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1. Bevezetés
A Börzsöny hegység 1:25 000, illetve 1:10 000 földtani tér
képezési munkájához kapcsolódóan 1971-től a MAII Őslényta
ni Osztálya nagy mennyiségű fúrásból, illetve felszini fel
tárásból származó anyag vizsgálatát végezte el. A feldolgo
zásra kerülő mintákat korábban HÁMOR GÉZA és munkatársai, 
majd KORPÁS LÁSZLÓ és munkatársai bocsátották rendelkezé
sünkre. Az Őslénytani osztály tagjai közül BÁLDINÉ BEKE M. 
a nannoplankton, BOHNNÉ HAVAS M. a molluszka, KORECZNÉ LA- 
KY I. a miocén kisforaminiféra, NAGY LÁSZLÓNÉ a palynoló- 
giai, NAGYNÉ GELLAI Á. az oligocén kisforaminiféra és 0R0SZ- 
NÉ HAJÓS M. a diatoma vizsgálatokat végezte.

Mostani publikációnk célja az őslénytan vizsgálati terüle
tén elért eredményeink rövid áttekintő jellegű összefogla
lása.

2. Rétegtani viszonyok
A vázlatos rétegsor alapján röviden ismertetjük a Börzsöny 
hegység fúrásaink által is feltárt oligocén és miocén kép
ződményeit, /lásd: 1., 2. ábra/

Az oligocén a területen mindenütt az alaphegység fölött ta
lálható, mégpedig a hegység DK-i részén a Hárshegyi Homok
kő települ a triászra, mig más területen levő fúrásokban 
az egerien a kristályos alaphegységre.

A Hárshegyi Homokkő a Berkenye 4*sz. fúrásban - egyedülál
lóan szerencsés feltárásban - összefogazódik a Kiscelli 
Agyaggal, melynek mindenütt másutt a fekvőjében található 
folyamatos átmenettel,

A Kiscelli Agyag és az egerien képződmények határát fúrása
ink nem tárták fel egyértelműen.

Az egerien változatos kifejlődésü törmelékes sorozat, fő
leg slir összlet, melynek partszegélyibb kifejlődése a gla- 
ukonitos homokkő, homok. Az oligocén képződmények őslényta-
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ni feldolgozása során nannoplankton, palynológiai, Forami- 
nifera és Mollusca vizsgálatok készültek,

Formáció neveket az egerienre, valamint a teljes miocén 
rétegsorra nem használunk, miután a Börzsöny hegység terü
letéről ennek még nincs kialakult gyakorlata, s a Rétegta- 
ni Albizottságok a közeljövőben fognak e kérdésekkel fog
lalkozni ,

Az egyértelműen oligocén és kárpáti között sem eggenburgi, 
sem ottnangi - flórával vagy faunával is jellemezhető - 
képződményt nem találtunk, A biztos oligocén feletti tar
kaagyagos összletből részletes vizsgálatokkal sem sikerült 
flórát vagy faunát kimutatnunk,

Erre a tarkaagyag összletre a Börzsöny K-i peremén transz- 
gressziv módon a kárpáti ostreás-balanusos kavics konglo
merátum települ, fedőjében paphiás, cardiumos, clamysos 
homok, homokkő rétegekkel. Erre következik a slir, amely 
váltakozó homok, agyag, aleurit, márga rétegekből épül fel 
és jellegzetes faunát tartalmaz, A slir felett általában 
faunamentes kavicsos összlet található,

A vulkánit közvetlen feküjét az u.n, átmeneti rétegek ad
ják, amelyek tufa, tufás homokkő és homokos tufa rétegek
ből állnak. Ezeket a képződményeket már a badeni emeletbe 
soroltuk, mint tette BÁLDI T, és KÓKAY J. /1970/.

A vulkanitra báziskonglomerátummal, illetve lajtamészkővel 
transzgredál a badeni tenger. Helyenként,pl. Szokolya kör
nyékén édesvizi diatomás, illetve csökkent sósvizi rétegek 
települnek az andezitre. Ezek fedőjében következnek a gaz
dag flórát és faunát tartalmazó alsó badeni homokos, agya
gos és márgás üledékek,

A kárpáti és badeni képződményekből nannoplankton, diato- 
ma, pollen, foraminiféra, mollusca vizsgálatok készültek,
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3 . Flóra- é_s f aunavizsgálat ok
3.1 Palynológiai vizsgálatok

1971-től kezdődően 14 fúrásból és 6 felszini és bánya 
feltárásából összesen 341 db minta palynológiai vizs
gálatát végeztem el a Börzsöny hegység területéről, 
munkatársaim BODOR E, és ESZTERGÁLYOS A-né segítségé
vel. A vizsgálatokra leadott minták értékelhetőség 
szempontjából 3 kategóriába sorolhatók:

1. Elszenesedett, korrodált, gyűrött rosszmegtartásu 
uj anyagokat tartalmazó minták.

2. Jól értékelhető, sok, Jellegzetes, kor és fáciesre 
jellemző adatokat szolgáltató minták, s végül

3. kevés adatot szolgáltató, de nagyobb geológiai idő
egységet megadó minták.

1. A geológiai tényezők hatására megsemmisült, illetve 
elszenesedett spóra-pollenanyagot tartalmazó mintá
kat több nagyobb fúrásból is vizsgáltam. Ebből ket
tő adott palynológiai eredményeket; ezek

Nagybörzsöny 14. sz. és a 
Kóspallag 11. sz. fúrások.

A. Nagybörzsöny 14* sz. fúrásban 1030 m-től egészen a 
7 9 9 ,1 - 8 1 3 j 0 m-ig nagyon szenes mintákat találtunk.
Ezek sok, mintánként változó nagyságú széndarabkákon 
kivül, főként roncsolt, szenes növényi szövetdarabká
kat, fuzitot, 1-2 felismerhetetlen spóraroncsot, vas
tagfalu, egész trecierben előforduló gombaspórákat tar
talmaznak. A fenti méterköztől felfelé, egészen 159 in
ig, az összes leadott minták többé-kevésbé szenesek,
750 m-rel bezárólag aránylag elég sok spóra-pollena- 
nyagot is tartalmaznak. A spórák, pollenek nagyobbré- 
sze már paleogéntől persistens forma, illetve genus; 
Pterocaryapollenites stellatus /R. PÓT. et VEN/ THIERG., 
Sápotaceaidaepollenites sp., Podocarpidites sp., PLaty-
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carypollenites sp., Trióolporopollenites microhenrici. 
Rhoipites, Alnipollenites, Myricipites genuszok képvi
selői. A nem szenesedett anyag is általában rossz meg
tartású, korrodált, gyűrt.

Idősebb sporomorphák találhatók a 813,0-760,0 m méter
köz majdnem minden mintájában a következő részletezés 
szerint:

799,1-813.0 m-ben eocén Schizosporis minor, 
790,9-793,4 im-ben f.kréta Normapolle s sp.k 
785,3-788,0 m-ben f.kréta Sémioculopölis sp.
780 m-ben felső kréta Semloculollis sp.

Oculopöliis sp.
középső oligocén Boehlensipollis sp.

770 m-ben felső kréta Semioculopollis sp.
Oculopollis sp.

760 m-ben triász Coniferae
felső kréta Normapolles.

E mellett található kevés fajra, illetve cf-fel megha
tározható forma, nem zárja ki a minták fiatalabb ter
cier eredetét; ilyen fajok a Zelkovaepollenites cf. 
thiergarti NAGY Pterocaryápollenites cf. stellatus. 
/R.POT et VEN./ THTERG.,Engelhardtioidites mtcrocory- 
phaeus/ R. PÓT. /R.POT., de nem feltétlenül igazolja. 
Ezek a példaként emlitett fajok már a paleogéntől, il
letve legalábbis a miocén aljától mutatkoznak. A 750 m~ 
ben levő mintában is rossz megtartású az anyag, per- 
zisztens alakokból áll, idősebb áthalmozódások nélkül. 
Itt mutatkozik 1 pld-ban az eddig még le nem irt Szo- 
kolya 2-3. sz. fúrásban jellemző tengeri plankton; 
Leisphaeridium-féle /Plankton "A."/. A rétegsorban 750 
m-től felfelé haladva kevés a sporomorpha anyag; 1-1 
Alnus, fenyőroncs, sok széndarabka és szenes szövettör- 
meléko A 641,3 m-ben Polypodiaceoisporites hidasensis 
NAGY található, ami a Badenien középső szakaszában ke
rült elő a Mecsekben. A 159 m-ből Quercus és Myriophyl-
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lum már fiatal tercierre utal. Palynológiai alapon te
hát 799,1-813}0 m-től lehet Badenien, 755 m-től már 
biztosan Badenien a fúrás anyaga.

