökkentsósvízi település 149,50— 150,00 m-ig tartó agyag, nagy Potamides

disjunctus-okát tartalmaz. Ez átmegy egy márgás, molluszkás agyagba 148,00— 149,50

m-ig, amelynek faimája a következ :

Rotalia beccarii L., Quinqueloculina hauerina d’Or b., Modiolaria marginata Eich w,

Linmocárdilim sublatisulcatum d’Orb., Limnocardium sp., Macira fragilis Lask., Ervilia

podolica Eichw.

Ezután 3,70 m vastagságú kövületmentes mészkonkréciós agyagréteg, majd 10-

cm-es osztreás pad következik Ostrea gingensis Schloth. var. sarmatica Fuchs fajt

tartalmazván, jól fejlett példányokkal agyagos fáciesben, amely magasabb sótartalomra

utal.

Az osztreás padra cerithiumos agyag következik, amelyben a Cerithium félék

kzetalkotó mennyiségben vannak. Ep megtartású Planorbis félék is találhatók benne,

amelyek azonban, vagy bemosottak vagy pedig az igen sekély vízben tenyész növény-

zetben éltek. A következ fajokat sikerült meghatároznom ebbl a szintbl :

Rotalia beccarii L., Quinqueloculina hauerina d’Orb., Triloculina consorbina

d’Orb., Elphidium macellum F. M., Modiolaria marginata Eichw., Psammobia labordei

Bast., Ervilia podolica Eichw., Potamides pictus B a st., Potamides pictus Bast. var.

mitralis Eichw., Potamides nympha Eichw., Vulgocerithium palatinum nov. sp.,

Clavatula doderleini Hoern., Nassa colorata Eichw var. sarmatica Lask., Theodoxus
pictus Fér.

A cerithiumos agyagban felfelé fokozatosan kevesbednek a cerithumok és

helyettük más alakok uralkodók. így a 140,00— 141,80 m-ig terjed rétegbl a következ
fajokat határoztam meg :

Quinqueloculina hauerina d'Orb., Modiolaria marginata Eichw., Limnocardium
sublatisulcatum d’Orb., Macira fragilis Lask., Potamides pictus Bast.

A következ csökkentsósvízi betelepülés 132,20— 134,00 m-ig található egy vilá-

gosszürke, molluszkás, fleg »modiolás« márga formájában, ami meszes partközeli jelleg

kifejldés. A farma általában jól fejlett példányokból áll :

Quinqueloculina hciüerina d’Orb., Modiolaria marginata Eichw., Modiolus
volhynicus Eichw., Limnocardium sublatisulcatum d'Orb., Limnocardium protractum
Eichw ., Irus gregarius Partsch var .dissitus Eichw., Mactra fragilis Lask., Macira
vitaliana d’Orb., Calliostoma orbignyanus Hoern., Calliostoma poppelacki Partsch,
Dorsanum verneuilli d’Orb.

A 15,70 m vastagságú túlnyomóan szenes, szapropéles sorozat után követke 2

agyagréteg igen szép farmát adott az aknákban és a közelében lev fúrásokban. A 1 13,80

—
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1 16,50 m mélységben jelentkez réteg alsó zónájában a Macira vitáliana d'Orb. faj

dominál, míg a felsben a színes Trochus- és a Dorsanum-félék. A gyönyör megtartású

és gazdag farma a következ alakokból áll :

Nonion granositm d’Orb., Nonion perforatum d’Orb., Nonion depressulum W—J.,

Elphidium striatopunctatum F., M., Elphidium macellum F. M., Elphidium cfr. subum-
bilicatum Czjz., Triloculina consorbina d’Orb., Ouinqueloculina hauerina d’Orb.,
Spirorbis heliciformis Eichw., Bryozoa sp., Modiolaria marginata Eichw., Modiolus
volhynicus Eichw., Limnocardium vindobonense Partsch, Limnocardium sublatisul-

catum d’Orb, Limnocardium plicatum Eichw., var. plicatofittoni Sinz., Limnocardium
sublatisulcatum d’Orb., var. paucicostatum Hoern, Mactra vitaliana d’Orb., Irus grega-

sius Partsch var ponderosa d’Orb., Ints gregarius Partsch var. dissitus Eichw., Solen
subfragilis Eichw., Dorsanum duplicatum Sow. var. major Friedb., Dorsanum dupli-

catum Sow. var. minor Friedb., Dorsanum verneuilli d’Orb., Gibbula picta Eichw.,
Calliostoma poppelacki Partsch, Tornatina lajonkaireana Bast., Bullinella convoluta
Brocc., Potamides disjunctus Sow., Potamides hartbergensis Hilb. nov. var. extortus,

Hydrobia stagnalis Bast., A emea cfr. compressiuscula Eichw.
Ezután 107,50 m-ig egy 6,10 m-es édesvízi üledékcsoport következik, szenes

agyaggal, Helix-ekkel és Píanorbis-okkal, majd erre 20 cm-es riolittufás mésziszapos

agyag sok Rotalia beccarii L.-val. Ez átmegy azután az alsó szarmata esökkentsósvízi

sorozat legfels tagjába, amelynek korcs mikro- és makrofaunája ersebb kiédesedésre

utal. Uralkodó fajok :

> Sok Melanopsis impressa Krauss, sok apró Modiolus volhynicus Eichw., apró,

a Limnocardium sublatisulcatum d'Orb -hoz közel álló alakok és nagy, lapos, kóros el-

változásokkal bíró Rotalia beccarii L. foraminiferák.

