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A pannóniai képződmények szintezése hazánkban eleinte kizárólag a 
Mollusca fauna nagyvonalú változásai alapján történt (H a l a v á t s  G y . 1910, 
1911; L ő r e n t h e y  I. 1902, 1906, 1911; St r a u sz  L. 1941, 1942a, 1942b, 1947, 
1969; Sü m e g h y  J. 1939, 1941, 1953; V e n d e l  M. 1930; V it á l is  I. 1937, 1951). 
A továbbiakban B a r t h a  F. (1954, 1959a, 1959b, 1969) részletes őslénytani 
vizsgálatai jelentettek előrelépést, s ugyancsak ő volt az, aki a hegységperemi 
területek üledékeinek jellegváltozásait a Mollusca fauna változásaival egységbe 
ötvözve adott bio- és litosztratigráfiai viszonyító alapot.

A nevezéktani viták, a pannon emeleten belüli szintezési problémák 
mellett igen korán felmerült a pannon emelet helyének (pliocén v. miocén-e ?), 
a pannon—szarmata viszonyának (folyamatos volt-e az üledékképződés, vagy 
a kettő között letarolási időszak volt-e) a külföldi, elsősorban az oroszországi, 
romániai és jugoszláv szarmata ill. meotiszi, pontusi stb. rétegekkel való 
párhuzamosításának kérdése (Ga á l  1912, 1938; Sc h r é te r  1912). Egymástól 
távollevő különböző kifejlődésű területek párhuzamosítását már nem lehetett 
csak Mollusca fauna alapján megoldani, így döntő adatként felhasználták a 
gerinces-paleontológia vizsgálati eredményeit is. Közel 5 évtizede bontakozik 
ki egy szárazföldi pannon taglalás gerinces-paleontológiái alapon (Ga á l  I. 
1953; K r e t zo i M. 1951, 1961, 1969; M ottl  M. 1941).

Az Ostracodák rétegtani szerepének az Ostracodálc és a kőzet fizikai tulaj
donsága közötti kapcsolatok megismerésében, a pannon és szarmata közötti 
folyamatos üledékképződés igazolásában elévülhetetlen érdemeket szerzett 
Z a l á n y i  B. (1940, 1944, 1955).

Az újabb eredmények azt mutatják, hogy a palynológiai eszközök is 
sikeresen használhatók a párhuzamosítás és taglalás kérdésének megoldásánál 
(H u t t e r  E. 1969). B a r t h a  F. munkálkodásával közel egyidőben a kőolaj- 
és vízkutató fúrások természetes potenciál és ellenállás szelvényeinek össze
hasonlításával alakult ki a pliocén medencék területén olyan sztratigráfiai 
módszer, amely lényegében véve a pannóniai összletek kőzettani kifejlődésén 
alapul (U r b a n c s e k  J. 1963; K ő r ö ssy  L. 1965, 1968; D a n k  V. 1963, 1965) 
anélkül azonban, hogy a teljes szelvényű fúrási mód az összletek részletes 
kőzettani vizsgálatát lehetővé tenné. A rétegvizek konyhasó tartalmának 
mérésével végzett K orim  K . (1955) rétegazonosításokat.

Legújabban Szé l e s  M. (1966, 1968, 1969b) az alföldi és a dunántúli pliocén 
medence kőolajkutató fúrásaiból kikerült Mollusca fauna és a karottázson 
alapuló sztratigráfia egyeztetését kísérelte meg (1. táblázat).
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Munkánk 1966-ban kezdődött a Zsámbéki-medencében folyó felderítő 
kőszénkutató fúrások pliocén rétegsorainak feldolgozásával, majd a következő 
négy évben vizsgálataink a Vértes előterében mélyített bauxitkutató-, a 
Velencei-hegység környékén, továbbá a Balatonfői- és a Tapolcai-öbölben 
telepített érckutató, néhány Várpalotai-medencei kőszénkutató, a Balaton É-i 
partjának mélyebb talajmechanikai és az Alföld—dél-dunántúli pliocén medence 
ENy-i szárnyán telepített szerkezetkutató fúrásainak feldolgozásával mintegy 
3500 km2-es területet fogtak át. Az említett, összesen 123 db fúrást (2. táblázat) 
végig folyamatos magvétellel mélyítették. A fúrások kőzettani feldolgozását 
Já m b o r  A., a fauna vizsgálatát K o r pásn é  H ó d i M. végezte. Munkánkat kez
detben csak az a cél vezette, hogy az öt különböző cég megrendelésére kivitele
zett fúrások rétegsorát uniformizáljuk, s egy jövőbeli részletes földtani tér
képezés és szerkezeti elemzés számára a szóban forgó területet előkészítsük. A 
későbbiekben azonban kiderült, hogy a pannóniai képződmények szintezésében 
olyan újdonságok is adódnak, amelyeket távolabbi pannóniai összletek tago
lásánál is jól fel lehet majd használni. Adatainkat abban a reményben közöljük, 
hogy azoknak az ipari kutatás is hasznát veszi.

Köszönetét mondunk B a r a b á s  A., B a k k  L., D a n k  V., Sz a n t n e r  F. 
főgeológusoknak, akik munkánkat lehetővé tették, továbbá F o d o r  T .-n é , 
H a l ász  Á ., J u h ász  B., K á r o l y  G y ., P ó p it y  J. és Szabó  I. kollegáknak együtt
működési készségükért és segítségükért, amelyet a rétegsorok feldolgozásánál 
nyújtottak.

I. Szintezés a Mollusca faunával

Vizsgálatainkat a szokásos módszerrel végeztük. Egy-egy alajMúrás réteg
sorából kikerült faunás szakaszok begyűjtése, iszapolása, illetve preparálása 
után a fajokat félkvantitatív módon meghatároztuk, s így rétegtanilag jól 
értékelhető, faunaszintekké összeálló adathalmazt kaptunk. Az alapfúrásokon 
kívüli szelvényeket az előbbiek adataira támaszkodva értékeltük.

Alsópannóniai alemelet

A Mollusca fauna vizsgálata két, egymástól eltérő típusú fauna-szelvényt 
állapított meg. Az egyik típus Zsámbék, Csákvár, Lovasberény, Csór, Papkeszi 
és Polgárdi környékén terjedt el, a másik a Velencei-hegység—Balaton vonaltól 
D-re található, a Lajoskomárom 1. és a Tököl-1. sz. fúrásból ismerjük.

A két típust a Lajoskomárom 1. sz. és a Mány-64. sz. fúrás szelvényével 
mutatjuk be (1, 2. ábra).

A l a j o s k o m á r o m i  f ú r á s  szelvényében alulról felfelé haladva a 
következő három, egymástól élesen elkülönülő fauna állapítható meg :

1. A Limnocardium praeponticum-o& fauna, amelyet apró, igen változé
kony Limnocardiumok: a L. praeponticum, a L. cekusi, L. plicataeformis, 
illetve az előbb említett fajok alakkörébe tartozó, fajra nem határozható 
Limnocardium sp. alkotnak. Az uralkodó mennyiségű Limnocardiumok mellett 
Congeria, Pisidium, Planorbis, Micromelania és Limnaea fajok találhatók.

2. A Congeria banatica-s fauna, amelyben a névadó faj domináns volta 
mellett gyakori és jellemző alakok a Limnocardium lenzi, L. abichi, L. spinosum
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és a Parvidacna laevicostatci is. 
Ebben a szelvényben a Limno- 
cardiumok ugyan önálló szintet 
látszanak alkotni, a többi szel
vényben azonban együtt for
dulnak elő.

