
M. ÁLL. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1969. ÉVRŐL

A KISTERENYE GYULAKESZI (NÓGRÁD 31.) OTTNANGIEN 
FÁCIES -SZTR ATOTÍPUS

írta: H ámor Géza

A Magyar Állami Földtani Intézetben 1968-ban kezdődött meg az észak- 
magyarországi harmadidőszaki üledékes területek, ezen belül a nógrád—cser
hát— kelet-börzsönyi terület földtani kutatásának előkészítése, a részletes 
kutatási tervek kidolgozásához szükséges alapvető földtani információk össze
gyűjtése.

E munkát felszíni és fúrási alapszelvények tájékoztató jellegű vizsgála
tával indítottuk meg. A földtani kiértékelést lehetövé tevő egységes jelkulcs 
kialakítása érdekében kísérletet tettünk a Mediterrán Neogén Bizottság Para- 
tethys Munkabizottsága által javasolt új rétegtani nevezéktan észak-magyar
országi alkalmazására. Az új beosztás a réginél kétségtelenül rugalmasabban 
követi (adott régión belül) a földtörténeti eseményeket, az alábbiakban rögzí
tett emeletek időintervallumában:

Az emeletek különböző fáciesű rétegösszletekben jelennek meg, ezért a 
javaslat lerögzíti az egyes emeletre jellemző rétegösszletek (Schichtenserie) 
elnevezését is. Az ottnangien emeletet így az In műér tel-i, Lmice-i, Salgótar
jánt és a Bántapuszta-i rétegösszletek jellemzik.

Az új emeletbeosztás új sztratotípusok és ezeket kiegészítő fácies-sztrato- 
típusok felállítását követeli meg. A Paratethys Munkabizottság javaslatunkra 
az ottnangien egyik fácies-sztratotípusául a kisterenye—gyulakeszi, illetve 
kazári felszíni alapszelvényeket jelölte ki. Feldolgozásának eredményeit jelen 
tanulmány foglalja össze. A munka során sikerült az oncophprás (rzehakiás) 
rétegek első pontos észak-magyarországi lelőhelyét feltárni és e rétegek biztos 
települési, rétegtani helyzetét rögzíteni.

Az alapszelvények feldolgozásában Jankóvxch I. és Czakó T. kiegészítő 
földtani térképezéssel, Bohnné Havas M. makrofanna, Nagy L.-né spóra- 
pollen, Iyoreczné Laky I. Foraminifera, Ravaszné Baranyai L. ásvány
kőzettani vizsgálatokkal vett részt, Forgó L. segítségével.

Eggenburgien
Egerien
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Történeti áttekintés

A salgótarjáni terület földtani megismerésének úttörő munkáját Beudant
F. S., Szabó J. után Rackiewicz M. (1873, kézirat) 1:14 000 méretarányú 
földtani térképezéssel végezte el.

A részletes kutatások m. Noszky J. (1912, 1940), Schréter Z. (1940), 
illetve a csatlakozó Cserhát hegység területén részben Strausz L. (1929) 
nevéhez fűződnek.

A fácies-sztratotípus szempontjából vizsgált terület alapvető rétegtani 
kérdéseit Schréter Z. (1940), Csepreghyné Meznerics I. (1951, 1953, 1954, 
1957), kisebb részben Szentes F. (1939) vizsgálták.

A Salgótarján—nógrádi barnakőszénmedence igen alapos és részletes 
monografikus feldolgozását Bartkó L. (1952, 1961) készítette el.

A terület általános földtani felépítése

A nógrád—cserháti terület kristályospalából, epi- és anchimetamorf 
képződményekből és triász karbonátos képződményekből álló aljzatán helyen
ként 3000 m-t meghaladó vastagságú paleogén (hiányos eocén és feltehetően 
teljes oligocén) rétegsor települ.

A neogén rétegösszlet alsó részét (eggenburgien) durvatörmelékes konti
nentális, majd marin (,,nagypectenes rétegek” ; Pecten hornensis), végül ismét 
kontinentális (,,alsó tarkaagyag” ) képződmények alkotják. E képződményeket 
helyezték eddig általában a burdigalai emeletbe. Felette diszkordánsan települ az 
ún. ,,alsó riolittufa” , majd a csak helyenként kifejlődött ,,felső tarkaagyag” .