Ez a kb. félméteres pad azután átmegy az alsó-pannon melanopsisos, congeriás,

korcs limnocardiumos rétegekbe, tehát az alsó-pannon 107,00 m-tl felfelé kezddik.

A III-as aknák környékének esökkentsósvízi szarmata képzdményei igen sekély

(mutatja például a sok növényi maradván}- és a bemosott édesvízi csigák) partközeli,

tengeröbölben ülepedtek le. Tengeri padok váltakoznak édesvízi mocsári képzdmények-

kel. Megállapítható a faunából az is, hogy alulról felfelé haladva a sótartalom némileg

csökken az egyes tengerelöntések során.

A közbetelepült édesvízi üledékekbl Pisidium amnicum 51 üli., Procampylea

sarmatica Gaál és Pupa acuminata larteti Dup. fajok vannak.

Északnyugat felé haladva a esökkentsósvízi szarmata üledék mindinkább mesze-

sebb fáciesek. A III. sz. aknák kömvékén és a medence déli felében, si község környékén,

több fúrás nagyjából azonos kifejldés képzdményeket és faimát tárt fel.

si DXy-i oldalán lév 117. sz. fúrásban 194,40— 202,40 m-ig terjed 8,00 m
vastagságú szürke, szenesedett növényi maradványodat is tartalmazó i>mohrensterniás«

rétegbl a következ gazdag faunát s’kenilt meghatároznom :

Nubecularia novorossica Kar, et Sinz., Elphidium aculeatum d’Orb., Elphidium
reginum d’Orb., Elphidium macellum F. 51., Elphidium erispum L., Elphidium cfr.

subumbilicatum Czjz., Ouinqueloculina hauerina d’Orb,. Ouinqueloculina haidingeri

d’Orb., Ouinqueloculina inflata d’Orb., Quinqueloculina verneuillina d’Orb., Ouin-

queloculina boueana d’Orb., Triloculina consorbina d’O r b., Rotalia beccarii L., Spirorbis

heliciformis Eichw., Modiolaria marginata Eichw., Limnocardium vindobonense

Partsch
,
Limnocardium cfr. praeplicatüm II i 1 b., Ervilia podolica Eichw., Syndesmya

reflexa Eichw., Ocenebra sublavata Bast ., Potamides pictus Bast., Potamides pictus

Bast. var. mitralis Eichw., Potamides nodosoplicatus Hoern., Vulgocerithium

mediterraneum Desli., Vulgocerithium rubiginosum Eichw., Calliostoma anceps

Eichw., Mohrensternia inflata And., Mohrensternia styriaca Hilb., Mohrensternia

hydrobioides Hilb., Hydrobia stagnalis Bast., Tornatina lajonkaireana Bast., Bulla

cfr. enikalensis Kol. Theodoxus pictus Fér.

Ugyanebbl a fúrásból 187,90—191,00 m-ig szintén szürke agyagban a következ

faunát találtam :
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Nubecularia novorossica Kar. et Sinz., Rotalia beccarii L., Elphidium macellum
F. M., Elphidium crispum L., Quinqueloculina hauerina d’Orb., Modiolaria marginata
Eichw., Limnocardium vindobonense Partsch, Solen subfragilis E i c h w., Ocenebra
sublavata Bast., Potamides pictus Bast., Potamides nodosoplicatus Hoern., Vulgo-
cerithium rubiginosum E i c h w., Terebralia pauli Hoern., Mohrensternia inflata Andr.,
Hydrobia stagnalis Bast., Theodoxus pictus Fér.

A magasabb szintekben meszes kövületmentes képzdmények vannak, csak

143,00 m-ben zárja le a csökkentsósvízi rétegsort egy miliolideás márgapad. Utána
fokozatosan kzettani átmenettel az alsó-pannon következik.

Hasonló rétegsora volt csaknem azonos faunával az si északkeleti végénél

lev 126. ez. fúrásnak. A 174,00— 177,00 m-ig lev szürke, »mohrensterniás« agyagnak

a faunája a következ :

Rotalia beccarii L., Elphidium reginum d’Orb., Elphidium crispum L., Elphidium
macellum F. M., Quinqueloculina hauerina d’Orb., Quinqueloculina boueana d’Orb.,
Quinqueloculina inflata d’Orb., Modiolaria marginata Eichw., Modiolus volhynicus
Eichw., Limnocardium cfr. lithopodolicum Dub., Macira fragilis Lask., Ervilia
podolica E i c h., Ocenebra sublavata Bast., Calliostoma anceps Eichw., Potamides pictus
Bast., Potamides pictus Bast. var. mitralis E i c h w., Potamides nodosoplicatus Hoern,
Terebralia pauli Hoern., Vulgocerithium rubiginosum Eichw., Vulgocerithium mediter-
raneum D e sh., Tornatina lafonhaireana Bast., Mohrensternia styriaca Hilb., Mohren-
sternia inflata Andr., Mohrensternia inflata hydrobioides Ilii b., Mohrensternia sarmatica
Friedb., Mohrensternia angulata Eichw., Hydrobia stagnalis Bast., Theodoxus
pictus Fér.

Ez a fúrás is több tengeri padot harántolt. 145,40— 148,00 m-ig is zöldesszürke,

tengeri agyag található, amelyben a következ farma mutatkozott :

Rotalia beccarii L., Quinqueloculina hauerina d’Orb. Triloculina inflata d’Orb.,
Ervilia podolica Eichw., Ervilia cfr. trigonula S o k., Clavatula doderleini Hoern.,

I

Potamides pictus Bast., Potamides pictus Bast. var. mitralis Eichw., Potamides
nympha Eichw.