3. A Congeria czjzeki-s fau
na, amelyben a névadó tö
meges mennyiségű, gyakran 
egyedüli faj. Egyéb alakjai a 
Limnocardium othiophorum, L. 
Hegeli, Congeria zcigrcibiensis, 
Valenciennesia reussi.

A M á n y - 6  4. sz. f ú r á s  
szelvényében a Mollusca fauna 
alapján ugyancsak három egy
séget állapíthattunk meg:

1. A Limnocardium prae- 
ponticum-оъ faunát a rétegsor 
alján igen vékony rétegben ta
láltuk, s itt egy t ömegesen elő
forduló, pontosan meg nem ha
tározható, de ebbe az alakkör
be tartozó Limnocardium faj 
képviselte.

2. A második egységben 
a Parvidacna laevicostata, Lim
nocardium abichi, L. lenzi, Con
geria sp. mellett jellemző a Me- 
lanopsiszok gyakori, de rétegen
ként elkülönülő megjelenése, s 
emellett előfordulnak édesvízi, 
sőt bemosott szárazföldi fajok 
is, mint például a Gastrocopta 
nouletiana, Carychium mini
mum.

3. A Congeria czjzeki-s 
szint, amelyben a Congeria 
czjzeki mellett Congeria sp.,

7. ábra. Lajoskomárom 1. sz. fúrás 
jellemző alsópannon Mcllusca fau

nája

Abb. 1. Charakteristische unterpan- 
nonische Molluskenfauna der Boh

rung Lajoskomárom 1
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2 . ábra. Mány 64. sz. fúrás jellemző alsópannon Mollusca faunája

Abb. 2. Charakteristische unterpannonische Molluskenfauna der Bohrung Mány-64
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Limnocardium lenzi, L. maorii, Z. rothi, Parvidacna laevicostata, Kaladacna 
steindachneri, Pisidium sp., Micromelania sp., Prososthenia zitteli, Planorbis 
sp. található.

A Dunántúli-középhegység DK-i előterében, ott, ahol a szarmata és 
pannóniai rétegek között bizonyosan folyamatos volt az üledékképződés, a 
Mollusca fauna alapján a következő három biosztratigráfiai szint különíthető el:

1. Limnocardium praeponticum-os szint;
2. Congeria banatica-s szint, amelyet partközeli kifejlődésben Parvidacna laevi- 

costata-s fauna, s ezt részben vagy egészben Melanopsis-os fauna helyettesít;
3. Congeria czjzeki-s szint.

Az alsópannóniai biosztrati gráfiai szintek jellemzése

1. A Limnocardium praeponticum-os szint medencebelseji és partközeli 
kifejlődésben is megtalálható. A fauna megegyezik Gorjanovic — K ramberger 
(1890) Zágrábból „praepontusinak” leírt faunájával. Tehát Limnocardium, 
Congeria, Pisidum, Orygoceras, Planorbis, Micromelania, Hydrobia, Limnaea 
fajok találhatók együtt. [Irodalmi adatok alapján feltételesen azonosítjuk ezen 
rétegeinket Lőrenthey alsó szintjével, ill. rétegével (1893, 1902), Vitális 
,,átmeneti” , ill. meotiai (1937), Sümeghy alsópannon alsó szintjével (1939), 
Zalányi „átmeneti faunával” jelzett alsópannon (1955) rétegével.] Dominán
sak az igen változékony, vékonyhéjú, felnőtt példányainál is csak maximálisan 
8 mm-t elérő, apró Limnocardium fajok. Változékonyságuk, továbbá rossz 
megtartásuk miatt többnyire csak alakkörileg határozhatók meg. Partközeiben 
a fauna elszegényedik: Limnocardium, Planorbis, Micromelania és Hydrobia, 
fajok néhán}  ̂ példánya található csupán benne.

2. A Congeria banaticas szintben a medencebelseji és partközeli fauna élesen 
elkülönül. A medencében a Congeria banatica-s fauna található, mellette 
gyakori fajok a Limnocardium abichi, L. lenzi, L. andrusovi, Parvidacna laevi
costata. E kifejlődés alsó szakaszán még előfordulnak az alsó szint jellemző 
Molluscái. Az Orygoceras mindkét szintben gyakori, a két szint határán éri el 
abudanciáját. Partközeli kifejlődésére a Parvidacna laevicostata és a Melanopsis 
fajok a jellemzők. Mellettük Theodoxuszok, Planorbiszok, Congeriák, Limno- 
cardiumok figyelhetők meg. A Congeria banatica-s fauna jellemző Limnocardiu- 
mai Melanopsiszok társaságában is megtalálhatók. A Melanopsiszokkal jelzett 
kifejlődés csökkentsós vízi, de közvetlen kapcsolatban lehet édesvízzel is. 
Ilyenkor a csökkentsós vízi fajok elszegényednek és néhány édesvízi, száraz
földi faj jelenik meg. Ebben a kifejlődésben gyakori a fáciesváltozás, csökkent- 
sósvízi, édesvízi és szárazföldi faunák váltják egymást.

3. A Congeria czjzeki-s szintben a Congeria czjzeki faj a domináns. Töme
gesen, gyakran lumasellát alkotóan jelenik meg. Kis egyedszámban az előző 
szint jellemző Limnocardiumai is megtalálhatók, de felső részében fellépnek 
a felsőpannon jellemző Limnocardiumai is, a L. rothi, L. rogenhoferi, L. riegeli,
L. majeri, L. apertum és a Congeria zagrabiensis is. E területen a Limnocardium 
winkleri, L. triangulatocostatum, Monodacna simplex mindig a Congeri czjzeki 
társaságában található. A Congeria czjzeki-s fauna általános elterjedési!. A 
medencebelseji Congeria banatica-s faunaegyüttes felett éppúgy m egtalálhat 
mint a partközeli j^arvidacnás és melanopsziszos kifejlődés felett.
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Az dlsópannóniai szintek elválasztásának lehetőségei

Meclencebelseji kifejlődésben — vizsgálati területünk DK-i részén — a 
három biosztratigráfiai szint könnyen szétválasztható. Partszegélyi kifejlő
désben a szinthatárok a fáciesek gyakori ingadozása miatt nem élesek, ezért 
sokszor problematikusak.

A szarmata—pannon határ, folyamatos üledékképződés esetén, a szarmata 
faunaelemek — mint a Cardium vindobonense, C. plicatum, Irus graegarius — 
éles határmenti elmaradásával, továbbá újtípusú, fajszegény Limnocardium 
fauna megjelenésével biztosan rögzíthető. A praeponticumos és a melanop- 
sziszos rétegeket általában Limnocardium, Congeria, Planorbis, Melanopsis és 
Theodoxus fajok alkotta szegényes fauna kapcsolja össze. Ebben a faunában 
a Limnocardiumok meghatározása, azok gyakorisága a többi fajokhoz képest 
döntő. Ha már többségben vannak a középső szintre jellemző Limnocardiumok, 
akkor rétegünk a középső biosztratigráfiai szinthez tartozik. A két szint 
Limnocardium fajai között fejlődési kapcsolat valószínűsíthető. A Limno
cardiumok jelentősége a határ-megvonásnál ebből adódik. Planorbis, Melanop
sis, Theodoxus fajokból álló fauna önmagában még nem dönti el a biosztratig
ráfiai helyzetet, a két szint határánál csak fáciest jelez. Hangsúlyozzuk, az 
alsó és középső szint jellemző Limnocardiumcii fejlődési kapcsolatban állnak, 
tehát a szint meghatározásánál ezek döntő fontosságúak.