A salgótarjáni rétegösszletet 3 (esetleg 2) barnakőszéntelep és a közöttük 
elhelyezkedő változó szemcsenagyságii homok, agyagos kőzetliszt meddőképződ
mények építik fel. A legalsó, III. számú telepet általában limnikus, a II., I. 
számú telej)eket paralikus-brack kifejlődésűnek tartják. A II. telep fedőjét 
helyenként a Congeria brardii vázelemeiből álló congeria-lumasella alkotja. 
Az I. telep fölött cardiumos homok, majd oncojjhorás rétegek települnek.

A barnakőszéntelepes összletet, valamint közvetlen feküjét és fedőjét 
eddig a helvéti emeletbe sorolták. Ezt jelöltük ki az ottnangien fácies-sztrato- 
típusául.

A rétegsorban felfelé (egyes szerzők felfogása szerint horizontális átmenet
tel a barnakőszéntelepes összlet heteropikus fácieseként) a tengeri, partszegélyi 
kifejlődést! chlamyszos homok—homokkő és a partközeli—nyíltvízi kifejlődést! 
finomhomokos agyagos kőzetliszt, agyagmárga képződményekből álló slírössz- 
let következik. Ä rétegsort az ún. ,,középső riolittufa” (dácittufa) zárja. 
E képződmények képviselik feltehetően a területen a kárpátién emeletet.

Az ezt követő erőteljes vulkáni működés andezitláva, agglomerátum, 
tufaképződményei a Nógrádi-medence területén csak andezittelérek formájá
ban jelennek meg. A Ny felől csatlakozó cserháti területen a neogén réteg
összletet lajtamészkő (badenien) és vulkáni képződmények, majd nagyrészt 
többszörösen áthalmozott vulkáni anyagokból felépített és kavicsos, medence
kifejlődésben brackvízi kifejlődése! szarmata sorozat és végül a D-i peremeken 
kifejlődött mocsári—édesvízi fáciesű pannon képződmények egészítik ki.
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Szerkezeti viszonyok

A mélyföldtani viszonyokra a vastag kainozóos fedő miatt csak néhány 
adat utal. Az É K —DNy irányú, ún. Darnó-vonal a terület DK-i határán halad 
át, mellette a kristályos alaphegység triászidőszaki képződményekre torlódott. 
Az ugyancsak meglevő ÉNy—DK irányú haránttörések az aljzat morfológiá
jában, illetve a kainozóos üledékvastagság jelentős eltéréseiben jelentkeznek.

A harmadidőszaki fiatalabb szerkezeti mozgások is e két főirányt követik. 
A területen így jehegzetes töréses rögszerkezet alakult ki, a Mátra hegység 
É-i és a Cserhát hegység D-i előterében még nem eléggé bizonyítottan enyhén 
gyűrt szerkezetekkel.

A vulkáni működés során létrejött andezittelérek is a töréses szerkezeti 
irányokat követik. Az ősföldrajzi helyzet megítéléséhez szükséges, így meg
említjük a közel É —D irányú Zagyva-árok jelenlétét a Mátra és Cserhát 
hegység között.

Ősföldrajzi viszonyok

Az első miocén üledékciklus szárazföldi—folyóvízi képződményei az oli- 
gocén egyenetlen térszínére települnek diszkordánsan. A törmelékanyag
szállítás É, ÉK felől történt, a Ny, DNy felé nyitott üledékgyűjtőbe. A tenger- 
előnyomulás (transzgresszió) iránya ÉK-i. A ciklus végén teljes kiemelkedés 
történt. A második üledékképződési ciklust riolittufa-szórás vezeti be és az 
így kiegyenlített térszín fokozatosan elmocsarasodik (III. barnakőszéntelep), 
majd a kezdődő, Ny, ÉNy felől előrenyomuló tengerelöntés további barna
kőszéntelepeket hoz létre, felfelé egyre sósabb vizet jelző fedőképződményekkel. 
A medencéhez viszonyított pozíció szerint alakulnak ki a parttól (DK-ről) 
ÉNy felé haladva a fedősorozatban a következő fáciesövek :

1. Meghatározhatatlan életnyomok, iszapfalók, Teredo fúrókagylónyomok partra 
sodort uszadékfákon

2. Congeriás fácies
3. Congeriás—cardiumos fácies
4. Cardiumos fácies
5. Cardiumos-Oncophorás fácies
6. Oncophorás fácies

A következő (kárpátién) üledékciklust a legnagyobb területre kiterjedő 
és legvastagabb üledékeket produkáló tengerelöntés jellemzi (chlamyszos 
homokkő és slírösszlet). A ciklusvégi kiemelkedést a litkei helixes—planorbiszos 
édesvízi képződmények jelzik.