Ez a szint a III. akna környéki »cerithiumos« szinttel (141,80— 144, 20-ig) azono-

sítható a fauna alapján.

145,00 m-ben egy zöldesszürke, meszes, édesvízi agyagban a Cyclostoma (Poma-
tias) bisulcata Ziet. példányai voltak.

A 126. sz. fúrásban 2—3 márgás mészkpad is jelentkezett. A 142,00-— 144,20

között átfúrt padot szintbelileg a III. akna környéki »modiolás« márgával (132,20—•

134,00) lehet azonosítani az smaradványok és kzettani rokonság alapján. Faimája :

Quinqueloculina sp., Modiolaria marginata E i eh w., Modiolus volhynicus Eich w.,
Limnocardium vindobonense P a r t s c h, Limnocardium sublatisulcatum d’Orb., Limno-
cardium protractum Eicliw.,Limnocardium cfr. lithopodolicum Dub., Macira vitaliana
d’Orb.

A mellékelt szelvénybl kitnik, hogy ezen két utóbbi betelepülés, a »cerithiumos«

és a »modiolás« szint a 117. sz. fúrásban, mint parttól távolabb es meszes, márgás és

j

foraminiferás képzdmény jelentkezett. Ugyanakkor a medence legmélyebb és legidsebb
szarmata tengeri képzdményei a »mohrenstemiás« rétegek, amelyek a 117. és 126. sz.

fúrásokban megvoltak, a III-as akna környékén már nem fejldtek ki. Itt csak a mocsaras,

partszegélyi fácies (104. sz. fúrás 150,00— 185,50 m-ig) található szapropéles és kszenes
rétegekkel. A 1 26. sz. fúrás 100,00— 142,00 m között meszes, márgás és foraminiferás par-

toktól távolabbi képzdményeket harántolt, amelyek a III. aknák környéki

(107,00— 116,50 m-ig) magasabb csökkentsósvízi rétegek fáciesét képezik. Ezt iga-

zolja a mikrofaunák azonossága is, így például a 113,00— 118,00 m közé es meszes,

márgás rétegekbl a következ faunát határoztam meg :

3 Földtani Közlöny
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Nonion granosum d’Orb., Nonion perforatum d'O r b., Nonion depressulum W — J.,
Elphidium macellum F. M., Elphidium efr. subumbilicatum Cz;'z., Triloculina consorbina
d'ürb.

A mikrofauna jól egyezik a 114. sz. fúrás 1 13,80— 1 16,50 m-ig terjed otrockusos

és mactrás« szintjével.

A 108,00— 1 1 1,00 m-ig lev márgában Rotalia beccarii és sok Bryozoa található,

amely inkább a legfels »melanopsisos« rétegekkel tehet egyszintbe. Különben a sok

Bryozoa jelenléte az ersen meszes kifejldés következménye

.

A mellékelt szelvénybl kitnik, hogy a fiatalabb tengeri rétegek egyre messzebbre

hatoltak a szárazföld felé, túlterjedte* az idsebbéiben. így a legfels Képzdmény a

»melanopsisos« szint (104. sz. fúrásban 107,00— 107 50 m-ig) az inotai állomásig vagy
valamivel túl fejldött Ki. A vasúti bevágásban márgás növénymaradványos mészk
és meszes agyag formájában Melanopsis impressá és Bryozoa faunával megtalálhatjuk.

Az Inota-—Várpalota vasútvonal melletti feltárásokban ersen meszes, mészk-
pados édesvízi üledékek vannak sok elmeszesedett növényi maradványokkal, fleg
sás- és nádfélék alkatelemeivel. A kioldódott növényi részektl likacsos mészkövek és

egyéb meszes üledékek rétegtanilag a »melanopsisos« szint alatt foglalnak helyet. Ez
fúrásokban és külszínen is megfigyelhet. Ezek a meszes üledékek egészen sekély,

partmenti és édesvízi, talán lagunáris lerakódások.

, Még megemlítem, hogy az si déli végénél lev 125. sz. fúrás a 117 -hez hasonló

rétegsort és faimát tárt fel, csak általában még meszesebb kifejldésben. Egyik legérde-

kesebb rétege a 180,00 m mélységben lev kb. 20 em-es a »cerithiumos« és a »maetrás«

színt közé es Boreh's-ekben dús mészk a következ faunával :

Borelis meló F. M., Qninqueloculina sp., Limnocardinm vindobonense Partsch,
Drsamim duplicatum Sow., var. minor Friedb., Potamides pictus Bast., Potamides
nodosoplicatus Hoern.

A rendelkezésre álló adatokból kiviláglik, hogy a maximálisan 140,00m vastagságú

szarmata üledéksor alsó része partszegélyi, szárazföldi jelleg leraKÓdás, mégpedig

uralkodóan zöldes szín, néha tarka, homokos, vagy mészkonkréeiós agyag, Közbe települt

kavics, vagy kavicsos agyag lencsékkel. A rétegsor alján bentonit, vagy mállott riolittufa

réteg is található. Ez a szárazföldi sorozat az észak, északnyugati és nyugati peremeKen

nagy szélességben helyettesíti a csökkentsósvízi kövületes szarmata rétegeket, tehát

az utóbbinak egyidej fáciesét Képezi. A szarmata tenger medencéjének a közepe, leg-

alábbis a mélyebb része, a jelenlegi miocén (tortonai) Kszénmedence keleti felében van

meg. A szarmata szárazföldi üledékek tehát a medence nyugati és északi felében, a