A középső és felső szint határánál jelentkező fáciesingadozások határ- 
megvonásnál problémát okozhatnak. Előfordul, hogy Congeria czjzeki és 
melanopsziszos fauna váltja egymást. A határmegvonás a Congeria czjzeki 
többségbe kerülésénél történik.

A Congeria czjzeki-s szint felső határa adja az alsó és felsőpannóniai al- 
emelet faunisztikai határát. A Congeria czjzeki kimaradása és a felsőpannon 
jellemző ősmaradványainak gyakorivá válása határozza meg a rétegnek a 
felsőpannóniai alemelethez való tartozását. Ez a határ az esetek többségében 
egybeesik az első felsőpannóniai ciklus kezdetével. Több esetben azonban az 
e feletti vagy az ez alatti rétegekben húzódott (2. táblázat). Hangsúlyozzuk, 
hogy itt nem faunakeveredést észleltünk, hanem általában azt, hogy a Congeria 
czjzeki tömeges előfordulása egy réteg mentén megszűnt, s azt a Dreissena 
auricularis tömeges megjelenése váltotta fel.

Fejlődési kapcsolatok

A pannon—szarmata határ megvonásánál döntő jelentőségük van a 
Limnocardium praeponticum, L. plicataeformis alakköröknek. E fajok nagy 
változékonysága, a szarmata Cardium fajokkal való nagy morfológiai hason
lósága valószínűsíti azt a feltevést, hogy itt a pannon legalján az új körülmé
nyekhez alkalmazkodni bíró új Limnocardium fajok kialakulási folyamatának 
egyik stádiumát rögzíthetjük. Már G o r j a n o v ic -K r a m b e r g e r , e fajok leírója, 
eredeti munkájában e fajokat a szarmata Cardium (C . obsoletum, C. plicatum) 
fajokból kialakult új fajnak tekintette. L ő r e n t h e y  1893-ban hasonló vélemé
nyének adott kifejezést.

Az említett fajok sokkal változékonyabbak, mint ahogy azt G o r j a n o v ic - 
K r a m b e r g e r  leírta. E fajok előfordulása az alsó biosztratigráfiai szintre
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szorítkozik. Legfeljebb egy-két egyed található a középső szint legalján. 
Megfigyeléseink szerint a középső szintre jellemző Limnocardium faj, a L . 
abichi a L. plicataeformis-hó\, míg a L. andrusovi és a L. spinosum a L. praepon- 
ticum alakkörből kialakult új faj.

Fáciesértékelés

Az egyes fajok, illetve faunák elterjedését — vízmélység és parttávolságtól 
függően — egyrészt viszonylagos helyzetük (3. ábra), másrészt földrajzi 
elterjedésük alapján (4. ábra) adjuk meg. Az apró Limnocardium-os fauna

3. ábra. Faunatársaságok és egyes fajok viszonylagos helyzete a vízmélység és parttávolság
függvényében

1. L im n o c a r d iu m  p r a e p o n tic u m , H y d r o b ia  sp., P la n o r b is sp., 2. C o n g e r ia  b a n a tica , L im n o c a r d iu m  le n z i, L .  
a b ich i, 3. P a r v id a c n a  la evicosta ta , 4. M e l a n o p s i s  sp., 5. C o n g e r ia  c z jzek i, G. a feltöltődés iránya

Abb. 3. Relative Positionen von Faunengesellschaften und einzelnen Arten in Abhängigkeit 
von der Wassertiefe und Küstenentfernung

1 . L im n o c a r d iu m  p r a e p o n tic u m , H y d r o b i a  sp., P la n o r b is sp., 2. C o n g e r ia  b a n a tica , L im n o c a r d iu m  le n z i, L . 
a b ich i, 3. P a r v id a c n a  la evicosta ta , 4. M e l a n o p s i s  sp., 5. C o n g e r ia  c z jz ek i, 6. Aufschüttungsrichtung

R e m a n e  (1934) szerint pliohalin (1,6%) sótartalmat jelez. A Congeria banatica, 
a Limnocardium lenzi, L. abichi és a Parvidacna laevicostata a medence belse
jében együtt fordultak elő, pliohalin sótartalmú közegben. E fajok közül az 
abichi és a lenzi optimális életfeltétele megközelíti a Congeria banatica-ét, de 
tűrési képességük amazénál nagyobb. Az előzők közül legjobban a Parvidacna 
laevicostata viseli el a környezeti tényezők és így a sótartalom megváltozását 
is. Optimális életfeltétele a partközeiben van. A Melanopsiszok kis vízmély-

4. ábra. A  Dunántúli-középhegység DK-i előtere alsópannon képződményeinek elterje
dési és kifejlődési vázlata

1 . Miocénnél idősebb, 2 . miocén képződmények területe, 3 . alsópannon képződmények nélküli pliocén területek,
4 . nyíltvízi agyagmárga, 5. kiszáradó lagúnás üledékek, 6 . abráziós parti üledékek, 7. dácittufa betelepülések, 
8 . faunisztikai határok. — I. Mind a három biosztratigráfiai szint megtalálható (I/a = a 2. szintet C o n g e r ia  
b a n a tica -s fauna, I/b = a 2. szintet P a r v id a c n a  la ev ic o sta ta -s és M e l a n o p s i s -о ъ  fauna képviseli), II. csak a két 
felső biosztratigráfiai szint található meg, III. csak a C o n g e r ia  c z jz e k i-s szint található meg, IV. biosztratigrá-

fiailag ismeretlen terület

Abb. 4. Skizze des Areals und der Ausbildung des unteren Pannons im SO-Vorland des
Transd anubischen Mittelgebirges

1 . Prä-miozäne, 2 . miozäne Ablagerungen, 3 . Pliozän-Gebiete ohne Unfcerpannon, 4 . pelagischer Tonmergel,
5 . Sedimente in Austrocknen begriffener Lagunen, 6 . faunistische Grenzen, 7. Dazittuff-Lagen, 8 . faunistische 
Grenzen. — I. Alle drei biostratigraphischen Horizonte sind vorhanden (I/a = 2. Horizont vertreten durch 
eine Fauna mit C o n g e r ia  b a n a tica , I/b = 2. Horizont vertreten durch eine Fauna mit P a r v id a c n a  la evicosta ta  
und M e l a n o p s i s) , II. nur die zwei oberen biostratigraphischen Horizonte vorhanden, III. nur der C o n g e r ia

c z jz ek i-Horizont vorhanden, IV. biostratigraphisch unerforschtes Gebiet



Pannóniái Jcéjjz. szintezése 169



170 Já m b o r  — K o r p á s á é

ségben, a part szegélyén élő, euryhalin szervezetek. Pliohalintól oligohalin 
sótartalomig megtalálhatók.

A Congeria czjzeki-s fauna általános elterjedésű. A környezeti tényezők 
közül a sótartalom változását csak kismértékben képesek elviselni, a többi 
tényezőre vonatkoztatott tűrési képességük azonban nagy.

Felsőpaimóniai alemelet

Vizsgálati területünk É-i részén a felsőpaimóniai képződmények foltokban 
találhatók, de Tárnok, Tabajd, Vértesboglár vonalától D-re általános elterje- 
désűek.