A Kóspallag 11. sz. fúrás 200 m-es rétegsorában alig 
van sporomorpha anyag. Ami van, az is gyűrt, többnyire 
korrodált, rossz megtartású. A. meghatározott formák egy 
része perzisztens alak, sok az elszenesedett összetöre
dezett példány. A meghatározható formák együttese Ege- 
rienre, illetve alsó miocénre utaló; Tsungaepollenites 
igniculus /R.PÓT./R,PÓT. et VER., Momipites punctatus 
/R.POT./ RAGY,M» quietus /R.POT./ RICHOLS, Myricipites 
rurensis. /Pf. et Th,/ NAGY, Tricolporopollenites cin
gű lum alakkör, Polypodiaaceoisporites gracillimus RAGY, 
Intratriporopollenites microreticulatus MAI, Plicato- 
pollenites plicatus /R.POT./ W.Kr., Engelhardtioidites 
microcoryphaeus /R.Pot./ R.POT., Verrucingülatispőrites 
cf. undulatus RAGY, 135,0 és 163,0 m közötti mintákban 
néhány szenon Rormapolles és 162-163,0 m-ben triász Co- 
rollina meyeriana MALJ, található. A 80,0-81,2 m-ből 
származó minta felső oligocénre jellemző, általában 
vastagfalu spórákat tartalmaz /Punctatisporitas crassi- 
maximus W.Kr., P. tanndorfensis W.Kr., leiotriletes 
maxoides W.Kr. maximus /Pf./ W.Kr. A 77,2-80,0 m-ből 
származó mintákban Pleurozonaria concinna /COOKS.-MAR./ 
MáDL., Botryococcus braunii KÜTZG. társaságában Momipi
tes punctatus /R.POT./ RAGY és néhány Coniferae mellé 
Tricolporopollenites of. pseudoeuphorii Pf. esetleg eo
cén áthalmazódást jelent. Meddő szenes minták után 45,6- 
47,7 m-ben oligocén-miocén határon előforduló Polypodia- 
ceoisporites saxonicus W.Kr. és P. gracillimus RAGY ha
tározható meg.

E két fúrásból a palynológiai anyag Badenient csak a 
Ragybörzsöny 1 4 . sz. fúrás 750 m-től felfelé tud bizto
san igazolni. 2

2. A jól értékelhető rétegsorokat, mintákat a Szokolya 
körüli alsó-badenien fúrások szolgáltatták.
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A Szókolya 2.3. és 11. sz. fúrások mintái gazdag spó
ra-pollen anyaga nemcsak a paleontológia!, paleocöno- 
lógiai értékelésekre, paleokörnyezet megítélésére 
szolgáltatnak adatokat, hanem egymással remekül korre
lálhatok is.

A Szokolya 3» sz. fúrás 11,4-77*4 m-közéből gyűjtött 
37 db minta alapján a következő rövid értékelés adha
tó; 59,9-77*4 m közötti rétegsor csak igen kevés, de 
édesvízre esetleg csokkéntsósvizre utaló plankton 
/Botryococcus u. is általában édesvizi, de eltűri a 
brack vizet is!/ mellett, igen gazdag középső miocén 
flórát tartalmaz. A flóra tartalmaz az irodalomban al
só miocénből leirt elemeket is. /Slovakipollis eleag- 
noides W.Kr. pld. az alsó miocénből Lőnieerapollis 
gallwitzi W.Kr. alsó és középső miocénből, Maivacea- 
rumpollis rotundus NAGY az Eggenburgienből leirt/. 
Ugyanakkor már mutatkoznak a kárpát-bádenre /Polypodi- 
isporites histiopteroides W.Kr.f. máj or W.Kr. és a ki
fejezett badenból leirt Mecseksporites, Caprifoliipi- 
tes andreanszky NAGY stb. fajok is. Szubtrópusi, ke
vert lomberdő élt itt, sok arktotercier elemmel /Fagus, 
Ulmus, Zelkova, Acer, Carya, Pterocarya stb./ kevesebb 
trópusi elemmel; Sapotaceae, Cyrillaceae; Engelhardtia- 
val. A Coniferae-k között melegkedvelő Podocarpus, Da- 
crydium, Cédrus fajok mellett, magasabb térszínre utal
nak a Pices, Abies és Tsuga fajok. A paleoökologiai kö
rülmények igen kedvezőek lehettek a vegetáció kialaku
lása és fennmaradása számára is 58,7-59,9 m-től kezdő
dően egy édesvizi Taxodium-láp élt a tengerpart köze
lében, ami mellett az előző, alsó mintákban megtalál
ható - lápon kivüli - vegetáció is gazdagon mutatkozott. 
Ennek a lápnak a tenger hatására való visszahúzódása 
mutatható ki a 51,6-52,6 m-ben, tengeri planktonszerve
zettel. Majd ismét kiterjedt a Taxódium a láperdő 45,5 
m-rel bezáróan.
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50,6-51,6 m-től felfelé következő mintákban már több 
tengeri planktonszervezet található; C.ystidiopsis cer- 
tus NAGY, Micrh.ystridium sp. stb. Ugyanezen méterből az 
idősebb időegységből /kréta/ való áthalmozódás is a 
transgressió megindulását jelzi. 42,5-44»0 m-ből Pleu- 
rozonaria concinna /COOKS - MÁN./ MaDL. és 36-37 m-től 
kezdődően egy uj heiosphaeridia faj jelentkezik^ /Plank
ton "A"/, amely végigkíséri a fúrás további összes min
táit. A flóra cca. 28 m-től kezdődően-lithológiai okok
ból - mindinkább elszegényedik.

A Szokolya 11. sz. fúrásból vizsgált, 26 m-ből szárma
zó, Taxodium édesvízi láperdő pollenspektruma, a Szoko
lya 3* sz. fúrás 55-50 m körüli szakaszával korrelálha
tó.

A Szokolya 2. sz. fúrás egész rétegsorát 2,8-118,3 m 
/106 db minta/ a nyiltabb vizi, tengeri planktonszerve
zetek előfordulása, a Szokolya 3® sz, fúrásból ismert 
Leiosphaera /Plankton "A"/, illetve Cystidiopsis certus 
NAGY, Pleurozonaria concinna /COOKS.-MAN./ MáDL és mik- 
roforaminiférák jellemzik. A pollenkép a Szokolya 3»sz. 
fúrás sporomorpha állományához hasonló, gazdag, part
menti és szárazabb kevert lomberdő, néhol gazdag aljnö
vényzettel szubtrópusi kiimára utalva.

107,9-109,0 m-ben kimutatható egy Taxodiaceae láp is.
33i5 m-nél lithológiai okokkal magyarázható /homok/, a 
fossziliák hirtelen lecsökkenése. A fúrás felső mintái
nak sporomorphái és planktonszervezetei is csak jelzik 
az egykori vegetációt.

3. A kevés adatot szolgáltató mintákból az Egerienre 
utal a Nagybörzsönyi altáró 750 m-ből származó minta a 
Palaeocystodinium golzowenze ALBERTI, Myricipites ru- 
rensis /Pf. et Th./ NAGY-al»

Miocénre utal a Kisinócz-i slir minta /JANKOVITS I.
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gyűjtése/ Alnus, Gar.ya, légzacskós Coniferae, Chenopo- 
diaceae, Botr.yococcus fajokkal.

Kisinócz, Hégyhányás-i anyagban Caprifoliipites sp. Hi- 
dasia sp. volt, valamint a
Medveszpatak, Kőbánya 28. sz. mintájában /SZEMEREY HUBA 
gyűjtése/,
Heliotropioidearumpollenites gracilis HAGY /Mecsekben 
Egenburgien-Badenien/,
Salixipollenites sp. fordultak elő.

Összefoglalva: A Börzsöny hegység területén palynoló- 
giai szempontból legeredményesebbek a Szokolya környéki 
alsó-badent harántoló fúrások: Szokolya 3» 2, és 11., 
amelyekben jó megtartású anyagok koría, fáciesre, paleo- 
ökológiai együttesekre és paleoklimára jellemző adato
kat szolgáltattak. E fúrások egymással korrelálhatok.
A Börzsöny hegység többi adata Egerienre és miocénre 
utal a fentebbi részletezés szerint. Véleményemet az 
utóbbiaknál részint kevés, részint rossz megtartású 
adatra kellett alapoznom.

3•2 Hannoplankton vizsgálatok
A Hárshegyi Homokkő és a Kiscelli Agyag Formációk nan- 
noplankton vizsgálata a Szendehely 5. sz. és a Berkenye 
4- sz, fúrásokból készült. A Hárshegyi Homokkőben csak 
a berkenye! fúrásban találtam nannoplanktont: a Cycli- 
cargolithus abisectus, Reticulofenestra lockeri és Dis- 
colithina latelliptica fajok jelenléte alapján az HP 24 
zónába sorolható a képződmény, a Cyclicargolithus abi
sectus, mint belépő faj, ennek a zónának a bázisát de
finiálja nem trópusi területeken.

A Kiscelli Agyag nannoplanktonját a következő gyakoribb 
fajok jellemzik:

Di se olithina latelliptica BÁLDI-BEKE 
D. multipora /KAMPTHER/
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Zygrhablithus bijugatus /DEFL. /
Coccolithus pelagicus /WALLICH/
Cyclicargolithus floridanus /HAY et ROTH/
C. abisectus /MÜLLER/
Reticulofenestra bisecta /HAY et al./
R. lockeri MÜLLER
Braarudosphaera bigéiowi /GR AH et BRAARUD/ 
Sphenolithus morif ormis /BRÖHH et STRADHER/

Ez a nannoplankton - hasonlóan a Hárshegyi Homokkőhöz - 
az HP 24 zónánál idősebb nem lehet.

A Berkenye 4* sz. fúrásban a kőzetfácies és a nannoplank 
tón társulás lényeges megváltozása nélkül két fiatal faj 
jelenik meg: a Sphenolithus delphix és Triquetrorhabdu- 
lus carinatus /50 m körül/. Ezek alapján már az HP 25 
zónába kell sorolni a Kiscelli Agyag legfelső részét: 
mindkét faj az HP 25 zónában indul. Az HP 25 zóna már 
egerient jelent.

Az egerien slir összlet nannoplanktonja Drégelypalánk 
2. sz. fúrás alapján jellemezhető. A legmélyebb rész, 
melynek Foraminifera faunája kiscellien tipusu, lokális 
jellegű nannoplanktont tartalmaz, mely rétegtanilag nem 
értékelhetőo

Felette a jellegzetes egerien nannoplankton található, 
sok kréta és főleg eocén áthalmozással.