medence közepén rakódtaK le. A tengeri elöntés után tovább Képzdtek a peremeken,

párhuzamosan az elegyesvízi üledékekkel. Berhida és Peremarton irányában kb. 40 m
vastagságú a szarmata, de a szárazföldi kifejldés rétegsorozat hiányzik. A terresztrikus

sorozat kelet és délnelet felé haladva mindig kisebb szemcsenagyságú lesz, a kavics-

lencsék kivékonyodnak és jórészük kimarad, mutatván, hogy a szárazföldi törmelék-

szállítás fleg nyugatról jött. Ebbl az irányból szállított törmelékben a kavics fleg

ersen gömbölvített, kvarcanyagú. Északról délfelé irányuló erózióra utalnak a száraz-

földi sorozat mélyebb szintjében, a III. sz. almák környéKén található durva, szögletes

dolomittörmeléK lencsék, amelyek feltétlenül az 1-— 2 km-nyire észak felé lev alaphegy-

ségrl kerültek oda annakidején. Ezen a tájon a szárazföldi rétegek átmosott Numnruli-

náKat is tartalmazna*.

Amint a számos kutatófúrásból, külszíni és bányabeli megfigyelésbl kitnik,

a nvugati peremeken a szarmata szárazföldi idszak alatt ersen erodálódott az idsebb

rétegsor (lásd a szelvényt), így a tortonai palás agyag, a kiemelt sasbérceKen a kszén
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telep is, egészen a feKvö képzdményeidg lepusztult. A Cseri bányaüzem számos pontján,

fleg a nyugati részeken a durva kavicsos-agyag közvetlenül a kszénre települ, amely

végül egészen elvékonyodik. Keléti irányban2—3 km-re a tortonai palás agyag egy vékony,

fejtésre nem érdemes kszéntelep közbeiktatásával, a palás agyag fokozatos elszenese-

désével lassú átmenetet jelez teljes konkordanciával a szarmata szárazföldi jelleg üle-

dékek felé. Sajnos fauna sem az átmeneti zónában, sem a szárazföldi képzdményekben
nincsen.

A fentiekbl nyilvánvalóan látható, hogy amíg a peremeken az üledékképzdés

szünetelt a két emelet között és a szárazföldi denudáció mködött, addig az állandóan

fokozatosan süllyed medencében az 'üledékképzdés folyamatos volt.

Tehát a várpalotai medence klasszikus példája annak, hogy az egyes földtani

korszakok között, a megújuló földkéregmozgások eredményeképpen a peremeken denu-

dáció mutatkozott eróziós diszkordanciával (például a Cseri bányameznél is), melynek

mentén éles határral válnak el egymástól a két egymást követ korszak képzdményei.
Tekintve, hogy a peremi képzdmények inkább felszínen vannak, mint a medencebeli

fiatalabb üledékekkel rendszerint elfödött rétegek, régebben megfelel adatok hiányában

nyugodtan kimondták, hogy az egyes korszakokat (törtön—szarmata, szarmata—pan-

non) szárazföldi denudációs idszakok választják el egymástól. A zalavidéki és egyéb,

így' a várpalotai medence közepi mélyfúrások azonban azt igazolták, hogy ar süllyed

medencékben nem volt üledékképzdési hézag, sem diszkordancia.

Ez tapasztalható a pannon-szarmata üledéksor határán is. A medence közepén

(a III. sz. aknák környékén), az alsó-szarmata képzdmények, kzettanilag és valószín-

leg faunisztikailag is fokozatosan korkordánsan mennek át az alsó-pannóniai rétegekbe,

amelyekre azután a fels-pannóniai palás agyagok következnek. Ugyanakkor a medence
északnyugati peremén, a Loncsosban lemélyített 97., 98., 103. sz. és egyéb mélyfúrások-

ban a szarmata rétegsorra eróziós diszkordanciával települnek a fels-pannon »balato-

nicás« képzdmények, egy kavics-réteg közbeiktatásával, az alsó-pannon hiányával

A szarmata rétegek fúrómagjain nagyobb dlésszög mérhet, mint a fels-pannon
rétegek mintám. Tehát a peremeken idsebb szarmatakori mozgások figyelhetk meg.

Ezt igazolja az elbbiekben is említett sasbérc a Cseri bányaüzem területén, ahol a tor-

tonai kszénfed palás agyagot, a kszéntelepet, st a kszénfekv képzdményeket
is részben letarolta a szarmata erózió. A szelvényen ez jól látható. Az si-ti északkeletre

lev tortonai-emelet utáni mozgások következtében kiemelt táblát szintén szarmata

erózió tarolta le a kszénteleppel együtt, ahogyan ezt a 126. sz. fúrás igazolja (lásd a

szelvényt), amelyben a tortonai kszénfekv rétegekre durva kavicsos szarmata üledékek

következnek. Horusitzky (7) a Galgavölgyben is feltételezett már régebben egy pre-

szarmata—poszttortonai denudációt, ahol sok helyen az egész tortonai-üledéksor áldoza-

tául esett az idsebb szarmata eróziónak.

sföldrajzi vonatkozások

A szarmata tenger partvonala minden valószínséggel a mellékelt térképen

feltüntetett határon húzódott végig. Amint a rendelkezésre álló fúrási és egyéb adatok
bizonyítják, a szarmata tenger hosszúra elnyúlt öböl formájában ékeldött be a száraz-

föld testébe. Lehetséges, hogy a tenger partvonala a valóságban még valamivel nyuga-

tabbra volt, az tény' azonban, hegy a csökkentsósvízi kövületes képzdmények csak a

feltüntetett határig találhatók meg. Ettl a vonaltól nyugatra még volt néhány fúrás,

amelyekben tarka homokos agyagban egy-két foraminifera található, de ezek bemosottak

3 *
l
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lehetnek, mivel néha koptatott Nummulinák is találhatók bennük. Az Inota—Várpalota

vasútvonal menti feltárásokban a partmenti lápnövényzet meszes üledékekbe ágyazott

tömege tanúskodik arról, hogy a partvonal csak idáig tartott. Kelet felé a feltüntetett

határnál keletebbre lev fúrások rövidesen elérték az alaphegységet pannon rétegek

harántolása után és így a keleti partot valószínleg tektonikai vonalak szabták meg.