A felsőpaimóniai összletben alulról felfelé haladóan négy faunaegyüttes 
és három biosztratigráfiai szint különíthető el. Alulról felfelé ezek a következők:
1. Dreissena auricular is-os, 2. Viviparus-os, 3. faunamentes, illetve csakegy-egy 
szárazföldi alakot tartalmazó szint. Ezek bemutatására a Lajoskomárom-1, 
a Tököl-1. és a Polgárdi-3. sz. fúrásokat választottuk ki.

a) A L a j o s k o m á r o m - 1 .  sz.  f  ú r á s szelvényében (5. ábra) a felső
pannon alsó szakasza szoros kapcsolatban van az alsóiDannon Congeria czjzeki-s 
faunával. A határt a típusos alsópannon fajok kihalása (Congeria czjzeJci, 
Limnocardium abichi), az alsópannonban már élő, de a felsőre jellemző fajok 
(Limnocardium majeri, L. riegeli, L. apertum, L. rogenhoferi, Congeria zagra- 
biensis) elterjedése határozza meg. Mintegy 90 m vastag faunaszegény szakasz 
után faj- és egyedszámban gazdag Dreissena auricularis-os fauna lép fel, 
amelyben jellemző a névadó faj, a Valvata, Pyrgula, Micromelania genuszok 
egyes fajai és a Congeria balatonica. Emellett megtalálhatók a felsópannon 
legalsó szakaszát jellemző Mollusca fajok is.

A fúrás 160 m feletti szakaszában az előző faunában gyakori fajok éppen 
csak megtalálhatók, vagy teljesen el is maradnak, helyette a Limnocardium 
decorum, Prosodacna vutskitsi társaságában a Micromelania, Bithynia, Hydrobia, 
Gyraulus, Melanopsis genus fajai válnak gyakorivá.

b) A T ö к öl-l. s z. f ú r á s  szelvényében (6. ábra) a felsőpannon alsó 
szakasza faunamentes. Ezt követően Limnocardium decorum-m&l, Viviparus 
sadleri-ve 1 jellemezhető igen gazdag fauna található. A fúrás legfelső szaka
szának Mollusca anyaga teljes kiédesedésre utal, csupán három szárazföldi 
alak került elő a 110 m vastag összletből.

c) A P o l g á r d i - 3 .  s z. f ú r á s  szelvényében (7. ábra) a Congeria 
czjzeki-s szint után faunaszegény szakasz, majd Viviparus sadleri-s, Limno
cardium decorum-os, Congeria balatonica-s faunaegyüttes következik.

A felsőpannon kifejlődésekben tehát négy faunaegyüttest tudtunk elkü
löníteni :

1. Dreissena auricularis-sz&l, Limnocardiumokkal (Limnocardium aper- 
tum, L. majeri, L. rothi, L. rogenhoferi) jellemzett faunaegyüttes.

2. Az első egység fajai mellett a Congeria balatonica, Limnocardium deco
rum, Valvata, Pyrgula, Micromelania néhány faja a jellemző.

3. Az előző két egység fajai ebben a szakaszban is megtalálhatók, de a 
Viviparus, Theodoxus, Bithynia, Hydrobia, Gyraulus, Melanopsis genus fajai 
lesznek a gyakoribbak.



Pannóniái képz. szintezése 171

Abb. 5. Charakteristische oberpannonische Mollusken-Fauna 
der Bohrung Lajoskomárom-1
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Abb. 6. Charakteristische oberpannonische Mollusken-Fauna 
der Bohrung Tököl-1
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7 . ábra. Polgárdi 3. sz. fúrás jellemző felsőpannon Mollusca faunája
Abb. 7. Charakteristische oberpannonische Mollusken- • 

Fauna der Bohrung Polgárdi-3

4. A csökkentsósvízi faunát édesvízi, szárazföldi fauna váltja fel. A csők- 
kentsósvízi fauna teljesen kimarad.

A négy összlet faunaegyütteséből három biosztrati gráf iái szint alakítható k i:
1. szint — 1. és 2. faunaegyüttes
2. szint = 3 . faunaegyüttes
3. szint =  4. faunaegyüttes

A három szint kialakításánál az eddigi szintezési eredményeket figyelembe 
véve, elsősorban B a r t h a  F. (1959a) és St r a u s z  L. (1941) megállapításaira 
támaszkodtunk.

A négy fauna egymásutánja híven tükrözi a pannon tó sótartalmának 
alulról felfelé történő fokozatos csökkenését (cf. B a r t h a  F. 1969). így az

1. faunaegyüttes -^mezohalin
2. faunaegyüttes -►mezo-miohalin
3. /a?^nae,gyw^e5 ->mio-oligohalin-édesvízi
4. faunaegyüttes édesvízi, szárazföldi

környezetet jelöl.
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Ezek a sótartalomértékek természetesen mindig csak egy-egy konkrét 
rétegre vonatkoznak, mert jóformán minden réteg más és más minőségű vízben 
ülepedett le. Legkevésbé ez az 1. faunaegyüttesre vonatkozik, de már a 2. és 
különösen a 3. esetében területünkön olyan sekély tóról van szó, mint a 
Balaton vagy a Velencei-tó, s úgy tűnik, ekkor már pozitív vízháztartása volt 
magának a Mecsek és a Bakony között húzódó nagy üledékgyűjtő vizének is, s 
különösen a tó szegélyén ismételten le-lefűződő lagúnáknak, amelyek gyorsan 
1̂ is mocsarasodtak.

❖  Hí Hí
A faunisztikai vizsgálat okkal kapcsolatban külön említést érdemel egyes 

rétegsorok teljes faunamentessége. Ilyen jelenséget alsó- és felsőpannóniai réteg
soroknál is tapasztaltunk (pl. Magyaralmás-57, vagy Kápolnásnyék-1, Erdő- 
kertes-1. stb.). A felsőpannon esetében ezt kézenfekvő lenne a humuszsavak 
kioldó hatásával magyarázni, de az alsójmnnon rétegsorok arra figyelmeztetnek, 
hogy itt sokkal összetettebb jelenségről van szó. Annyi azonban bizonyos, 
hogy a Balatontól ÉK felé haladva a Móri-árokban jelennek meg először ilyen 
összletek, míg az É-magyarországi pannon rétegsorok Mollusca szegénysége 
közismert.

II. A kőzettani szintezés lehetőségei

Alsópannóniai alemelet

Az alsópannon határa

Az általunk vizsgált területen az alsópannon rétegcsoport egyik legélesebb 
és véleményünk szerint igen szűk időhatárok között időazonos, tehát rétegtani 
szempontból elsőrendű jelentőségű határ. Szó sem lehet azonban arról, hogy 
ez a határ úgy fogható fel, hogy mivel előtte volt a praepontusi erózió, tehát 
az idősebb képződmények felé mindenütt diszkordancia jelzi, vagy úgy, hogy 
a pannon a szarmatából folyamatos átmenettel fejlődik ki, hanem a következő 
eseteket kell megkülönböztetnünk:

1. Az alsópannon és a szarmata között nyíltvízi körülmények között a 
területen eddigi megfigyeléseink szerint folyamatos volt az üledékképződés. 
Ilyen kifejlődést a Zsámbéki-, a Bicskei- és a Zámolyi-medence egy részében 
találtunk, nevezetesen a Mány-59., a Mány-64., a Bicske-18., a Tárnok-1., a La- 
joskomárom-1., Herceghalom-4., a Csákvár-9., 17., 20., 23., 26., 29. és 34. sz. 
fúrásokban. Ezekben mind a szarmatát, mind a pannont agyagmárga rétegek 
alkotják az emelethatár közelében. A határ kijelölését a pannon rétegek söté- 
tebb színárnyalatán kívül a Mollusca fauna teljes kicserélődése teszi lehetővé. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a Csv-20., Csv-26. és a Tárnok-1. sz. fú
rásban, a szarmata — pannon határ felett kb. 30 cm-rel, egy-egy 10 cm vastag 
szakaszban még visszatért a szarmata fauna a Cardium vindobonense Paktsch 
dominanciájával. Ez a határ az apró peremi medencék legmélyebb vizű 
területeire jellemző. Valószínű, hogy a Tököl-1. sz. fúrásban is hasonló határt 
kaptunk volna — a pannon kifejlődése ugyanis erre utal — de közvetlenül a 
szarmata —pannon határ felett törésvonal metszette el a rétegsort.
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2. A szarmata durva mészkőre azzal azonos dőlésű, de eltérő kifejlődésük 
alsópannóniai rétegek települnek. A Tapolcai-medencében gyöngykavics, a 
Balaton É-i partján, a Vértes előterében, a Zámolyi-medence peremi részein, 
egyes helyeken és a Zsámbéki-medence É-i részében nyíltvízi agyagmárga 
fekszik a litorális durva mészkő vön (Balatonederics-I, Nemesvita-I, Szigliget-I, 
Csobánc-77/6, Hegymagos-78/18, Hegymagos-79/20, Gyulakeszi-4, illetve Csák- 
vár-4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 19 és Mány-63). Ilyen esetben még akkor is nehéz 
az üledékfolytonosságot bizonyítani, ha semmi egyéb nem szól ellene. Egy 
,,kemény felszínben települő agyagmárgát akár medencebeli fenékáramlás, 
akár a parti hullámverés minden további nyom nélkül elmoshat. Hogy ilyen 
esetekben általában mégis üledékképződési folyamatosságot, pontosabban 
szólva folyamatos vízzel borítottságot tételezünk fel, annak az az oka, hogy 
a későbbiekben tárgyalandó dácittufa rétegek itt is a szarmata—pannon 
határ közelében találhatók (a pannonban). Tény azonban, hogy a szarmata,, 
illetve a pannon összletből akár néhány centiméter, sőt akár több méter is 
hiányozhat anélkül, hogy azt 100%-os magkihozatal mellett is észre lehetne 
venni. A víz alatti csekély üledékelmosás lehetőségét fenntartva, ilyen esetekben 
a tágabb értelemben vett üledékfolytonosság tényét bizonyítottnak tekint jük. 
Különösen óvatosságra int a Perbál D-i részén lemélyített Mány-63. sz. fúrás 
rétegsora, ahol a többi környező fúrás szarmata sorozatával való összevetésből 
az adódott, hogy itt a felsőszarmata hiányzik a rétegsorból, s a szarmata—pan- 
non kapcsolata ennek ellenére t ökéletesen konkordáns. A Tajíolcai-medencében, 
a pannon homokos gyöngykavics-fáciesének esetében, az üledékfolytonosság 
bizonyítására a rétegek azonos helyzete szolgál, s azt valóban többféleképpen 
értelmezhetjük. A makrofaui liszt ikai vizsgálatok az említett területeken nem 
igazolták a folyamatos üledékképződést, illetve a teljes alsópannon jelenlétét. 
Az ez ideig elvégzett vizsgálatok alapján csak az alsópannon felső Gon- 
geria czjzeki-s biosztratigráfiai szint kifejlődését tekinthetjük bizonyítottnak.

3. Folyamatos üledékképződés látszik valószínűnek azokban az esetek
ben is, mikor kiszáradó lagúnás, az átlagoshoz képest csökkentsósvízi, mocsári 
és tengeri, tehát vegyes fáciesü rétegek sűrű váltakozásából felépített szarmata, 
illetve pannóniai rétegsorok kapcsolódnak egymáshoz (Csór-6, 8, 13, 14, 17, 
Balatonfőkajár-22, Csákvár-8, 10, 32, Ősi-66, Papkeszi-I, Inota-135). A pannon— 
szarmata határ kijelölését ilyenkor a kőzetek színének és a faunának a meg
változása teszi lehetővé. A pannon kőzetek halványabb színeződésűek, a 
Főraminiférákat a nagy Ostracodák, a Cardiumokat a Limnocardiumok váltják 
fel, míg kiszáradási nyomok és elmocsarasodásra utaló jelenségek egyaránt 
észlelhetők. E kifejlődés rétegeinek egy része nagyon sekély (10—100 cm) 
vízzel való borítottság mellett, illetve többszöri kiszáradással keletkezett.

4. A szárazföldi szarmata rétegek felett előbb szárazföldi, majd egyre inkább 
„ tengerivé”  váló alsópannóniai rétegek következnek a Móri-árokban, s innét 
egészen Lovasberényig, továbbá a Balatonfői- és a Várpalotai-, valamint a 
Zámolyi-medence j^eremi részén. Az elhatárolás ebben az esetben a tengeri 
pannóniai rétegekből vissza a szarmata felé kiindulva, a kőzet jellegek fokozatos, 
majd a szarmata határon éles változása révén megoldható. Jól megállapítható, 
hogy az alsópannóniai rétegek ez esetben cikluskezdettel indulnak, de kavics
anyaguk a szarmata szárazföldi kavicsanyag áthalmozásából származó. Ezt a 
határtípust úgy foghatjuk fel, mint a vegyes kifejlődésű típusnak elsősorban
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л, nagy tömegű üledékanyag-termelés és medencébe szállítás miatt szélsőségesen 
szárazföldi fáciesét. Ilyen kapcsolódást a Csákvár-3, 7, 31, Balatonkenese-I, 
Fehérvárcsurgó-144, 160, 161, Magyaralmás-57, Ösi-65, Sőréd-10. sz. fúrások
ban észleltünk.

5. Az alsópannon közvetlenül települ idősebb képződményeken [vagy a 
triászon, vagy az oligocénen, illetve a tortonon (Csór-5, Csákvár-18), illetve a 
füllten (Badacsonytomaj-77/51)]. Az alsópannon elején vagy folyamán — 
gondolunk a Melanopsis faunára — bekövetkezett rögsüllyedések bizonyíté
kaként ez figyelhető meg a Zámolyi-medence ÉNy-i és D-i szegélyén, a Páz- 
mándi-süllyedék DNy-i szélén és a Móri-árok K-i szegélyén (Csór-1, 2, 3, 5, 7, 18, 
Csákvár-18, 21, 22, 25, 27, 28, 30, Fornapuszta-1, 2, 3, Fehérvárcsurgó-133, 
Magyaralmás-56, Badacsonytomaj-77/51, Kápolnásnyék-1).

A fekü felett az esetek nagy többségében lit orális vagy sekély szublito- 
rális homok jelenik meg. Egyes estekben a transzgresszió olyan erőteljes volt, 
hogy azonnal ,,mélyvízi’5 agyagmárga (Csákvár-28, Fehérvárcsurgó-133, Csór- 
18, Magyaralmás-56, Kápolnásnyék-1) rétegekkel kezdődik a pannon üledék
képződés. Az alaphegység sekély vízzel való elbontására utal, hogy helyenként 
kiszáradó lagúnás rétegek jelennek meg a transzgressziós üledékekben (Csákvár- 
22, Fornapuszta-1, 2, Csór-3, Csór-5). Ebben a vetületben a litorális homok
üledékek jelenléte mindig mélyebb vizet és meredekebb partot jelez.