A dácittufaszórást, majd az andezit vulkáni működést követő következő 
üledékciklus az előzőktől eltérő ősföldrajzi helyzetben, nagyrészt D, DNy felől 
történő transzgresszióval kezdődik. Jellegzetes, zátonyos szigettenger alakul ki, 
lithothamniumos, bryozoás fáciesekkel. Medencebeli megfelelőik a területen 
molluszkás agyagmárgák.

A szarmatakori tengeri képződmények azonos ősföldrajzi szituációban 
(de kisebb területen) képződtek az É, ÉK felől beömlő folyóvizek durvatörme-
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lékes hordalékanyagával keverten, a Zagyva-árok 
területén pedig a vulkáni anyagok többszöri, vízben 
történt áthalmozása mutatható ki.

A pannon idején az üledékgyűjtő további D felé 
történő visszahúzódása figyelhető meg, a területen 
kizárólag édesvízi—mocsári üledékképződés folyt, a 
vulkáni törmelékanyag ismételt áthalmozásával.

Locus typicus
Az ottnangien fácies sztratotípusát — megfelelő 

meggondolások alapján — Salgótarjántól DK-re, a 
Kisterenye községhez tartozó, attól KEK-re elhe
lyezkedő Gyulakeszi nevű dűlő domboldalán jelöltük 
ki. Tekintettel arra, hogy a fedőösszlet makrofaunája 
itt nem eléggé gazdag, a közeli Kazár községből Ara
nyosi-pusztára vezető út mellett t ártuk fel a fedőössz
let kiegészítő szelvényét . Az alapszelvények topográ
fiai helyét mutat ja be az 1. ábra, földtani térképét a 
2. ábra.

A g y u l a k e s z i  alapszelvényben feltárt ré
tegek rétegsorrendje alulról felfelé, 114/14° dőlés mel

lett, valódi vastagságban (3. ábra) a következő:
BioliUufa
1. 2,2 m Világos zöldesszürke, bontott riolittufa 1 — 2 cm-es átmérőjű mállott-fehér

horzsakővel, max. 3 mm átmérőjű biotittal, a kőzetben gyakori az 1 — 2 cm-es, 
néha durvább, sötétszürke andezit, kavics, illetve zárvány.

2. 1,3 m Világos zöldesszürke, előzőnél nagyobb mértékben bontott riolittufa (mont-
morillonitosodott), teljes mértékben elbomlott horzsakő és színes elegyrészek
kel; kavics, illetve kőzetzárvány nem észlelhető.

Barnakőszéntelepes összlet
3. 0,7 m Szürke, durvahomokszemcsés, kőzetlisztes bentonit.
4. 0,3 m Szürke, csillámos, alsó részén limonittal cement ált, kőzetlisztes, apró- és

középszemű homokkő.
5. 2,8 m Szürke, csillámos, agyagos, finomhomokos kőzetliszt, felfelé növekvő agyag-

tartalommal .

1. ábra. Vázlat a kazári 
és gyulakeszi ottnangien 
alapszelvények környéké

ről
Abb. 1. Skizze der Umge
bung der Ottnangien-Ba
sisprofile von Kazár und 

Gyulakeszi

2. ábra. Kisterenye—Kazár—Mátraszele környékének fedetlen földtani térképe. (Készült 
a MÁFI Észak-Magyarországi Osztályán, 1968-ban. Felvette: Jankovich I. és Czakó T.)
1 . Agyagos, márgás aleurit (slír), 2 . oncophorás—congeriás homok, homokkő ( 1 —2. kárpátién), 3. barnakőszén- 
telepes és cardiumos fedőösszlet (homok, agyag),- 4. alsó riolittufa ( 3 —4. ottnangien), 5 . szárazföldi tarkaagyag, 
6. homok, kavics, P e c t e n  h o r n e n s i s -szel, 7. homok, homokkő, P .  h o r n e n s i s -szel ( 5 —7. eggenhurgien). — S. 
Ősmaradvány-lelőhely, 9. csapás—dőlés, 10 . vetődés. 1 1 .  fúrás, 1 2 .  gyulakeszi alapszelvény, 1 3 . kazári alap-