Hannoplankton szempontjából a legjobban értékelhető kár
pátién rétegsort a Drégelypalánk 2. sz. fúrás tárta fel.
189,0-306,1 m között slir fáciesben igen gazdag a nanno
plankt on, jellemzi a

Coronosphaera mediterranea /LOHMAHH/
Helic opontosphaera kamptneri HAY et MOHLER
H. ampliaperta /BRAML. et WILC/
Sphenolithus héteromorphus DEFL.

előf ordulása.
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A Helicopontosphaera ampliaperta és Sphenolithus hét e- 
romorphus fajok együttes előfordulása definiálja az 
m  ;4 zónát« 189,0 m fölött, miután innen a Helicopon- 
tosphaera ampliaperta - mint Mi 4 zónajelző - hiány
zik, az M  5 zónába sorolható a fokozatosan durvuló 
szemnagyságu törmelékes összlet.

90-189,0 m között tehát már M  5 zónába sorolható a 
kárpátién emelet üledéke.

.A rétegsor felső, badenien korú része /12,7-90,0 m/ 
partközeli, Amphisteginás mikrofauna mellett a kárpá
tiennél szegényesebb nannoplanktont tartalmaz. Gyako
ribbak a Helic opont osphaerák /H. kamptneri, H. sellii/, 
Goccolithus pelagicus, ritkább a Sphenolithus hetero- 
morphus. A két emelet határán néhány mintában hiányoz
nak a coccolithok.

A Kemence 1. sz. fúrásban mélyen a feküvonal alatt 
487*5-494,8 m között elég szegényes nannoplankton ta
lálható, melyet jellemez a Helicopontosphaerák /H. 
kamptneri és H. sellii/ gyakorisága és a Coronosphaera 
mediterranea jelenléte. Zónajelző fajok ebben nincse
nek, de az emlitett fajok alapján kárpátiennél idősebb 
kora kizárható, sőt a Drégelypalánk 2. sz. fúrás felső 
részével - alsó badenien - jól azonosítható.

A Kismaroson feltárt mollusca tartalmú tufit BÁiDI és 
KÓKAY /1970l féle lelőhelyéről is készült nannoplank- 
ton vizsgáiét. Bár szintjelző fajokat a képződmény nem 
tartalmaz, a relatíve gyakoribb Ooccolithus pelagicus 
és a Helic opont osphaerák /H. kamptneri és H. sellii/, 
valamint a Coronosphaera mediterranea jelenléte alap
ján a Drégelypalánk 2. sz. fúrás felső szakaszának 
nannoplanktonjához hasonlítható. Ehhez hasonló, alsó 
badeni M  5 zónába tartozó a Kemence 1. sz. fúrásban a 
vulkánit alatt talált nannoplankton is.

NAGYMAROSY A. /1978/ Szokolya környéki felszini feltá
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rásokban, valamint a Szokolya 2., 5* és Szob 2. sz. fú
rásokban a vulkánit fedőjében még kimutatta a Spheno- 
lithus heteromorphus fajt: tehát NN 5-nél nem fiatalabb 
az üledék.

Ezzel a vulkáni összlet alatti és a felette települő 
üledékek azonos zónába sorolásával a vulkanizmus kora 
is az NN 5 zónán belül rögzíthető. A tercier nannozó- 
nák 0,5-4 /általában 1-3/ millió év terjedelműek, az 
NN 5 zónát 1 millió év hosszúnak veszik.

3.3 Foraminifera vizsgálat /oligocén/
A Börzsöny hegység részletes átfogó komplex földtani 
feldolgozásához oligocén Foraminifera vizsgálatokkal 
kapcsolódtam. A területről 1972 óta végeztem vizsgála
tokat, amelyek főleg kismélységü térképező fúrások és 
nagymélységü szerkezetkutató fúrások anyagai voltak. A 
térképezéshez készült felszini minták vizsgálatáról 
most nem számolok be, mert a minták gyűjtése nem szel
vény szerint történt, csak egyes kiragadott pontokról, 
az adatokat a geológusok a térképezésnél felhasználták. 
Az elmúlt időben 37 fúrásból és számos feltárásból vé
geztem vizsgálatokat, amelyek megállapításaim alapjául 
szolgálnak. A vizsgált minták jelentős része, mintegy 
harmada ősmaradvány mentes.

A fúrások többsége a hegység keleti és déli területén 
mélyült csak néhány fúrás esik más területrészre. A 
földtani rétegtani beosztásnál HÁMOR G, /l974/» BÁLLÁ 
Z. - KORPÁS L. /1978/ munkáit vettem alapul, ezek fi
gyelembevételével egy vázlatos rétegsort készítettem a 
területre és a képződmények Foraminifera társulásait 
ennek alapján tárgyalom, a már elfogadott formáció ne
vek alkalmazásával.

Először HANTKEN M. /1867/ emlit a területről kiscelli 
agyagot Nőtincs mellett egy lókospusztai kútfúrásból. 
Hosszú ideig a területről Foraminifera vizsgálati ered-
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menyeket sem felszini feltárásokból, sem fúrásokból 
nem közöltek. Az utóbbi időben BÁLDI T., CSEPREGHYHÉ 
MEZHERICS I. és UYIRŐ R, /1965/ a Börzsöny hegység ke
leti részéről Diósjenő környékéről végeztek biosztra- 
tigráfiai vizsgálatokat. Ebben a munkában a szerzők 40 
db felszini minta makro és mikrofauna vizsgálatáról ad
nak számot, amelyek többnyire felső oligocén korúak. A 
mintákról összesített Foraminifera faunalistát közöl
nek. BÁLDI T. és munkatársai /19J6/ publikációjában 
HORVÁTH M. a területről a Berkenye 4« sz, és Szendehely 
5. sz. fúrásokból a Hárshegyi Homokkő Formáció Fórami- 
nifera faunáját közli.

A. képződmények loraminifera társulásainak ismertetése 
előtt megjegyzem, hogy igyekszem kiemelni a leggazda- . 
gabb fauna társulást tartalmazó furásszelvényeket, 
ezekkel párhuzamositani a többi fúrást.

Középsőoligocén /Kiscellien/
Hárshegyi Homokkő
A terület legidősebb oligocén képződménye, amely az 
alaphegységre diszkordánsan települ. A vizsgált fúrá
sok közül a Szendehely 2., 5« és a Berkenye 4» sz. fú
rások harántolták. A Szendehelyi fúrásokban csak a 
hárshegyi homokkő feletti üledékeket vizsgáltam /Szen
dehely 2. sz. f» 18,9, Szendehely 5. sz. fúrás 85,0 in
ig/. A Berkenye 4 ° sz. fúrást viszont részletesen fel
dolgoztam. Véleményem megegyezik a HORVÁTH M, /1976/ 
által leírtakkal, aki a Heterolepákat, Gyeiamminákat 
és Spiroplectamminákat tartja jellemzőnek. A Szende
hely 5*, és Berkenye 4* sz. fúrás Foraminifera fauná
ját közel azonosnak találta.

Kiseelli Agyag
A hegység déli területén több fúrás harántólt kiscelli 
agyagot a Berkenye, Szendehely és Márianosztra környé
ki fúrások. A Berkenye 4 . sz. fúrás feltárja a legvas-
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tagabb középsőoligocén összletet, amely egyben a leg
gazdagabb és legváltozatosabb Ioraminiféra faunát is 
tartalmazza. A fúrás Eoraminiférái alapján két részre 
tagolható. Az alsó részen 170,0-331,0 m uralkodnak a 
nagy termetű agglutinált formák Cyclamminák, Bathysip- 
honok, Spiroplectamminák, Tritaxiák. A Foraminiférák 
bekérgezettek, a faj-összetétel nem nagyon változatos. 
Erre a szakaszra esik /167,0-233,0 m/ a befogazódott 
Hárshegyi homokkő a fúrás felső részének fajai már itt 
megjelennek, tehát a hárshegyi homokkő és kiscelli 
agyag Foraminiféra faunájának egyidejűsége ennek alap
ján bizonyított. 224,0-228,0 m között Ammomarginulák 
és Ammobacülitesek vannak nagyobb mennyiségben. Ez a 
társulás eddigi tapasztalataim szerint erősen fácies- 
hez kötött /korra nem jellemző/ a Dorogi medence terü
letén csökkentsósvizi faunával vagy együt vagy válta
kozva ismeretes. Itt nem csökkentsósvizi környezetre 
utaló fajokkal találjuk, alatta és felette is tengeri 
üledékekre utaló Ioraminiférák Buliminák, Bathysipho- 
nok és Spiroplectamminák vannak. A. fúrás felső része
2,0-170,0 m között Foraminifera fajokban igen gazdag. 
Jellemzők a kiscelli agyag közismert fajai szinte min
den mintában megvan a Plánulária kubinyii HAHTKEN faj 
és a Tritaxia szabói is. A Rhabdammina abyssorúm M, 
SARS faj helyenként tömeges, a fúrás 80,0-100,0 m kö
zötti szakasza plankton formákban is igen gazdag. A 
Foraminiférák, bár a fajokat tekintve változatosak és 
nagy mennyiségüek, rossz megtartásuak. Ezen a részen 
sötét színűek, sok helyen átkristályosodottak, sok a 
rendellenes forma még az agglutinált Tritaxiák között 
is. Az általam már KORECZNÉ, LAKY I-val közösen publi
kált /1977/ munkában a rendellenes alakok éppen a kis
celli agyagból a Berkenye 1., Berkenye 3», Márianoszt- 
ra 3* és Márianosztra 14* sz. fúrásokból kerültek elő.
A fúrás felső részét bentosz foraminiférák alapján to
vább tagolni nem tudtam. BÁLDINÉ BEKE M. nannoplankton 
alapján a 80,0 m feletti üledékeket fiatalabbnak, ege-
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rien korúnak tartja. A Berkenye 3° sz. fúrás 26,5-90,0 
m között változatos Foraminifera társulással a Rhabdam- 
mina ab.yssorúm M. SARS faj túlsúlyával megegyezik a 
Berkenye 4» sz. fúrással. A Berkenye 1. fúrás 31,4-80,3 
m közötti szakasza jóval szegényebb, ezt az üledékek 
homokosabb jellege is indokolhatja.