Az északi határt az alaphegység vonja meg, amint ezt a XXV. sz. fúrás is igazolja. A
A tengerág dél feié volt nyitott a tulajdonképpeni szarmata tenger felé, a Berhida 1. sz.

fúrás tanúsága szerint. Innen törtek be azután az egyes ingressziók az állandóan, de

lüktetve süllyed öbölbe.

Környékbeli vulkáni tevékenységrl tanúskodik az a 2—3 vékonyabb, vagy vas-

tagabb bentonitos riolittufa közbetelepülés, ami a szarmata rétegsorban megtalálható.

Ugyancsak megállapítható, hogy a medence közepe a földtani idk folyamán

állandóan kelet-délkelet felé tolódott el. A középs-miocén korú kszéntelep és a kszén-

fed palás agyag a város délkeleti végétl kb. 1 km -re a legvatagabb. Úgyszintén a palás

agyag itt a legfinomabb szemcséj, míg távolabb már homokos közbetelepülések talál-

hatók beime. Tehát ezek szerint joggal feltehetjük, hogy itt volt az akkori medence

középpontja. A tortonai kszénfed palás agyag és a szárazföldi szarmata képzdmények

határán lev kszéntelep súlypontja ettl délkeletre, a II. sz. akna környékén lelhet ;

a szarmata tengeröböl közepe a III. sz. ikerakna környékén; míg az óholocén nádas-

iladányi tzegtelepé a csri vasútállomástól délkeletre található meg. A mai térszíimek

s itt van a legmélyebb pontja a medencében. Ez a fokozatos eltolódás feltétlenül állandó

fejldés, a Bakonyhegység lassú kiemelkedésének következménye.

slénytani rész

Xubecularia novorossica Karr. et Sinz.

1876. Xubecularia novorossica, Karrer - Sinzow: Über das Auftreten etc., K. Akad. Wiss .

Wien, Math.—Nat. Bd. 74. Abt. I. p. 279

Ezt a közismert fajt, amely az orosz középs szarmatára igen jellemz, a 117. sz.

fúrás legalsó, »mokrenstemiás« rétegeiben találtam meg több példányban, bár nem túl

gyakori. A talált faj azonosságát Majzon L. is megersítette.

Érdekes az, hogy a példányok mélyebb szintben fordulnak el, mint a balaton-

földvári fúrásban. Ügydátszik, hogy a fajnak nincs szintjelz szerepe, mivel az alsó

szarmatában is honos, bár nem annyira elterjedt, mint a középsben.

Borelis meló F.-M.

1803. Nautilus meló , Fichtel— Moll: Testacea microscopica etc., Wien, Tab. 24.

1846. Alveolina meló. d'Orbigny: Foram. foss. du bassin tért. Vienne. VII. 15— 16.

1947. Borelis meló, Méhes K. : Magyarország tercier foraminiferái. II. 36.

Ez a típusos tortonai alak els pillanatra igen meglep a szarmatában. Schréter

(13. 259.) szerint azonban a »nagyobb sótartalomra utaló alakok azt bizonyítják, hogy a

szarmáciai beltengerek vizében a sótartalom nem oszlott el egyformán, hanem egyes

öblök vize nagyobb sótartalmú volt.« — »A foraminiferák kíséretében lev makrofatma

rögtön eldönti a rétegek tortonai vagy szarmáciai korát. «

J ekeli us (8) is említi Soceniból ezt a fajt, de bemosottnak tartja. Az itteni

esetben azonban szó sem lehet ilyesmirl. Egyrészt finomszem üledékkel (mészk)

állunk szemben, másrészt pedig fiatal és idsebb egyedek tömegesen találhatók egymás

mellett, míg más foraminifera egy-két Miliolidea Kivételével nincsen.
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Lelhelye : 125. sz. fúrás 180,00 ra-bl, a »ceritliiumos« és a »maetrás« rétegek

között.

Potamides hartbergensis extortus nov. subsp.

II. tábla 2 a—d. (N = 3x)

Ez az alak közel áll Hilber Potamides hartbergensis var. schilbachensis fajához (6).

A talált új alaknál az alsó két csomó összeforrt egy bordácsxába, amely a felette

lév csomóval ívelten helyezkedik el a Kanyarulaton. Küls habitus szempontjából

jellemz a nagyobb és karcsúbb termet. A leglényegesebb eltérés azonban a szájnyílás-

ban és az utolsó kanyarulatban mutatkozni, amennyiben az utóbbi ersen Kiugró, szinte

Kicsavarodott, míg az ersen fejlett, csurgÓKkal ellátott, szögletes szájnyílás hosszten-

gelye Kb. 45°-ot zár be a csiga tengelyével.

A III. sz. aKna környékén a 113,80— 116,50 m-ig terjed réteg fels zónájában

elég gyakori.