szelvény

Abb. 2. Abgedeckte geologische Karte der Umgebung von Kisterenye—Kazár—Mátra
szele. (Zusammengestellt in der Abteilung Kordungarn der UGA in 1968. Aufnahme von

I. JankóviCH und T. Czakó)
1 .  Toniger, mergeliger Schluffstein (Schlier). 2. oncoplioren- und congerienführender Sand, Sandstein ( 1 — 2.  
Kárpátién), 3 . Lignitflözserie und cardienfiihrender Hangendkomplex (Sand, Ton), 4. unterer Rhyolithtuff 
( 3 —4. Ottnangien), 5 . kontinentaler bunter Ton, 6. Sand, Schotter, mit P e c te n  h o r n e n s i s ,  7. Sand, Sandstein, 
mit P. h o r n e n s i s  ( 5 —7. Eggenburgien). — 8. Fossilfundort, 9 . Streichen-Einfallen, 10 . Verwerfung, 11 . Boh

rung, 1 2 .  Basisprofil von Gyulakeszi, 1 3 .  Basisprofil von Kazár
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3. ábra. A gyulakeszi ottnangien alapszelvény (szerkesztette H ámor G. és Czakó T.
1968)

1 .  Alsó riolittufa, 2. bentonit, 3 .  kőzetliszt. 4. agyagos kőzetliszt, 5. homok, homokkő, 6 . agyag, 7. barnakőszén, 
8 .  homokkő-törmelék, 9. pleisztocén fedőagyag, 10 . felhagyott bánya. — a= agyag, b = kőzetliszt, c = homok,

d = karbonát

Abh. 3. Basisprofil des Ottnangien in Gyulakeszi (zusammengestellt von G. H ámor und
T. Czakó 1968)

1. Unterer Rhyolithtuff, 2. Bentonit, 3. Schluff, 4. toniger Schluff, 5. Sand, Sandstein, ß. Ton, 7. Lignit, 5* 
Sandsteinschutt, 9. pleistozäner Hangendton, 10 . aufgelassene Grube. —- a=Ton, b = Schl uff, c = Sand,

d = Karbonat

6. 1,0 m Zöldesszürke, felszínközeiben mészcsomókat tartalmazó kőzetlisztes bentonit,
szenesedett növényi törmelékkel.

7. 0,4 m Sötétszürke, nagy szervesanyag-tartalmú, kőzetlisztes bentonit.
S. 0,6 m Szürke, kőzetlisztes agyag.
9. 2,9 m Szürkésbarna, szenes, agyagos kőzetliszt, helyenként szenesedett növényi 

maradványokkal, 25,0 m-től az elválási lapok mentén sárga bevonat figyelhető 
meg.

10. 1,3 m I I I . barnakószéntelep
A telepet barna, földes-fás barnakőszén és max. 10 cm, de leggyakrabban 
0 ,5— 1,0 cm vastagságú, fényes parallelepipedonos elválású barnakőszén- 
rétegecskék építik fel. A  rétegződéssel párhuzamos elválási síkokon a rétegző
désre merőlegesen elhelyezkedő gipszkiválások figyelhetők meg.

11. 5,9 m Szürke, világosszürke és sárgásszürke, csillámos, sávosan rétegzett, agyagos,
helyenként finomhomokos kőzetliszt. A sárga limonitfestődéses, homokosabb 
sávok vastagsága 5 — 8 cm, a mikrorétegzettséget mutató rétegeken helyen
ként iszapmozgási nyomok figyelhetők meg. 39,0— 40,1 m között sárga, 
kőzetlisztes finomhomokcs kőzetliszt-betelepülés.
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12. 1,5 m Fedett szakasz.
IS. 3,3 m Szürke, világosszürke és sárgásszürke, csillámos, agyagos, finomhomokos.

kőzetliszt, sárga, limonitfestődéses, kőzetlisztes, apró- és finomszemű homo
kosabb sávokkal.