•A vizsgálatokból kitűnik, hogy a Szendehely környéki fú
rások fajokban szegényebbek, nem olyan változatosak, 
mint a berkenyeiek. A Szendehely 2. sz, fúrást 3,0-18,9 
m, a Szendehely 3* sz. fúrást 26,2-80,0 m, a Szendehely 
5. sz. fúrást 9,0-85,0 m között vizsgáltam. Biztos fau
nával igazolható kiscelli agyagot a Szendehely 5* sz. 
fúrás tartalmaz, a Szendehely 2. sz. fúrásnak szegényes 
a faunája, inkább a hárshegyi homokkő feletti helyzete 
alapján lehet azonosítani. A Szendehely 3. sz. f. 26,2-
72,0 m-ben nem tartalmaz ősmaradványokat, 72,0-80,0 m 
között is csak szegényes a fauna. A Szendehely 1. sz. 
fúrás 96,6-142,5 m szintén gyér faunája párhuzamosítás
ra alkalmatlan.

A Márianosztra környéki fúrások részben ősmaradványmen- 
tesek, vagy miocén korúak /Márianosztra 4« sz., Mária
nosztra 11. sz., Márianosztra 12. szf./, másrészt igen 
gazdag faunát tartalmaznak /Márianosztra 3»sz., Mária
nosztra 1 4 * sz. fúrások/.

A Márianosztra 3» sz. fúrás 44,o-100,2 m-ig a Mária
nosztra 14. sz. fúrás 48,7-116,7 m vulkánit felett azo
nos igen gazdag faunát tartalmaz, megegyezik a Berkenye
4 . sz. fúrás felső szakaszánál jellemzett faunával. A. 
Foraminiférák itt is sötét színűek,bekérgezettek és az 
agglutinált formák helyenként tömegesek,

Területileg kicsit távol van az előbbi fúrásoktól a 
Drégelypalánk 2. sz. fúrás, amelynek alsó részén 460,0- 
481,3 m között kiscelli agyagra jellemző a fauna. Az 
utolsó minta faunája tipikus, felfelé az átmenet fokoza
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tos. Nannoplankton vizsgálatok alapján BÁLDINÉ BEKE M. 
a fúrás oligocén üledékeit a feküig egerien korúnak 
tartja.

Felsőoligocén /Egerien/
Slir összlet
Változatos üledékek tartoznak ide aleuritok, homokok, 
homokkövek és ezeknek sokféle változatai.

Két részre tagolható Foraminifera társulás alapján, 
egy medencebeli tengeri és egy partközeli tengeri és 
csökkentsósvizi fajokat is tartalmazó képződményekre.
A legteljesebb felsőoligocén üledéksort a Drégelypa- 
Iánk 2. sz. fúrás tárta fel, ahol egymás felett van a 
két képződmény, és jól kitűnik a felsőoligocén regresz- 
sziv jellege. A terület többi fúrásaiban egymás felett 
ez a két képződmény nincs meg.

Medencebeli tengeri képződmények
Ide sorolható a Drégelypalánl-c 2. sz. fúrás alsó része
365,0-460,0 m között. A homokos üledékek fokozatosan 
fejlődtek ki a kiscelli agyagból. Tengeri faunával jel
lemezhetők, gyakoriak a Spiroplectamminák és Uvigerinák. 
A z Uvigerina hantkeni CUSHM. et EDW. faj 406,0 m~ig kö
vethető, majd innen 361,0 m-ig az ÜJvigerina steyri PAPP 
faj váltja fel, STEININGER R, - RÖGL. F. - MARTIÉI E. 
/1976/ az Uvigerina hantkeni fajt a rupéli emeletre 
tartja jellemzőnek, tapasztalataim szerint az egerien- 
ben legalább olyan gyakori, Az Uvigerina steyri fajt 
PAPP A. a felsőausztriai egerienből irta le, jellegze
tes forma, vizsgálataim során most került elő először.
A fúrással megegyező tengeri üledékeket harántolt a 
Nőtincs 1, sz, fúrás, 35,2-55,6 m és a Eógrád 5°, sz. 
fúrás 5,0-138,5 m közötti szakasza.

A glaukonitos homok, homokkő a slirnek egy partszegé- 
lyibb kifejlődése, amely csak helyenként kis vastagság



bán észlelhető. Foraminifera faunája szegényes, nem 
jellegzetes,

Partszegélyi tengeri és csökkentsósvizi képződmények
A Drégelypalánk 2. sz. fúrás 318,1-365,0 m közötti üle
dékei Foraminiférákban szegények. Jellemző fajai Cri- 
brononion hiltermanni /HAGN/, Rotalia kiliani /ANDR./ 
Rotalia propinqua ROEM,, Quinqueloculina seminula /L./. 
Több minta iszapolási maradéka erősen szenes vagy sze- 
nesedett növénymaradványokat tartalmaz. A minták egyéb 
ősmaradványokban gazdagok, minden minta tartalmaz Mol- 
lusca héj töredéket, helyenként az iszapolási maradék 
nagy frakciója ebből áll, sok mintában van Dentalium.
A. hegység területén legtöbb fúrás ezt a fauna- társulást 
tartalmazza, helyenként a tengeri és csökkentsósvizi 
fajok azonos arányúak, máshol a csokkéntsósvizi fajok 
uralomra jutnak.

A Nógrád környéki fúrások közül a Nógrád 2. sz. fúrást 
3,8-104,0 m között vizsgáltam. A fúrás felső szakasza
40,0 m-ig ősmaradvány mentes, innen a fúrás végéig a 
Drégelypalánk 2. sz. fúrás felső szakaszánál gazdagabb 
tengeri és csökkentsósvizi Foraminiférákat egyaránt 
tartalmaz. Az iszapolási maradékok helyenként szenesek, 
sok mollusca héj töredéket tartalmaznak. Ehhez hasonló 
a Nógrádverőce 2. sz. fúrás 78,7-133,6 m közötti szaka
sza.

A Nógrád 3* sz. fúrás 17,6-57,5 m és a Nógrád 4* sz.', 
Nógrád 6. sz. fúrások annyira szegényes és jellegtelen 
faunát tartalmaznak, hogy annak alapján koruk bizony
talan.

A Borsosberény 2. sz. fúrás 100 m-ig az eddiginél gaz
dagabb Eoraminifera társulással jellemezhető. Legjelen
tősebb fajai Cribrononion hiltermanni /HAGN/, Rotalia 
propinqua ROEM., Elphidium minutum /RSS./, Elphidium
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ungeri /RSS./, Nőnion granosum /D’ORB./, Bolivina an- 
tiqua D’ORB., Virgulinopsis casselensis BATJES, Virgu- 
lina schreibersiana CZJZ., Quinqueloculina seminula 
/L./, Elphidium subnodosum /ROEM./.

A. Borsosberény 1. sz. fúrás ugyancsak 100,0 m-es üle- 
dékösszlete alig tartalmaz Foraminiférákat. Hasonló 
szegényes a Eoraminifera társulása a Kismaros 1, és 
Szokolya 7* sz. fúrásoknak. A Szokolya 7» sz. fúrás 
124,5-m-ig csak néhány perzisztens formát tartalmaz.

A Diósjenő környéki fúrások közül ezt a képződményt ha
ránt ölj a a Diósjenő 4» sz. f. 6,4-87,0 m, a Diósjenő 6. 
sz. f. 53,6-148,0 m, de faunát csak 99,0 m-től tartal
maz. Ezzel megegyező a Diósjenő 7* sz. fúrás 238,0- 
242,6 m közötti alsó szakasza. A felette levő üledékek 
Nannoplankton alapján a kárpátién emeletbe tartoznak.
A Ioraminiférák nem jellemzőek átmenő formák.

A Márianosztra 14* sz. fúrás vulkánit alatti üledékei 
is ide tartoznak 318,2-499,0 m között. A fauna változó 
gazdagságú, helyenként ősmaradvány mentesek az üledé
kek, és erősen szenesek.

Becskei Formáció
Az ide sorolható üledékek szárazföldi tarkaagyagok és 
kőszénzsinóros homokos aleuritok. Ősmaradványt nem, 
vagy csak nagyon gyéren tartalmaznak.

A Foraminiféra vizsgálataimat főleg a bentosz formákra 
összpontosítottam, a kevés meghatározott plankton for
ma alapján nem tartottam megalapozottnak, hogy az üle
dékeket a BOLLI-féle plankton zónákkal azonosítsam.

A. vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az oligocén 
üledékösszletet, amely a fekütől a miocénig terjed, Fo- 
raminifera fauna alapján lehet tagolni, lehet jellemző 
társulásokat elkülöníteni és követni, bár vannak terü-
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letek, ahol a rétegsorrend faunahiány, vagy rossz meg
tartású fauna, esetleg áthalmozás miatt bizonytalan.

3«4 Foraminiféra vizsgálat /miocén/
A Börzsöny hegység földtani ujravizsgálata során 1971- 
től 29 kutató és térképező fúrás anyagának Foraminife- 
ra feldolgozását végeztem, amelyből 23 futás tárt fel 
kisebb-nagyóbb vastagságban mikrofaunával biztosan 
igazolható miocén képződményeket. A fúrásokból megha
tározott faunaegyüttesek alapján a felszini előfordu
lások is pontosabb rétegtani besorolást nyertek.