Vulgocerithium palatinum nov. sp.

II. tábla 1 a— f. (N = 3x)

Ez az alak, küls habitus tekintetében a Vulgocerithium rubiginosum, Bichw-
fajhoz áll legközelebb, amennyiben a szájnyílás és a csiga körvonalánál hasonló vonások
figyelhetk meg, azonban valamivel kisebb termet és nem annyira kerekded, konvex
és a kanyarulatokkal párhuzamos vonalkázás nem olyan éles.

Az új fajt a Vulgocerithium rubiginosum-hól származtatjuk le olyan formán,

mintha az egymás feletti bütykök és csomók egy-egy ersebb és élesebb bordácskában
forrtak volna össze. így a díszítés szempontjából legjobban hasonlítható a Mohren-
sterniá-hoz, vagy egy Prososthenia zitteli Lör. nev csigához (8. Taf. 33. Fig. 1— 3.).

Egy kanyarulaton leginkább 9 borda van. A kanyarulatok száma szintén 9. A bordák
a szomszédos kanyarulatokon nem okvetlen egymás felett helyezkednek el. A száj-

nyílás kissé kiugró és lekerekített. A szájnyílás hossztengelye 60°-ot zár be a csiga hossz-

tengelyével.

A III-as akna környékén a »ceritliiumcs« szintben (141,80— 144,20 m-ig) számos
példány található. A legutóbbi idben Bd a J. is megtalálta a Bicskei-öbölben, Uny
vidékén. *

A 76 fajból álló gazdag faunának úgyszólván minden alakja megvan az alsó-

szarmatában. Azonban ennek több mint egyharmada a középs szarmatában is meg-

található, st némelyik ott a vezérkövület szerepét tölti be, mint például a Nubecularia

novorossica K. etS. Különösen a mikrofaunát tekintve, legközelebb áll a Balaton-környéki

szarmata rétegeK faimájához, hiszen földrajzilag is ez a vidék van hozzá legközelebb,

A bicskei öböl faimája is ersen roxon a várpalotaival, azonban ezt azzal is magyaráz-

hatjuK, hogy a bicskei medence szarmata üledékei alaposabb feldolgozást nyerteK és

így több fajt ismerünk onnan, mint a Balaton környékérl.
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K Bonpocv capMaTCKHx OTJioweHHií mccthocth BapnajiOTa b B e h r ph h

fi. K o k a h

HacTOHinan craTbH nocBHiueHa xoHTHHeHTajibHbiM h mopckhm otjiojxchhhm MHone-
HnBO-cap.MaTCKoro B03pacTa, nogpoÖHO 0ÖHapy>xeHHbiM b nocJiegHpe Bpe.MH b paftoHe
Ka.MeHHOyrojibHoro öacceüHa mccthocth BapnaaoTa Ha ochob3hhh najieoHTOJiorHH h na.qeo-
reorpaijiHH.

, Oman nogpoHan oneHKa öbiaa npoii3BegeHa rjiaBHbiM o6pa30M Ha ochob3hhh gaHHbix,
nonyueHHbix hs MHoroqiic.qeHHbix öypoBbix ckb3>khh h uiaxT JVe 111., npoxogHumx y-
Ka3aHHbie oópa30BaHHH.

Cxe.ua cTpaTnrpa<})HH cjiegyxmiaH : Ka.MeHHoyrojibHoe MecTopo>xgeHHe HaxogHTcn b

BepxHeft qacTii MOpcKnx cjiocb cpegHe.MHOiieHOBoro B03pacra 400 — 500 m MOiimocTbio, 3ajieraio-

iuhx Ha KopeHHbie njiacTbi. Oho cmchhtch npecHOBOgHbiMH, cJiaHiieBaTbi.Mii, gHaTOMOBbi.Mii tjih-

H3MH, IipnypOqeHHbiMH K TOpTOHCKOMy HpyCy. STOMy CJieayiOT KOHTHHCHTajIbHbie Cap.MaT-

CKHe o6pa30BannH, c.\ieHHiomnecH necqaHHCTbiMH, necrpo tjihhhcthmh aHxa.MH. To octoh-
Te.ibCTBO, mto cap.MaTCKne cjioh 3ajieraioT 3po3HOHHbiM, HecorjiacHbiM Han.iacTOBaHHeM Ha
TOpTOHCKHe OTJIOHvCHHH, yKa3bIBaeT Ha TeKTOHHqeCKHe gBH/XCHHH, HMCBUlHe MeCTO MOKgy
flocapMaTCKOH-nocjieTopTOHCKOií, c.ieaoBaTe.ibHO TopTOHCxoH-capMaTcxoií anoxoH. B ucht-
pajibHbix qacTHX acceiiHa ocagoqHoe HaKonaeHHe h neTporpatjMqecxaH noc.negOBaTejibHOCTb

HBJ1HK)TCH HenpepbIBHbIMH.
KoHTiiHenTa.TbHbie oTJiO'/KeHiiq cap.MaTCKoro B03pacTa BCTpeqaioTCH xax Hapngy c

opa30BaHiiH.\m Mopcxoro xapaKTepa, Tan h nog hhmh (b npnöpoxHbix qacrnx b miipoxoH
gyre), b Biige MaTepuHCxoK (jiamiH MomHOCTbio 50— 100 m.