Joggal merül fel a kérdés ilyenkor, hogy ezeken a területeken teljes-e az 
alsópannon, s az is, hogy volt-e itt a transzgresszió előtt idősebb (szintén 
pannon) üledék ? A környező fúrások rétegsorának ismeretében úgy tűnik, hogy 
transzgresszió esetén az alsópannon felső két biosztratigráfiai szintje fejlődött 
ki. A legalsó szint hiányának időbeli vagy kőzetkifejlődési oka egyaránt lehet. 
Egyes esetekben, mint példáid a CsórtólNy-ra (Csór-1, 2), továbbá aGöböljárás- 
pusztai triász rög peremén, a Tétényi-plató D-i szélén, továbbá Budajenőtől 
К -re, a Budai-hegység Ny-i szélén az alsópannonnak csak a felső részébe — a 
Congeria czjzeki-s biosztratigráfiai szintbe — tartozó litorális homok települ az 
alap hegységre. S itt van az első lényeges ellentmondás a Siófok—Göb öl járás - 
pusztai rögsoron belül és kívül levő pannon rétegsorok kőzettani felépítése és a 
biosztratigráfiai szintezés között. A kőzettanilag alsópannonba tartozónak 
vett agyagmárga összlet feletti első ciklusban ugyanis a Gyúró-1, a Tárnok-1, 
a Tököl-1, a Lajoskomárom-1 sz. fúrásokban, továbbá a Tétényi-fennsík D-i 
szegélyén a Congeria czjzeki-s fauna, míg ugyanakkor a rögsor és a Dunántúli
középhegység tömege közötti területeken (Zámolyi-medence, iszkaszentgyörgyi 
homok) a Dreissena aur icular is-os fauna jelenik meg (2. táblázat). Utóbbi 
helyeken az alsópannon agyagmárga felső része tartozik a Congeria czjzeki-s 
biosztratigráfiai szintbe. Ez az ellentmondás kétféleképpen oldható fel:

1. a kőzettani határ időazonosságát tételezzük fel, tekintve, hogy az 
jelentős szerkezeti mozgásokhoz kötött — és ebben az esetben belátjuk a 
pannon Mollusca fauna szint jelző szerepének korlátozott voltát;

2. a Congeria czjzeki-s és Dreissena auricularis-os fauna váltás időazonos
ságát tételezzük fel, s ebben az esetben a nyílt medencében a durva homok
anyag megjelenését korábbinak tételezzük fel, mint a zárt lagúnában.

A két lehetőség közötti választást jelenleg idő előttinek tartjuk, mert 
uzt csak egy harmadik, mindkettőtől független sztratigráfiai módszer kidol
gozása, vagy több adat tehetné objektívvé.
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Az alsópannóniai összlet dácittufa betelepülései 
a Dunántúli-középhegység DK-i előterében

3. táblázat

12 M Á F I Évi Jelentés 1969. évről
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3. táblázat folytatása

Az alsópannon szintjei

1. A kőzettani szempontból alsópannonnak tekinthető összlet az esetek 
túlnyomó részében homogén szürke agyagmárgából áll. Alját a pannon alsó 
határa, felső határát a felsőpannon alemeletet kőzettanilag jelző első, ciklus - 
kezdő, apró- vagy középszemű szürke homok adja. Felületes vizsgálat alapján 
úgy tűnik, hogy ez csupán önmagában ad azonosításra alkalmas képződményt. 
A karottázs szelvények jó részén ez valóban így is van. Az alaposabb vizsgálat 
nyomán azonban az alsópannon határ felett az alábbi fúrásokban dácittufa 
rétegeket ismertünk fel (3. táblázat). Elterjedését tekintve a tufa nemcsak a 
mélyebbvízi agyagmárga sorozatokban, hanem a lagúnás fáciesterületeken is 
(Csór, Papkeszi) megtalálható, viszont ahol az üledékanyag kavics és homok, 
tehát az ülepítő közeg nagyobb dinamikájú volt, a dácittufa rétegek — szin- 
genetikus elmosás miatt — hiányoznak. A dácittufa a homogén szemcsenagy
ságú agyagmárga—márgaösszletekben éles alsó és felső határú, aprószemű, 
rendszerint osztályozottan réteges, irányított-biotitos közbetelepüléseket alkot. 
Az agyagmárga összlet egyébként teljesen tufaanyagmentes, tufitrétegek jelen
létét sem észleltük sehol. A tufabetelepülések jellegei tehát egyértelműen 
bizonyítják, hogy szórt, tehát időazonosságot jelölő képződményről van szó. 
A tufarétegek számának eltérése a kitörési központtól való relatív távolság 
különbségével, vagy diagenetikus átalakulással értelmezhető. (Gondolunk itt 
a bentonitosodásra és víz alatti elmosásra.) Az a feltételezés, hogy ezek esetleg
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turbidit eredetűek és valamely, Sár- 
szentmiklós — Dunaújváros környéki
szarmata vagy épjDen idősebb dácittufa 
hegyről származnak, valószínűtlen, mert 
ezek a rétegek nagyon vékonyak, igen ho
mogének és nagy területeket borítanak.

Külön kiemelendőnek tartjuk azt 
a tényt, hogy ezek a tufák mindenütt 
a szarmata—pannon határ közelében van
nak, s így a vulkánosság — tektonikai 
okokra AŰsszavezethető — egyidejűsé
gét jelzik. A dácittufa rétegecskék a 
legalsó biosztratigráfiai szintben for
dultak elő, bár helyenként a második
ba is benyúltak (Csákvár-34).

E dácittufa rétegek a R adócz  Gy . 
(1969) által felállított besorolásban a 
— szerinte még legfelső szarmatába 
sorolandó — „legfelső riolittufáJ,-val 
azonosíthatók, amely a Csereháton és 
К -Borsodban a faunás szarmata és az 
alsópannóniai összlet között 50 m-es 
nagyságrendű ártufa fáciesű rétegcso
portot alkot. A dunántúli viszonyok 
(fauna!) a borsodi legfelső riolittufa alsó
pannon люк ára engednek következtet
ni. Ezt a kérdést néhány, az É-i Közép- 
hegység előterében Â égig maggal mélyí
tett alapfúrás feltehetően el fogja dön
teni.

2. Eddig a Siófok—Velencei-hegy- 
ségi—Göböljárás-pusztai rögsorból és a 
Középhegység triász tömege közötti la
gúnából, Vértesboglár, Csákvár, Lovas- 
berény, Csór és Inota környékéről, to
vábbá a Várpalotai-medence D-i részé
ről, a Mány-64. és aLajoskomárom-1. sz. 
fúrásokból, végül a Monostorapáti öböl
ből kerültek elő az alsópannonból dia- 
tomit rétegek (4. táblázat). Ezek korlá
tozott helyi \ êzető szintként használha
tók, amennyiben 3 — 4 km-es távolság
ban még általában jól azonosíthatók 
(Já m b o r  Á. 1970). A diatomitok kelet
kezését elsősorban a pannon tó nyílt 
részeitől való elzáródás tette lehetővé, 
emiatt az áramlások ide nagyon kevés 
üledékanyagot szállítottak, másrészt a

4. táblázat
Az alsópannóniai összlet 

diatomitos rétegei 
a Dunántúli-középhegység 

DK-i előterében

*-gal a diatomitos aleurit- vagy agyagmárgaréte- 
geket jelöltük.