A hegység területéről már korábban is számos őslényta
ni munka készült, de mikropaleontológiai adatokat na
gyon kevésből ismerünk. FRANZENA.U Á. az első, aki 1897- 
ben a Letkéstől K-re levő lelőhelyről 106 Foraminiféra 
fajt határozott meg és néhányat ábrázolt is munkájában. 
MAYER I. 1915-ben a homokos, tufás rétegekben nagymeny- 
nyiségben előforduló Héterostegina costata és Amphiste- 
gina hauerina fajokról tesz említést. A lazakötésü laj- 
tamészkő rétegekből 15 Foraminiféra fajt ismertet. LIF- 
FA A. - VIGH GY. 1937-ben a lajtamészkőből, a tufás, 
meszes homokrétegből és az agyagos tufából LIFFA A. ha
tározása alapján közölnek tortonai emeletre jellemző 
Foraminiféra faunát. REIOH L, 1952-ben a honti szaka
dék iszapolható anyagából ismertet néhány Foraminifera 
fajt. CSEPREGHYNÉ MEZNERICS I. 1956-os munkájában köz
li IRANZENAU Á. szobi Nagyfeltárásból és Kerékhegyről 
származó mintáinak meghatározott, de addig közlésre 
nem került anyagát, MAJZON L. reviziója alapján. Újabb 
adatokat találunk /BÁLDI T. 1960/ az igen gazdag szo- 
kolyai makrofauna feldolgozás mellett NYIRŐ R. megha
tározásában a szokolyai Foraminifera faunáról. BÁLDI T. 
- CSEPREGHYNÉ MEZNERICS I, - NYIRŐ R, 1965-ben a'Diós- 
jenő környéki feltárásokból közölnek Foraminiféra fel
sorolásokat .
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A hegység területén 1971 éta folyó földtani kutató és 
térképező munkához kapcsolódva kezdtem el a miocén kép
ződmények Foraminiféráinak vizsgálatát, melynek alap
ján a következő ideális szelvényt alakíthatjuk ki: a 
felsőoligocén üledékekre települő Foraminiféra mentes, 
homokos, kavicsos szárazföldi tarkaagyag összlet már 
az alsómiocént képviselheti a területen. A Kárpátién 
emelet legidősebb homok, homokkő rétegei különböző fá- 
ciesben ismertek, melyek kevés, jellegtelen Foramini- 
fera faunát tartalmaznak. A homokkő rétegekre települő 
slirösszlet azonban már gazdag faunával jellemezhető.
A slirnek megfelelő parti képződmények faunatársulása 
már jóval szegényebb, de a slirre jellemző fajok itt 
is megtalálhatók.

A. Kárpátién képződményekre települnek a vulkánitok, me
lyek fedőjében az alsóbádenien alemeletbe sorolható 
édesvizi, diatomás, halmaradványos rétegek következnek. 
Ezek fokozatosan csökkent sósvizi rétegekbe mennek át, 
melyek mikrofaunája nem túl gazdag, főleg Rotaliákból 
és Nőniónokból áll. Ezekre a képződményekre gazdag ben- 
tosz és plankton faunát tartalmazó tengeri üledékek te
lepülnek medencekifejlődésben /orbulinás-globigerinás 
márga/, partközeli fáciesben /bádeni agyag/ és partsze- 
gélyi /lajtamészkő/ rétegekben. Az alsóbádenien aleme- 
let végén a hegység területe már szárazulat volt, igy 
felsőbádenien és szarmata foraminiferás üledékeket nem 
ismerünk a rétegsorból.

Foraminiféra faunával a Börzsöny hegység miocén képződ
ményeit a következőképpen jellemezhetjük: Kárpátién 
emelet.

A hegység területén kárpátiennél idősebb miocén fora
minif erás képződményeket nem ismerünk. A hegység K-i 
peremén jól követhetők a kárpátienbe sorolt különböző 
fáciesü üledékek. A legidősebb felsőhelvéti homok, ho
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mokkő rétegek jellegtelen, apró Foraminiféra faunát, 
főleg Rotalia beccarii-t tartalmaznak. Ez a kifejlődés 
ismert a Diósjenő 6. sz. f. 24,00-31,00 m-es szakaszá
ból, valamint a Zsibak árki felszíni előfordulásból. A 
tengeri faunát tartalmazó u.n. "Chlamysos" homokkövek 
Foraminiférái igen kis termetüek, kevés faj, de nagyobb 
egyedszámban találhatók az agyagban. Vác 1. sz. /101,00-
139,00 m/ és Diósjenő 6. sz. /16,00-24,00 m/ fúrások.

A Kárpátién emeletben legjelentősebbek a slir fáciesü 
üledékek, melyek medencebeli, partközeli és parti ki
fejlődésben is előfordulnak. A slir összletet harántol- 
ták a Hont 1. sz. /3,80-114,00 m/, Hont 2. sz. /17,00- 
275,80 m/, Drégelypalánk 2. sz. /188,00-295,00 m/, 
nagyoroszi 1. sz. /14,30-120,00 m/, Diósjenő 3. sz.
/17,60-35,00 m/ és Vác 1. sz. /28,50-139,00 m/ fúrások. 
Jellemző Foraminiférái: Uvigerina graciliformls PAPP- 
TURHOVSKY, Dyocibicides biserialis CUSHMAH-VALEHTINE, 
Gibicides tenellus RSS., Cibicides ungerianus /D’ORB./, 
Robulus inornatus /D’ORB./, Globigerina bulloides 
/D’ORB,/, Globigerina quinqueloba NATLAHD, Globigerina 
woodi JENKINS, Globigerina foliata BOLLI, Globorotalia 
acostaensis BLOW, Az anyagban sok szivacstü és szivacs
képlet fordul elő. A slir összlet legfiatalabb szaka
szát a Diósjenő 6. sz. /0,00-1.6,00 m/ és Diósjenő 8. 
sz. /18,00-46,00 m/ fúrások tárták fel. Itt a Forami
nif érák mellett gyakoriak a Diatoma maradványok. A 
slir összlet parti fáciesében a szegényebb slirfauna 
mellett sok Bryozoa maradvány figyelhető meg, /Drégely
palánk 2. sz. 90,00-188,00 m, Hont 1. sz. 114,00-168,00 
m fúrások/. A Kárpátién üledékek Foraminiféráinak kap
csolata a salgótarjáni és észak-magyarországi terüle
tek felé nyomozható, ahol teljesebb rétegsorok tanul
mányozhatók és a slir rétegek fauna alapján jól tagol
hatok.

A Kárpátién üledékekre települnek a vulkánitok, melyek 
már az alsóbádenien alemeletbe sorolhatók.
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Bádenien emelet
Az alsóbádenien alemelet legidősebb üledékes képződmé
nyei a vulkanitra települő édesvizi, halmaradványos, 
diatomás rétegek, melyek a Vámosmikola 1. sz. /25,00-
40,00 m/, a Vámosmikola 2. sz. /26,00-60,00 m/, Szoko- 
lya 3* sz. /47,00-68,00 m/ és Szokolya 11. sz. /12,00- 
37>60 m/ fúrásokban mutathatók ki. Az édesvizi képződ
mények fokozatosan csokkéntsósvizi üledékekbe mennek 
át, melyek már íoraminiférákat is tartalmaznak. A fau
na itt még nem fajgazdag, de egyedszámukat tekintve, 
egyes mintákban tömegesen fordulnak elő a Rotalia bee- 
carii /L./, Honion boueanum /D’ORB./ és Bulimina elon- 
gata D’ORB. fajok. Ebben a szakaszban is még sok halma
radvány található. A Szokolya 3• sz. /33,00-47,00 m/, 
Szokolya 11. sz. /12,00-37,60 m/ és Vámosmikola 1. sz. 
/12,00-25,00 m/ fúrások tárták fel ezt az összletet. A 
csökkentsósvizi rétegekre gazdag Foraminifera faunát 
tartalmazó tengeri üledékek települnek, melyek medence- 
beli, partközeli és peremi kifejlődésben egyaránt ta
nulmányozhatók.

Medencebeli kifejlődést tártak fel a letkési, perőcsé- 
nyi és nagybörzsönyi fúrások. Az igen gazdag Foramini- 
fera együttest a lagenidás bentosz szintbe, vagy ennek 
megfelelően az orbulinás-globigerinás plankton szintbe 
sorolhatjuk. A. fauna nagyobb mélységű, a nyilttenger- 
rel kapcsolatban álló medenceüledékre utal. Jellemző 
alakjai a faunaegyüttesnek: Robulus calcar /D’ORB./, 
Robulus cultratus MONTF., Robulus echinatus /D’ORB./, 
Robulus paulae /KARRER/, Robulus crassus /D’ORB./, Pla- 
nularia helena /KARRER/, Planularia grundensis /KARRER/, 
Planularia morarica /KARRER/, Planularia auris DEFRAH- ' 
CE, Marginulina cristellaroídes CZJZ., Marginulina hir- 
suta D’ORB., Marginulina semicostata RSS,, Dentalina 
vertebralis /BATSCH/, Dentalina adolphina DT0RB., Nodo- 
saria pyrula D’ORB., Hodosaria scalaris BATSCH, Hodosa- 
ria raphanistrum 1., Hodosaria torsicostata TEN DAM,
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Lindulina costata D’ORB., Vaginullna 1egűmen /L./, 
Frondicularia badenensis KARRER, Frondicularia annula- 
ris D’ORB,, Éntosolenia radiato-marginata /PARKER-JO- 
NES/, Globigerina drury AKERS, Globigerinoides triloba 
/RSS./, Globigerinoides rubra /D’ORB,/, Globigerinoi
des bollii BLOW, Orbulina bilobata /D’ORB,/, Orbulina 
suturalis Bronnimann, Orbulina universa D’ORB,, G1obo- 
quadrina dehiscens CHAPMAN-PARR-COLLINS, Globoquadrina 
altispira CUSHMAN—JARVIS, Globoquadrina conglomerata 
/SCHWAGER/, Globorotalia seitúla /BRADY/,