XapaxTepHbie Mopcxne nnacTbi npoHB.qnioTCH b öojiee boctohhoh nojiOBHHe acceiiHa,

xopouio pa3BHBaiomHecH okojio rnaxT JVe III. b rjiHHHCTOü h MepreancToü Fannii. To oöctoh-

TeabCTBO, qTO otjiowchhh hbjihiotch npnöpoKHbiMH 3a.qeraHHHMH, yxa3biBaeT Ha MejibKoe

Mope, onycKaiomeecH HenpepbiBHO, ho nyjibCHpyKmm.M o6pa30M, t. e. Mopcxne otjiojxchhh,

öoraTbie iicxonaeMbiMH. cmchhiotch xaMeHHOyrojibHmmh, canponejieBbiMH, npecnoBOgnbiMH
6aHxa.MH . nepBan SaHKa CBHTbi MomHOCTbio 40 m hbjihctch r.iHHHCTbiM Meprejie.M c rocnog-

CTBylouiHMH Modiolae h Limnocardia.

Cnegyiomee Mopcxoe o6pa30BaHne cjiaraeTcn H3 n.qacra c Ostrea MomHOCTbio 10 cm
;

oh nepexogHT b öojiee To.qcTyio r.qimy, (ftayHa xoTopoií cocTaBJineTCH b nopogoo6pa3yK)me.M

KOJinqecTBC H3 öpioxoHorHx, rjiaBHbiM opa30M npHHagjie>xamHx k (jjop.MaM Potamides pictus.

B 3tom, Tax Ha3biBae.M0M »ropH30HTe c Cerithimm BCTpeqaeTCH HOBbiii BHg : Vulgocerithium
palatinum b MHOroqHCJieHHbix 3X3eMiuiHpax.

FIotom caegyeT r.iHna c rocnogCTByiomHMH Macira fragilis h Modiolaria marginata.

riocjie canpone.ieBOH cbhth MomHOCTbio 8 m, BCTpeqaeTCH Meprejib c Modiolae, rjiaBHbiM

o6pa30M c MHoroqHCJieHHbiMH (JiopMaMH Modiolaria marginata h Modiolus volchynicus.

riocjie ynieHOCHbix r.THH xpyrao 15 m MomHOCTbio caegyeT rjiHHHCTbiü cjioh 2,5 m MomHOCTbio,

cogep>xamHH oraTyx> <j>ayHy xopoinefi coxpaHHOCTH, c rocnogCTByiomHMH (Jop.MaMH ubct-

hhx Trochus h xpynHbix Macira. IlocJie 3Toro ropH30HTa c Tröchus h Macira 3ajierax)T

CHOBa npecHOBOgHbie cjioh c MajiOMomHbi.Mii, yxa3biBax)mHMH Ha Bbicmyio cojieHocTb, npocjioií-

X3MH.
CaMOü BepxHeií 30hoíí capMaTcxnx caoeB hbjihctch pHOJiirr-Ty<})OBaH 6aHxa c mhoto-

qHCJieHHbiMH Rotalia beccarii. fjiHHa c Melanopsis impressa, 3ajieraiomaH Ha 3T0, COgep-

/
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>naeT MejiKne, aereHcpaTHBHbie Modiolae h MejiKne, nnorao pepuc'rbie Limnocardia. TaKHM
opa30M bch (jiayHa noKa3biBaer Ha peflyunpoBaHHyio, Booöme HeBbiroflHyio cojieHOCTb. B oc-

HOBHOM 3T0 OÖCTOHTejlbCTBO HBAfleTCH nepeXOflOM K HIWHHM naHHOHCKHM P03M, TaK KaK BblC-

íHHe njiacTbi coAepwaT ywe Congeria subglobosa h Apvrne HH>KHenanHOHCKHe (JiopMbi b

toíí we neTporpa^HHecKoií (JjopMauHH.

B ioro3anaflHOH nonoBHHe öacceÖHa, b paííOHe c. 3ujh, b Gypeminx N2N2 117 h 126

BCTpeHajincb Towe capMaTCKan cbht3 h Mopcxne OTjioweHHH. OaHano 3A.ecb, b caMOM HH3y,

HaxoAHTCH rpynna tahh, coAepHíaman SoAbuioe KOJinqecTBO bha3 Mohrensternia. ÜHa He
nepeMemaJiacb b ceBepnOM HanpaBAeHHH, b paüoH uiaxT JV2 III., a opa30BbiBajia npn6pe>KHyK)

(JjopMaunio, öoAOTHyio, yrAeHOCHyio (JíauHio.

BooGme roBopa : ae.M Bbicme Jie>KHT ypoBeHb mopckhx otaojkchhh, Teni Aanbme npo-
hhK3A0 MOpe k AiaTepHKy. BnponeM b cjiohx c Mohrensternia BCTpenaeTCH h Nubecularia

(Sinzowella) novorossica, pyKOBOAHmee HCKOnaeMoe cpeAHero capMaTa. BepoaiHO, hto

3tot bha H3BecTeH ywe b HHWHeM capiviaTe.

Okoao c. 3ujh BCTpeaaioTca 11 BbiciueyKa3aHHbie, oraTbie HcnonaeMbiMH 63hkh, h
Bbicuine ropH30HTbi HB.iaioTca 3Aecb Ae>KamnMn Aaaee ot epera, raaBHbiM oöpa30M n3BecT-

HHKOBblMH OTAO>KeHHHMH C 4)OpaMHHH(J)epaMH .

CpeAH nepeaHcaeHHbix 76 bhaob, npoHcxoAflmHx H3 capMaicKHx caoeB m6cthocth
BapnaaoTa, oahh aBjraeTca xapaKTepHbiM ajih cpeAHero capMaTa, ocTaAbHbie 75 bhaob xapax-
TepHbl AAH 0pa30BaHHH HH>KHe-CapMaTCKOH 3nOXH, XOTH OAHa TpeTb 3THX BHAOB >KHaa H B

cpeAHeM cap.waTe.