12*
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ó. táblázat
A pannóniai összlet peetinariás és mészmentes rétegei 

a Dunántúli-középhegység DK-i előterében

*-gal a felsőpannóniai összletben levő betelepüléseket ielöltük.
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5. táblázat joly tatása
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5. táblázat folytatása

в

8. ábra. Életnyomok — 
Pectinaria maradványok 
— az alsópannon mészmen- 
tes aleuritban. — AJ fú
rómag felülnézete, 1/2 X ; 

B)  oldalnézete, 1/2 X
1 . Barnásszürke agyagos aleurit,
2 . agglutinált, összepréselt és 

üledékkel kitöltött csövek
Abb. 8. Lebensspuren 
(Pec tinarien-Reste) im 
kalkfreien Schluffstein des 
unteren Pannon. — A) 
Draufsicht des Bohrkerns, 
1/2 X; В) Seitenansicht, 

1/2 X
1 . Bräunlich grauer toniger 
Schluffstein, 2 . agglutinierte, 
zusammengepreßte und mit Se

diment ausgefüllte Röhren

lagúna vízének tufahullás okozta kovasavtartalom 
növekedése is hozzájárulhatott a kovaalgák üledék
képző szerepének kialakulásához. A diatomit réte
gek az alsópannon mindhárom biosztratigráfiai szint
jében előfordultak.

3. Az említett lagúnákban, de attól D-re és K-re 
is a Lajoskomárom-1. sz. fúrásban és néhány Tapol
cai-medencei szelvényben megfigyelhető volt egy 
olyan biogén, túlnyomórészt mészmentes aleuritréteg, 
amely egymástól nagy — 50—100 km-es — távol
ságban levő fúrásokban is a kőzettanilag alsópan
nonba tartozó összlet felső részében jelent meg (5. táb
lázat). Ez a mészmentes aleuritréteg általában Mol
lusca és Ostracoda mentes, noha alatta és felette az 
agyagmárga összletben ezek a maradványok gya
koriak. Az alsópannon nyíltvízi kifejlődésében a nagy 
Ostracodák gyakorisága (emsénként 1 — 10 db) jellem
ző. A mészmentes aleuritrétegben kőzetalkotó meny- 
nyiségben vannak a rétegzéssel párhuzamosan fek
vő, összepréselt, a kőzet átlagos szemcséinél nagyobb 
és tisztább homokszemcsékből agglutinált, kissé haj
lott csövek (8. ábra), amelyek valószínűleg á Pectina
ria genuszhoz tartozó gyűrűsférgek lakócső maradvá
nyai. Figyelemre méltó, hogy ezekben a rétegekben a 
finoman elosztott vasszulfid mennyisége szemmel lát
hatóan felszaporodik, sőt a Tapolcai-medencében né
hol vasszulfid cementálja a kőzet szemcséit.

E redukciós közegű pectinariás aleurit, a plank
tonformákkal jellemzett diatomitrétegek és a Mollus- 
ca-szintek segítségével történő rétegazonosítás egy
máshoz való viszonyát a 9. ábrán' mutatjuk be. Jól
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látható ebből, hogy a diatomitokhoz képest a pectinariás aleurit határai és a 
biosztratigráfiai szintek kijelölésére felhasznált Mollusca fajok dominancia ha
tárai ismételten metszik egymást.

4. Az alsópannon összletben az eddigieken kívül Csór környékén, továbbá 
a Móri-árok középső részén Magyaralmás, Sárkeresztes és Iszkaszentgyörgy 
között a fúrásokban egy vagy két 10—40 cm vastag szenes agyagréteg jelent 
meg. Ezek a rétegek néhány 100 m-től átlag 1 km távolságig szintén felhasz
nálhatók helyi vezetőszintként.

Felsőpannóniai alemelet

Az alsó- és a felsőpannon kőzettani határa
Amíg az alsó- és felsőpannon Mollusca faunával való elhatárolásában 

különféle bonyodalmak és nehézségek adódnak, addig a kőzettani alapon 
történő elkülönítés területünkön egyértelműen keresztülvihető. Az alsópannon 
homogén pelitösszletére éles határral települő, vastag homokréteggel kezdődik 
az az összlet, amelynek alapvető jellegzetességét, a ciklusos felépítést először 
M o l n á r  B. (1965) ismerte fel az Alföldön. Vizsgálati területünkön a ciklusosság 
szintén igazolható. A képződményhatár a teljes szelvénnyel mélyített kutató
fúrásokban akár az előrehaladás sebességéből, akár a potenciál- és az ellenállás
szelvényekből biztosan és egyértelműen megállapítható, a magfúrásoknál pedig 
a rétegsor áttekintésekor azonnal szembetűnik. Problémák olyan peremi 
területeken adódhatnak, ahol a rétegsor az alsó- és a felsőpannonban is egyaránt 
litorális fáciesű homok vagy gyöngykavics. Ilyen a Tapolcai-medence egy része. 
E rétegsorokban csak a szemcsenagysági változások gondos vizsgálatával 
jelölhető ki a felsőpannon ciklus kezdete. Általában azonban a peremi részeken 
is homogén agyagmárga van közvetlenül a felsőpannon alatt.

A felsőpannon 1. (alsó) ciklusa, szerkezeti mozgásokat bizonyítóan, helyen
ként közvetlenül az alaphegységre települ. A Siófok, Balatonbozsok (Sc h w a b  M. 
1963), balatonfőkajári fillitrög, a Tabajdtól К -re levő eocén magasrög, a 
Móri-árok egy része, a Zámolyi-medence peremi része és Rákoskeresztúr kör
nyéke volt ilyen terület.

A felsőpannon kőzettani tagolása

1. Kőzettani szempontból felsőpannon összletnek nevezzük a homogén 
alsópannon pelites összlet feletti, ciklusos felépítésű sorozatot. Ezt az összletet 
— szemcsenagysági fél-ciklusai alapján — négy részre lehet tagolni. A ciklusok 
vastag, viszonylag durvaszemű homokkal, esetleg kaviccsal (Lajoskomárom-1, 
Tapolcai-medence, Iszkaszentgyörgy) kezdődnek, majd felfelé haladva egyre 
több aleurit-, agyagmárga- és agyag-közbetelepülés látható, a ciklus végén a 
homokrétegek már kimaradnak. Az egymást követő négy fél-ciklus átlagos 
szemcsenagysága felfelé csökken. Mint már említettük, az 1. ciklusban a 
Congeria czjzeki-s vagy Dreissena auricularis-os, a 2. ciklusban a D. auricularis- 
os és a Viviparus-os, a 3. ciklusban a Viviparus-os faunaegyüttes található 
(illetve a rögsoron belül általában már ez is faunamentes), végül a 4. ciklusra 
gyér szárazföldi faunaegyüttes jellemző. [A legutolsó ciklust egyelőre csak a
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A

11. ábra. Életnyomok — Arc- 
nicola lakó]áratok — a 2. cik
lusbeli aleuritban. — A) fúró- 
mag felülnézete, 1/2 X ; B) ol

dalnézete, l /2 x
1 . Lemezes aleurit, 2 . csomós ale- 

urittal kitöltött járat

Abb. 11. Lebensspuren 
(Wohngänge von Arenicolen) 
im Schluffstein des 2. Zyklus. 
— A) Draufsicht des Bohr- 
kerns, 1/2 X ;  B) Seitenan

sicht, 1/2 X
1 . Plattiger Schluffstein, 2 . Wolm- 
gang ausgefüllt mit knolligem 

Schluffstein

Tököl-1. sz. és a Csákvár-31. sz. fúrásból ismerjük, а 
többi fúrásunk rétegsorában vagy az utólagos le
pusztulás vagy az üledékkéjiződés hiánya miatt 
nincs jelen (10. ábra)]. Az alsó 3 alapciklus a vizs
gált 3500 km2-nyi területen akár karottázsvizsgá- 
lat, akár szemcsenagysági vagy kőzettani összetétel 
alapján jól azonosítható.