Partközeli képződményeket a Szokolya 2, sz., Szokolya 
3. sz., Letkés 3* sz., Nagymaros 3» sz., Nagybörzsöny 
8. sz. és 12. sz. fúrások tártak fel. A. faunaegyüttes 
nagyon gazdag, jómegtartásu, nagytermetű alakokból áll. 
Nem ritkák az 5-25 mm-es példányok sem, főleg a Fron- 
diculariák, Nodosariák, Héterosteginák között. Hasonló 
jelenséget figyeltünk meg a Mecsek hegység! vizsgála
tok során is, /Tekeres 1, sz, f., komlói fürdőépület 
mögötti feltárás, Kishajmás vasúti bevágás./ Feltéte
lezhetjük, hogy a jelenség oka az andezit vulkánosság
gal kapcsolatos. Ugyancsak erre vezethető vissza a sok 
rendellenes házépitésü példány előfordulása is. /K0- 
REGZNÉ LAKY I. - NAGYNÉ GELLAI Á. 1977/. A Foraminife- 
ra együttesben a bent ősz alakok nagy faj és egyedszám- 
ban képviseltek, de jelentősek a plankton fajok is. Az 
összleten belüli változások a faunában a kőzetváltozá
sokhoz kapcsolódnak. Ezekből a képződményekből több 
olyan Foraminiféra faj vált ismertté, melyeket sem a 
Mecsek hegységi, sem a Tokaj hegységi anyagunkból eddig 
nem tudtunk kimutatni. Ezek a képződmények meleg sekély
tengeri lerakódások, amit a szép diszitésü, változatos 
formájú faunaegyüttes is igazol. A Foraminifera fauná
ra a következő fajok jellemzőek: Reophax ampullacea 
BRADY, Reophax compressa /GQES/, Reophax nothi MACFA.DY- 
EN, Spiroplectammina pectinata /D’ORB,/, Yulvulina pen
na-tűi a /BATSCH/, Quinqueloculina zigzag D’ORB., Cornus-
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A bádenien rétegeket harántoló fúrások fáciesek szerinti el
oszlása

Medence fácies

Letkés 1. sz. f.
13,20-50,00 m

Nagybörzsöny 12. 
sz. f •>
30,00-86,00 m

Nagybörzsöny 
8.sz.f.

2 7 , 6 0 - 1 3 0 , 0 0  m 
Perőcsény 3•sz.f. 

3 1 ,5 0 - 1 0 0 , 0 0  m

Partközeli fácies

Szob 2. sz. f.
36.00- 298,00 m

Nagybörzsöny 12.sz.f.
86.00- 101,00 m

Nagybörzsöny 8.sz.f.
130.00- 150,00 m

Letkés 3»sz.f.
5,80-45,00 m 

Nagymaros 3•sz.f.
11,60-60,60 m 

Vámosmikola l.sz.f.
1 2 , 2 0 - 4 0 , 0 0  m 

Szokolya 2.sz.f.
5 . 4 0 -  120, 00 m 

Szokolya 3»sz.f.
1 1 . 4 0 -  6 8 , 0 0  m 

Szokolya 11.sz.f.
6,50-37,60 m

Vámosmikola 2.sz.f.
26.00- 60,00 m

Drégelypalánk 2.sz.f.
26.00- 90,00 m

Part szegélyi/lajta 
mészkő/ fácies

Szob 2. sz. f.
18.00- 36,00 m 

Ipolydamásd l.sz.f.
21.00- 57,60 m 

Ipolytölgyes II.
feltárás

Szokolya Szőlő-hegy 
Szob-Márianosztra
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pipa tasmanica PARR, Dentalina 61 s^ans D ORB. , Ffodo sária 
2^Tpcöa^aTa COSTA, Nodosaria raphanistrum L.,
Brondicularia raricosta KARRER, Brondicularia laeviga- 
ta KARRER, Palmula appendiciféra NYIRŐ, Heterostegina 
costata D’ORB,, Peneroplis planatus /E.M./, Borelis me
ló /F.M./., Borelis rotella /D’ORB./, Borelis hauerii 
/D’ORB./., Bolivina plicatella CUSHM., Uvigerina pyg- 
moides PAPP-TURNOVSKY, Uvigerina macrocarinata PAPP- 
TURNOVSKY, Lamarckina erinacea /KARRER/, Rotalia papil- 
losa BRADY, Baggina gibba D’ORB., Asterigerina stae- 
schei TEN DAM- REIKHOLD, Amphistegina hauerina D’ORB., 
C.ymbal opora poeyi D’ORB., Ehrenbergina serrata RSS. , 
Globigerinoides triloba /RSS./, Planorbulina mediter- 
ranensis D’ORB., Gypsina globula /RSS./.

A partszegélyi lajtaösszlet képződményeit az Ipolyda- 
másd 1. sz. és Szob 2. sz. fúrásokból, valamint a Szob- 
Márianosztra és Szokolya környéki felszíni feltárások
ból ismerjük. A mikrofaunában a vastagabb héjú Amphis— 
teginák, Heterosteginák és Miliolinák uralkodnak, bár 
a partra sodródott plankton fajok is megtalálhatók a 
vékonycsiszolati metszetekben.

Mivel a Börzsöny hegység területe a felsőbádenien al- 
emeletben már szárazulat volt, fiatalabb bádenien fo- 
raminif'erás üledékeket nem tanulmányozhattunk. A mio
cén képződményekből meghatározott 225 Foraminifera faj, 
25 család, 86 nemzetségét képviseli. Vizsgálataink 
alapján megállapítható, hogy a Börzsöny hegység terüle
te a bádenien emeletben annak a medencének része volt, 
mely nagyobb kiterjedésben Ny-ÉNy irányban Szlovák te
rületen folytatódik, ahol a nagyobb arányú süllyedés 
következtében a felsőbádenienben is tengeri üledékkép
ződés folyt.
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3*5 Az áthalmozott mikrofossziliák .jelentősége
A Börzsöny hegység területéről az utóbbi évek folyamán 
készült sok őslénytani vizsgálat eredményei között vol
tak egymásnak ellentmondók is, melyeket rajtunk kivül 
más is észlelt /BÁLLÁ és KORPÁS 1978/. Véleményünk sze
rint ezek feloldása csak a különböző módon nyert alap
adatok közös értékelésével lehetséges: az egyes őslény
tani csoportok, valamint a radiometrikus vizsgálatok 
alapján nyert eredmények egyeztetésére, súlyozására van 
szükség.

Véleményünk szerint az egymásnak ellentmondó eredmények 
zömmel - ha nem egészükben - nagymértékű áthalmozással 
magyarázhatók meg. A vulkánit alatt levő badenienben 
egyes fúrásokban nagy mennyiségben találhatók oligocén, 
eocén, kréta, sőt triász ősmaradványok, melyek mellett 
autochton mikrofauna vagy flóra csak igen ritkán, és 
mindössze néhány példányban fordul elő. Ha ez az autoch
ton faj rövid fajöltőjü, szintjelző értékű, akkor a kép
ződmény korát helyesen rögziti. így mód és szükség van 
arra, hogy egy-két minta alapján a teljes fúrás - sőt 
több fúrásban feltárt, földtanilag azonos képződmény - 
rétegtani helyzetét akár utólag átértékeljük, mint pl. 
a Nagybörzsöny 14• sz. fúrás esetében. Ha azonban au
tochton fajt egyáltalán nem találunk, az áthalmozottak 
közül legfiatalabb - egerien - alakok szintjelző szere
pe tűnik fontosnak, miután az egerienre egyébként is 
jellemző az eocén és kréta fajok tömeges jelenléte /pl. 
Kóspallag 11., Perőcsény 8. sz. fúrások/.

Az áthalmozás tényét az ősmaradványok megtartási álla
potából esetenként fel lehet ismerni, pl. a Poraminife- 
rák koptatottak vagy színükben eltérőek, de a coccolit- 
hokon ez sosem vehető észre. Ez a felismerhetőség azon
ban nem törvényszerű: ha a szállitódás kedvező körülmé
nyek között, rövid utón történik, akkor a kőzetanyag 
nagy része, illetve az eredetileg törmelékes kőzet szem-
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csetartományának nagy része /agyag és homokfrakciő/ 
együtt halmozódhat át. Ha az üledék lerakódása olyan 
környezetben történik, melyben fosszilizálódásra alkal
mas ősmaradványok nem éltek, és még a pollenszemek kö
zül is csak az ellenállóbb - már áthalmozott - szem
csék maradnak meg, akkor az eredmény: áthalmozott, idő
sebb mikrofauna és mikroflóra egy jóval fiatalabb üle
dékben. Konkrét esetünkben alsó bádeni üledékben ege- 
rien ősmaradványok.

Esetünkben az autochton ősmaradványok megmaradási lehe
tőségeit a vulkanizmus tovább rontotta: a tufaszórás 
"felhigitotta" az üledékanyagot, az ősmaradványok rela
tíve úgy megritkultak, hogy a ritkább, szintjelző fajo
kat nem találjuk /Kóspallag 11. sz. fúrás/. Másutt a 
lávaanyag közelsége nyomás, hő, kémiai és egyéb módon 
hathatott az üledékekre, és valószinüleg ez is segítet
te a pollenek és a lazább, főleg aragonitvázu Foramini- 
ferák eltűnését, mig legjobban a kristályos kalcit 
anyagú coccolithok maradhattak meg /Perőcsény 8. sz. és 
Nagybörzsöny 1 4 . sz. fúrások/.