OnncaHHaa b cTaTbe ())ayHa yKa3biBaeT Ha MOpcKHe OTAOweHHa noHH>KeHHOH coae-
HOCTH.

Le Sarmatien de Várpalota

pár J. KÓKAY

Cette étude s’occupe de la stratigraphie et de la paléogéographie des sédiménts
terrestres et rnarins d’áge Miocéné supérieur (Sarmatien) du bassin charbonier de Vár-
palota, récemment mis á jour. L’évaluation générale et détaillée a été rendue possible

surtout pár les nombreux sondages et les puits No. III percés á travers les formations.
La suite des couehes est en général la suivante : la formation eliarbonnifére est

située dans la partié supérieure des couehes marines du Miocéné moyen, d’mie puissance
de 400 á 500 m, assises sur la montagne de base, elle est encore recouverte d’une couche
d’argile schisteuse á Diatomées d’eau douce appartenant aussi á l’étage tortonien. Sur
cette argile il y a des sédiménts sarmatiens terrestres avec des bancs de galets, de sables

et d’argiles bigarrées altemants. Aux bords du bassin les sédiménts sarmatiens sont
situés sur les sédiménts tortoniens avec íme discordance d’érosion (sur certains horsts
surélevés mérne la formation eharbonniére a été enlevée), tandis qu’au milieu du bassin
la formation des sédiménts et la transition pétrograpliique sont continues ; cette cir-

constance indique des inouvements tectoniques présarmatien — posttortonien, c’est-

á-dire intermédraires entre le Tortonien et le Sarmatien.

Les couehes terrestres du Sarmatien sont situées au-dessous et á cté des sédiménts
rnarins (en un large arc sur les ctes) comme un faciés terrestre épais de 50 á 100 métres.
Les couehes de caractére marin apparaissent dans la partié est du bassin, elles sont bien
développées au voisinage des puits No. III en faciés argileux et mameux. Ces couehes
sont des sédiménts de caractére paralique. C’est-á-dire les couehes marines riches en
fossiles altement avec des bancs charbonniféres, sapropélitiques d’eau douce. Cette
circonstance indique une mer peu profonde s’abaissant sans interruption, mais d’une
facon rythmique. Le premier banc marin de la série épaisse de 40 métres est un banc
de mame argileuse, dans laquelle dominent des Modioles et des Limnocardiums

.

La forma-
tion marine suivante est formée pár une couche de 10 cm á Ostreas et Limnocardiums,
qui passe dans une couche d’argile plus épaisse á Cerithiums, dönt la fauné consiste
surtout en gastéropodes appartenant á la forme du Potamides pictus. Dans ce niveau
á Cerithium on trouve en grand nombre une espéce nouvelle : Vulgocerithium palatinum.
A cette couche succéde de nouveau íme couche argileuse dönt les espéces dominantes
sont Mactra fragilis et Modiolaria marginata. Aprés une série sapropélitique d'une puis-
sance de 8 métres succéde une couche de marne á Modiola avec les coquilles de
Modiolaria marginata et Modiolus volchynicus. Aprés les argiles á charbon d’une
épaisseur de 15 métres suit une couche d’argile de 2,5 métres, renfermant une fauné
trés riche et trés bien préservée dans laquelle dominent les Trochus colorés et les
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gros Mactras. Aprés le niveau á Trochus — Macira suivent de nouveau des couches
á eau douee avec des inclusions ininces, indiquant íme teneur en sel plus élevée.

La zone supérieure des couches sarmatiennes est formée pár un banc de tuf
rhyolitique avec de nombreuses Rotalia beccarii. L’argile á Melanopsis impressa qui
lui succéde contient des petites Modiolas dégénérées et des petites Limnocárdium

s

á
ctes serrées, indiquant ainsi íme teneur en sel moindre, en général défavorable. C’est

déjá la transition vers les couches pannoniennes inférieures parce que les couches supé-
rieures contiennent déjá des Congeria subglobosa et d’autres formes du Pannonién infé-

rieur dans le mérne milieu pétrographique.

Dans la partié sud-ouest du bassin, dans les environs de la commune de si,
dans les sondages 117 et 126 on a aussi observé la série sarmatienne, y compris les

sédiments marins. Mais ici, á la base il y a un groupe d’argiles contenant des Mohren-
sternias en abondance. Ce groupe n’a pás transgrédé vers le nord aux environs des puits

No. III, il n’a produit qu’un íaciés httoral maréeageux, á charbon. En général plus le

sédiment marin est situé plus haut, plus la mer a progressé vers la térré. Dans les couches
á Mohrensternia l’on trouve aussi la Nubecularia

(
Sinzowella ) novorossica, forme domi-

nante du Sarmatien moyen. II semble qu’ici cette espéce est déjá indigéne au Sarmatien
inférieur. Dans les environs de la commune de si on retrouve aussi les háncs riches en

fossiles mentiomiés plus haut, mais les horizons supérieurs sont ici des sédiments calcaires,

surtout á Foraminiféres

,

déposés plus lóin de la cte.
Parmi les 76 espéces énumerées des couches sarmatiennes de Várpalota une

est caractéristique du Sarmatien moyen, les autres 75 sont caractéristiques des formations

du Sarmatien inférieur, quoique une tiers en a aussi vécu au Sarmatien moyen. La fauné

indique des sédiments marins á salinité amoindrie.
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