2. Míg az 1. ciklusban csak elvétve és a j3ere- 
mi területeken fordulnak elő, addig a 2. ciklusra 
a szenes agyagrétegek (lignitcsíkok) általában jel
lemzők. Számuk egy-egy rét egsorban eléri a 10— 
50-et is. Különösen gyakoriak a Velencei-hegység 
környezetében, ahol a 2. ciklus alaprétege transz- 
gredál a gránitra, vagy a fillitre illetve a j>ermi 
vagy eocén képződményekre. A Guttamási-meden- 
cében viszont, ahol ugyanezen ciklus képződmé
nyei fedték be a triász dolomitot, csak néhány 
szenes közbetelepülés észlelhető. Ezek a szenes 
agyagrétegek alapos megfontolással, a fauna-elő
fordulásokhoz és az aljzattól való távolsághoz va
ló viszonyítással akár több km-es távolságig azo
nosíthatók (mint például a kenesei magaspart ese
tében is).

3. Ugyancsak a 2. ciklusra jellemzőek az 
Arenicolák üledékanyaggal kitöltött fér eg járatai is 
(11. ábra). Ezek tömegesen jelennek meg a leme
zes elválású szürke vagy szürkéssárga-foltos agyag - 
márgás aleurit-, vagy aleuritos agyagmárgaréte- 
gekben (6. táblázat). A féreg járatos betelepülések 
száma 2—10 között van; e rétegek a lignittele
peknél nagyobb távolságban is párhuzamosítha- 
tók. Előfordulásukat jelenleg Erdőkertestől Sió
fokig, illetve Balatonkilitiig állapítottuk meg. Na
gyon ritkán az 1. ciklus tetején és a 3. ciklus alján 
is megfigyelhetők voltak.

4. Lényegesen kisebb elterjedésűek, ám helyi 
szintezésre alkalmasak lehetnek a felsőpannon első, 
második (Tököl-1) és harmadik (Lajoskomárom-1) 
ciklusában megfigyelt, 20—70 cm vastag, aprókris
tályos, tömör szürke dolomit, illetve dolomitos mész
kőrétegek. Ezek néhány 100 m távolságban bizo
nyosan követhetők lesznek.

12. ábra. A felsőpannon összlet jellemző csillámainak el
oszlása

Abb. 12. Verteilung der charakteristischen Glimmer-Ar
ten des Oberpannon-Komplexes
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Az arenicolás rétegek a felsőpannóniai összletben 
a Dunántúli-középhegység DK-i előterében

6. táblázat
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6. táblázat fohjtatása
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5. Kivételes esetekben felhasználható a felsőpannóniai összlet szintezésére 
a csillámok eloszlása is. Ezek elterjedésének, gyakoriságának vázlatát a 12. 
ábrán tüntettük fel. Megjegyezzük azonban, hogy mivel a csülámok jelenlétét 
szingenetikus és dia—epigenetikus hatások is erősen befolyásolják, így elosz
lásuknak csak akkor szabad rétegtani jelentőséget tulajdonítani, ha más 
lehetőségünk nincs.
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STRATIGRAPHISCHE HORIZONTIERUNGSMÖGLICHKEITEN 
IN DEN PANNONABLAGERUNGEN IM SÜDOST-VORLAND DES 

TRANSDANUBISCHEN MITTELGEBIRGES

von

Á. Jámbor—M. K orpás-Honi

Im Südost-Vorlande des Transdanubischen Mittelgebirges, anhand der 
Schichtenfolge von 123 Tiefbohrungen, wurden die Pannonschichten und Fauna 
einer 30 km breiten und 170 km langen Zone, die von Budapest beinahe bis 
zum Südwestende des Balatons läuft, untersucht. Verfasser haben festgestellt, 
daß in den tieferen Beckenteilen die Pannonschichten vom Sarmat sich mit 
kontinuierlichen Sedimentation, aber mit scharfer Veränderung der Fauna 
entwickeln. Die Limnocardien der beiden unterpannonischen biostratigraphi
schen Horizonte lassen sich phylogenetisch von Cardium sp. herleiten. In den 
Beckenrandgebieten konnte das Vorhandensein einer Sedimentationslücke 
zwischen dem Sarmat und Pannon in manchen Fällen bewiesen werden.

Der granulometrisch einheitliche Unterpannon-Komplex läßt sich in drei 
biostratigraphische Horizonte gliedern. Von unten nach oben nummeriert, 
sind diese wie folgt:

1. Limnocardium praeponticum-Piovizont
2. Congeria banatica-Povizont
3. Congeria czjzeki-Horizont

Charakteristische Form des Congeria banatica-Horizontes ist im tieferen 
Teil des Beckens die namengebende Arte, in den lagunären Ausbildungen der 
Beckenränder sind aber einerseits Parvidacna laevicostata, andererseits Mela- 
nopsis div. sp. Leitfossilien.

Im Oberpannon-Komplex konnten vier Faunengemeinschaften unter
schieden werden. Von unten nach oben nummeriert sind diese folgende:

1. Faunengemeinschaft mit Dreissena auricularis
2. Faunengemeinschaft mit Limnocardium decorum, Valvata, Pyrgula und Micro- 

melania
3. Faunengemeinschaft mit Viviparus, Theodoxus, Bithynia, Hydrobia, Gyraulus 

und Melanopsis
4. Terrestrische Faunengemeinschaft.

Anhand der vier Gemeinschaften können 3 Horizonte unterschieden 
werden, wobei die ersten zwei Gemeinschaften zusammengefaßt als für den 
ersten Horizont charakteristisch betrachtet werden. Die vier Faunengemein
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schäften bezeugen, daß die Sedimentation in aufwärts immer weniger salzhalti
gem Wasser erfolgte.

Auf Grund der petrographischen Untersuchungen lassen sich in der 
Basis des unteren Pannon 1 bis 10 dünne Dazittuffschnüre, in seinem Top 
■eine kalklose, an Lebensspuren — aus Sandkörnern agglutinierte, zusammen - 
gepresste Pectinarienwohnröhren — reiche Schicht verfolgen. Im Oberpannon- 
Komplex kann vor allem die mächtige Anfangssandschicht der vier Großzyk
len zum Zwecke stratigraphischer Identifizierung benützt werden. Darüber 
hinaus können im 2. und 3. Zyklus 1 bis 10 plattige Schluffsteinschichten mit 
Wurmgängen (Arenicolen), stellenweise auch dünne Dolomitschichten (0,2 bis 
0,7 m) als lokale lithostratigraphische Leithorizonte dienen.

Die vorliegende Arbeit hat ermöglicht, eine paläogeographische Skizze 
des unteren Pannon und die Verbreitung der vier Großzyklen des oberen 
Pannon zu erfassen. Bezüglich der Größe des Gebietes kamen Verfasser zur 
Schlußfolgerung, daß die von ihnen unterschiedenen, biostratigraphischen und 
lithostratigraphischen Leithorizonten — wenn auch mit gewißer Modifizierung 
— im ganzen Raume des die Große Ungarische Tiefebene und Transdanubien 
umfaßenden Pliozänbeckens benützt werden können.