Ezek után a három problémás fúrást egyenként áttekint
ve a következők láthatók:

A Perőcsény 8. sz. fúrásban utólag benyomult andezit 
testek között két szintben van üledék. Ezekben pollen 
és Foraminifera nem található: valószínű, nem maradtak 
meg. Nannoplanktónja szegényes, oligocén, eocén és kré
ta fajok mellett lehet néhány hosszabb fajöltőjü alak 
autochton helyzetben is: ezek a felső oligocén - miocén 
fajok a Helicopontosphaera kamptneri, Reticulofenestra 
pseudoumbilica, Cyclicoccolithina léptopora. Az üledék 
kora tehát őslénytanilag biztosan nem adható meg.

A. Nagybörzsöny 1 4 . sz. fúrásban magasan a rétegvulkáni 
összletben 60-70 m körül jellegtelen, gyér oligocén 
vagy miocén nannoplankton található, biztos eocén át
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halmozással. Foraminiféra és pollen vizsgálat csak mé
lyebbről készült, a feküvonal alatti képződményekből.

A fúrás 1031 m-ig törmelékes összletet haránt olt, eb
ben két andezit telér van, amely az agyagmárga zárókő- 
zetet kontaktizálta. 1020-1030 m közötti mintáit nanno- 
planktonja a szokásos kréta, eocén és oligocén áthal
mozás mellett a Sphenolithus heteromorphus és Coro- 
nosphaera mediterranea fajokat is tartalmazza: azaz 
kárpátiennél nem lehet idősebb. Fölötte azonban 691 in
ig folyamatosan 340 m vastagságban és 25 db vizsgált 
mintában a nannoplankton összesen nem tartalmaz fél 
tucat példányt ezekből a szintjelző szerepű fiatal ala
kokból .

Palynologiai vizsgálat szerint a fúrás mélyebb, fehé
rekhez közeli részén csak szenesedett növényi marad
vány látható.

Kb. 800 m-től felfelé egerien pollen együttes mellett 
van alsó és felső kréta, eocén és középső oligocén fló
raélem is, valamivel feljebb jelentkezik a triász pol
lenek áthalmozása is. 750 m-ben mutatkozik az áthalmo
zás mentes, biztos badeni szerves plankton együttes a 
mintákban. Az egerien áthalmozás mértékét ,mutatja, 
hogy bár 840 m alatt Foraminiférák nem találhatók, 717- 
-840 m között hosszabb fajöltőjü alakok mellett eocén 
plankton fajok és biztos oligocén bentősz Foraminiféra 
alak is van. Ez jelzi, hogy az áthalmozódás során még 
a homok szemesetartományba tartozó Foraminiférák is 
aránylag sértetlenül átkerültek a miocén üledékgyüjtő
be.

A legmélyebb minták nannoplanktónja alapján lehetett a 
fúrás teljes rétegsorát a kárpáti és badeni emeletbe 
helyezni.

A Kóspallag 11. sz. fúrást őslénytanilag felső oligo
cén mikrofaunával, nannoplanktónnal és mikroflórával
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tudtuk jellemezni. Poraminiféra faunája csökkent sós- 
vizi, az egerienben általában megtalálható fajokból 
álló Palynologiailag zömmel az oligocénben szélesen el 
terjedt flóraképet mutatja, egerien spórákkal, egyes 
szintekben triász és szenon áthalmozott elemekkel. Kan 
noplanktónjában a rövid fajöltőjü alakok közül a leg
fiatalabb magasabb oligocént jelent, néhány faj az ege 
rienből átnyúlhat a miocénbe is.

A fúrás 200 m vastagságban tartalmaz tufitot és törme
lékes üledéket váltakozva. Az üledékek kora tehát a 
tufaszórás kora is: azonban az üledék korát autochton 
fauna vagy flóra nem rögziti radiometrikus mérések 
/BÁLLÁ és KORPÁS 1978/ alapján a tufaszórás kora itt 
is alsó badeni.

Az áthalmozás tényéből azonban értékes információkat 
is kaphatunk a terület földtani fejlődéstörténetére. 
Végigkövethetjük az áthalmozott helyzetű ősmaradvá
nyokat a terület oligocénje és miocénje folyamán.

Az oligocén üledékekben áthalmozva csak coccolithokat 
találunk, Poraminiférákat nem, pollenvizsgálat nem ké
szült .

A kiscellienben áthalmozás nagyon gyéren található, 
főleg eocén, kevesebb kréta fajjal. Az eocén fajok zö
me középső eocén eredetű, de található elvétve felső 
eocén alak is,

A. nannoplankton áthalmozódása jellemző az egerien kép
ződményekre, Pollenvizsgálat ezekből nem készült, Fo- 
raminifera faunájuk pedig tisztán egerien: ez a szem
nagyság nem halmozódott át, vagy a Poraminiférák nem 
maradtak meg, A nannoplankton összetételében azonban 
uralkodóan az áthalmozott alakok, jóval kevesebb az 
oligocén. Az allochton fajok nagy része középső eocén, 
mégpedig azonos a Középhegység területéről ismert lu— 
téci nannoplanktónnal. Az eocénnél ritkábbak a kréta 
fajok: középső/vagy felső kréta alakok,
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Egészen ritkán biztos felső eocén szintjelző alakok is 
találhatok: ezek szintén ismertek a Dunántúli Közép- 
hegység ÉK-i részének eocénjében.

Az oligocénben talált eocén nannoplankton egy közép
hegységi tipusu eocén üledékösszlet lepusztulásából 
származik, a származás iránya azonban nem adható meg 
őslénytanilag. A lepusztulás mértéke a kiscellienben 
még igen gyenge, az egerienben azonban erős kellett 
legyen.

Úgy az egerienben, mint a kiscellienben van égy-két 
olyan paleocén és alsó eocén alak, melyek a Dunántúli 
Középhegységből hiányoznak, származásuk csak a kárpá
ti flisből képzelhető el.

A kárpátién üledékekben az áthalmozás rendkivül gyér, 
és csak nannoplankton található. Fontos azonban jelez
ni, hogy a Drégelypalánk 2. sz. fúrásban a kárpátién 
mélyebb részén megtalálható felső kiscelli - alsó ege- 
rien Helicopontosphaera recta faj alapján már ekkor 
megindult az oligocén képződmények egyenlőre gyenge 
lepusztulása.

Áthalmozás alapján a legalsó badenien üledékek között 
jelentős különbségek adódtak.

A badenien legelején, a vulkanizmus kezdete előtt, a 
hegység K-ÉK-i részén a kárpátién után nem változott 
meg a helyzet: a Drégelypalánk 2. és Hont 2o sz. fúrá
sokból áthalmozást alig lehetett kimutatni. A Diósjenő 
7. sz. fúrásban kevéssel a feküvonal alatt azonban 
egyszerre három rövid fajöltőjü oligocén faj is talál
ható szegényes autochton társaság kíséretében.

A hegység középső, Ny-i részén a Perőcsény 8. sz. és 
Nagybörzsöny 14* sz. fúrások alapján a vulkáni tufa
szórás megindulása előtt igen gyors és nagyvastagságú 
üledékképződés folyt, az üledék anyagát a közeli ege-

2841
90



rien képződmények lepusztulásából származtathatjuk. A 
rövid szál.litódás mellett a foraminiférák, pollenek és 
nannoplankton egyaránt megőrződött <, Autochton ősmarad
ványt praktikusan nem tartalmaz: szerencsés kivétel a 
Nagybörzsöny 1 4 * sz. fúrás legalsó mintáinak - legalább 
NN 4 zónába tartozó - nannoplanktonja, Az ezekben a ré
tegekben talált eocén és kréta fajok jelenlétét minden 
valószinüség szerint az egerien üledékekből, ismételt 
áthalmozással magyarázhatjuk.

A vulkáni működéssel egyidejű üledékekre jellemző a na
gyobb mértékű áthalmozás, elsősorban a Kóspallag 11., 
valamint a Nagybörzsöny 14* és a Kemence 1, sz. fúrások 
magasabb része alapján, A nannoplankton zöme szintén 
az egerienből származtatható: eocén és oligocén fajok 
együtt találhatók,

3»6 Mollusca vizsgálatok
A börzsönyi miocén képződmények makrofaunáját feldol
gozó irodalom igen gazdag. Cikkek, monográfiák foglal
koznak a különböző lelőhelyekről származó, jó megtar
tású, gazdag molluszka anyag ismertetésével,

Az újabb makrofaunisztikai vizsgálatok, melyek az 1971- 
ben meginduló térképezési munkákhoz kapcsolódtak, s a 
korábbi kutatásokkal legtöbb esetben megegyező, illet
ve azt újabb részletekkel gazdagitó eredményt hoztak,

E rövid összefoglalás célja ez utóbbiak ismertetése, a 
fontosabb fúrások említésével. A. vulkáni összlet alat
ti, illetve feletti képződményekre a fekü, illetve fe
dő üledékek elnevezést alkalmaztam,

Eekü üledékeket harántoltak és makrofaunisztikai szem
pontból is érdekes eredményt hoztak a Diósjenő 6 . sz.,
7, sz, és Drégelypalánk 2, sz. fúrások, A Börzsöny K-i 
peremén transzgressziv módon te.lepülő kavics, konglo
merátum, illetve homok, homokkő, melyet a szelvényben
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/2. ábra/ Paphiás-Cardiumos, Chlamysos homokkő néven 
jelöltünk, makróiauna alapján jól tagolható.

A Diósjenő környéki régebbi és újabb felszini feltárá
sok és a Drégelypalánk 2, sz, fúrás tanulsága szerint 
a transzgressziós rétegsor Ostreás-Balanusos kavics, 
konglomerátummal indul. A fauna faj szegény, Ostreákon 
és Balanus töredékeken túlmenően mindössze néhány faj
ra nem határozható Gardium cserepet tartalmaz. Bár a 
fauna kis számú és rossz megtartású, jellegei alapján 
ingadozó sótartalmú, litorális vagy delta környezet 
valószinüsithető.

Erre a kavicsos-ostreás képződményre a Diósjenő 6. sz. 
fúrásban 24,0-31,0 m-ig, illetve a Diósjenő környéki 
felszini feltárásokban megfigyeltek szerint is a normá
lisnál valamivel kisebb sótartalmat, de ugyancsak par
ti környezetet jelző, Paphiás-Cardiumos homok, homokkő 
következik. A diósjenői területen kivül a Börzsönyben 
sehol máshol nem került elő ez a jellegzetes faunatár
saság.

A Paphiás-Cardiumos képződményekre normális sótartal
mat jelző, Chlamysos faunával jellemezhető homok, ho
mokkő következik, melyben uralkodó formák a kistermetű 
Chlamys macrotis, Chlamys scabrella formakor, Modiolus, 
Anadara, Calyptraea kíséretében. Ezt a rétegösszletet 
tárta fel a Diósjenő 6. sz, fúrás 16,0-24,0 m-ig, A 
Drégelyapánk 2, sz, fúrásban az ostreás-kavicsós össz- 
letre Anadara turonensis dominanciájával /néhol luma- 
sella szerű felhalmozódásával/ jellemezhető homok, ho
mokkő következik, melyben Venus, Ringicula, Hinia, Co- 
nus fajok is előfordulhatnak,

Ez a faunatársaság szintén normális sótartalmú, subli- 
torális /30-50 m/ környezetet jelez, Érdekes megfigyel
ni, például a salgótarjáni^ egeresehi-ózdi medencében, 
illetve az újabb dunazughegységi adatok alapján is,
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hogy a chlamysos homok, homokkő kíséretében, néha azt 
helyettesítve, mindenhol megjelenik ez a jellegzetes 
Arcás fácies. Az eddig tárgyalt heteropikus fáciesü fa
unás képződmények kora kárpáti, mint azt GSEPREGHINÉ és 
szerzőtársai 1965-ben megjelent publikációjukban megál
lapították. Az újabb vizsgálatok ezt még jobban megerő
sítették.

Ugyancsak kárpáti korúnak tekintjük a Drégelypalánk 2. 
sz. fúrás 221,0-296,0 m-ig terjedő rétegeit, melynek 
makrofaunája tökéletesen azonosítható a salgótarjáni 
medence, vagy a mátraalmási terület tipikus kárpáti 
slir faunájával.

Meg kell még említenem a Diósjenő 7. sz. fúrást, mely 
4 0 , 4 m-ig tartalmazott vulkáni anyagot, s melyből érté
kelhető fauna 11,0-20,0 m-ig került elő, 14,0 m-ben fa
unakép változással. A 14,0 m és 20,0 m között részben a 
vékonyhéju formák dominálnak, s ehhez kapcsolódó, de 
nagyon rossz megtartású fauna került elő 20,0-46,0 m~ 
is is. Viszont 14,0 m felett megjelenik egy gazdagabb 
Chlamys, Glycymeris, Eusus, stb-vel jellemezhető fauna
együttes, mely nagy hasonlóságot mutat a kismarosi tu~ 
fit faunájával.

Ennek figyelembevételével, valamint a Chlamys scabrella 
niedzwiedzki alfaj /badeni alsóbb részére jellemző/ 
előfordulása alapján a képződményt az alsó badeniba he
lyeztem.

Az andezit fedőjében jelentkező badeni üledékek igen 
gazdag és változatos makrofaunát tartalmaznak, sok pub
likáció, monográfia készült ezeknek a feldolgozásából.
Az utóbbi években mélyült fúrások, illetve felszini fel
tárásokból származó makrofauna vizsgálatok eredményei, 
kisebb eltérésekkel jól beilleszthetők a korábban kiala
kult képbe.

A Börzsöny vulkáni tömegét D-ről, illetve DEy-ról bade-
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ni üledékek szegélyezik, melyek mint a vázlatos szel
vény /lásd 2. ábra/ is mutatja, változatos kőzetki
fejlődésben jelentkeznek.

A szokolyai területen a Szokolya 3® és Szokolya 11®sz. 
fúrás tanulsága szerint diatomás agyagmárga települ az 
andezitre, mely halpikkelyeken kivül semmilyen makró- 
faunát nem tartalmaz. Ezt követi egy csokkéntsősvizi 
kőzetlisztes agyagmárga összlet, melyben a Corbula 
gibba tömeges megjelenése a jellemző. Érdekes, hogy a 
faj nagytermetű formájában jelentkezik, mely az opti
mális körülmények - részben kedvező kőzetfácies, rész
ben csökkent sótartalom - következménye*-■

A Szokolya 2o sz. fúrás 115*0-118,0 m-ig áthaladt olyan 
homokosabb agyagos rétegeken, melynek faunájában szin
tén nagy egyedszámban jelentkeznek a Corbula-félék 
/főleg Corbula carinata és kistermetű Corbula gibba/, 
de stenohalin molluszkák kíséretében. Ez a fauna már 
normális sótartalmú környezetet jelez. A hegység D-i 
és NY-i peremén a felszínen is sok helyen nyomozható a 
badeni tenger partvonala az andezit és lithothamniumos 
mészkő érintkezési vonalán. Vizsgálati mintáink szór
vány térképezési minták voltak. A lithothamniumos mész
kő transzgressziv módon települ a vulkáni összletre. 
Jaunája igen jellegzetes és közismert, korallok, bryo- 
zoák, molluszkák alkotják, mely utóbbiak alsó badeni 
kort jeleznek.

A leggazdagabb és változatosabb fauna a szelvényben is 
látható homokos, agyagos, agyagmárgás összletből került 
elő, melyet fúrásaink változó vastagságban harántoltak. 
Több faunaegyüttest lehetett elkülöníteni a fáciesek, 
illetve a különböző ökológiai tényezők elemzésével,
Csak a legjellemzőbbeket említve. A legmélyebb keletke
zési viszonyokat feltételezi az u.n. nassás-pleurotomás 
agyag faunaegyüttese, melynek részletes fácies és öko
lógiai analízisét BÁLDI TAMAS /1960/ adta.
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Ehhez közelálló, de sok közös forma ellenére is jól el
különíthető jellegzetes faunaegyüttes került elő a Szo- 
kolya 2. sz. fúrás 33,5-115,0 m és Szokolya 3« sz. fú
rás 1.6,7-28,3 m~ig haránt olt agyagos, márgás képződmé
nyeiből. Itt jellemző növényevők nagyobb száma, illet
ve a Pleurotoma-félék szinte teljes hiánya, mely egy
értelmű utalást ad a keletkezési körülmények eltérő 
voltára. Ez a faunaegyüttes növényzettel benőtt, kissé 
mozgatott vizű, középső sublitorális környezetet jelez.

Hasonló keletkezési körülményeket, illetve mélységet, 
de homokosabb aljzatot valószinüsitenek a Szob 2. sz. 
fúrás 111,8-292,0 m-ig harántolt faunás rétegei, mely
nek domináns csoportját az ásó kagylók adják, a Venus- 
félék túlsúlyával. A faunában fontos szerepet játsza
nak a növényevők és nagy gyakorisággal jelentkeznek a 
ragadozók.

Az általunk vizsgált fúrások molluszkás homok, agyag, 
agyagmárga rétegeinek faunája alsó badeni kort jelez.

Meg kell emlitenem a Letkés 1. sz. fúrás faunáját, mely 
az eddigiektől eltérő képet mutat, ugyanis 28,5-45,3 in
ig terjedő mélység közből származó kevés minta is azt 
bizonyltja, hogy itt nyíltabb vizi környezettel kell 
számolnunk. Elképzeléseink szerint a badeni tenger a 
hegység D-DHY-i peremén, többé-kevésbé védett öblöket 
formált változatos partviszonyokkal, s NY-felé való- 
szinüsithető nyilttengeri kapcsolattal. Az öblökben 
viszonylag állandó, kedvező körülmények alakultak ki, 
s ennek következményeként jöttek létre ezek e színes, 
nagy taxonbőséggel jellemezhető faunaegyüttesek. Való
színű, hogy a szokolyai "árok" nagyobb, max. 150 m 
mélységétől eltekintve, területünkön a középső subli- 
torális mélységviszonyok lehettek az uralkodók.
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1. ábra: A Börzsöny hegység térképvázlata a feldolgozott
fúrások feltüntetésével.

2. ábra: A Börzsöny hegység oligocén és miocén üledékeinek
vázlatos rétegsora a vizsgált fúrások alapján.

3. ábra: A Szokolya környéki fúrások palynológiai korrelá
ciója.

Uh- ábra: A Börzsöny hegység miocén képződményeinek vázla
tos szelvénye, Poraminiférák alapján.

Néhány fontosabb mollusca faj elterjedése a fúrások szelvényé
ben:

ábra: Diósj enő 6. sz. fúrás

ábra; Drégelypalánk 2. sz. fúrás

ábra: Diósj enő 7 • sz. fúrás

ábra: Szökolya 2. sz. fúrás

ábra: Szokolya 3. sz. fúrás
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