14. 3,8 m Szürke, csillámos kőzetlisztes, finom- és aprószemű homok.
15. 1,3 m Szürke, jói rétegzett, 40 — 50 cm-es padokban települő, csillámos, kőzetlisztes,.

aprószemű homokkő, a legfelső rétegben jellegzetes, limonittal kitöltött 
a ut och ton gyökérmarad vány ok.

16. 0,5 m II. barnakőszéntelep
Levelesen elváló agyagos barnakőszén.

17. 0,7 m Barnásszürke, levelesen elváló, barnakőszenes, agyagos kőzetliszt (kőzetlisztes
agyagmárga).

IS. 1,5 m Barnásszürke, mikrorétegzett, levelesen elváló, agyagos kőzetliszt (kőzet- 
lisztes agyagmárga).

19. 9,2 m Világosszürke, 5 — 8 cm-es sárga, 15 — 20 cm-enként limonittal festett, azonos
kőzetanyagú betelepüléseket tartalmazó agyagos kőzetliszt.

20. 9,4 m Fedett szakasz.
21. 3,4 m Sárga, kőzetlisztes, apró- és középszemű homok.
22. 0,7 m Sárga, kőzetlisztes, középszemű homok.

23. 0,2 m I. barnakőszéntelep
A telep agyagos barnakőszén—barnakőszenes agyag, középső részen mész- 
iszap-betelepüléssel.

21. 1,8 m Szürke, helyenként sávosan rétegzett, agyagos kőzetliszt, a réteglapokkal 
párhuzamos elrendezésű szenesedett növényi törmelékkel.

Cardiumos összlet
25. 4,5 m Szürke, agyagos kőzetliszt, 20 — 30 cm-enkónt közbetelepülő, azonos anyagú,

3 — 5 cm-es limonitfestődéses sávokkal.
26. 0,1 m Sárga, limonitos, agyagos kőzetliszt, Cardium sp., Unió sp. maradványokkah
27. 2,1 m Szürke, agyagos kőzetliszt, közbetelepülő (3 — 5 cm vastag) azonos anyagú

limonitfestődéses sávokkal.
28. 0,1 m Sárga, limonitos, agyagos kőzetliszt Cardium maradványokkal, a fauna ki

ékelődő agyaglencsékben helyezkedik el.
29. 1,9 m Szürke, agyagos kőzetliszt, azonos anyagú 3 — 5 cm-es limonitfestődéses

sávokkal.
30. 0,1 m Sárga, limonitos, agyagos kőzetliszt Cardiumokkal.
31. 1,8 m Sárgásszürke, agyagos kőzetliszt.
32. 0,7 m Sárgásszürke, agyagos kőzetliszt.
33. 0,5 m Sárgásszürke, sávosan rétegzett, agyagos kőzetliszt.
34. 2,4 m Szürkéssárga, az előzőből fokozatos átmenettel kifejlődő, vékonyréteges*

meszes-agyagos kőzetliszt (kőzetlisztes agyagmárga).
35. 0,3 m Szürke, limonitfoltos, közép- és durvaszemű homokkő, helyenként megha

tározhatatlan kőbél -lenv ómat okkal.

A barnakőszéntelepes összlet spóra-pollen maradványai Nagy L.-né 
szerint a 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 19. számú rétegekben talált maradványok 
alapján:

Dinoflagellata sp.
Crassosphaera concinna Cookson—Manüm  
Cooksonella circularis Nagy
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Ovoidites ligneolus R. Pot.
Botryococcus braunii K ütz 
Leiotriletes sp.
Laevigatosporites haardti R. Pot. 
Polypodiisporites favus R. Pot. 
Inaperturopollenites dubius R. Pot. 
Inaperturopollenites sp. 
Taxodiaceoipollenites dubius R. Pot. 
Chenopodiipolleniies neogenicus Nagy 
Betulaepollenites betuloides Pf . 
Alnipollenites ver us R. Pot. 
Caryapollenites simplex R. Pot. — V en . 
Triatripollenites coryphaeus R. Pot. 
Myricipites rurensis Pf . — Th. 
Periporopollenites echinatus N odeh. 
Periporopollen ites sp.

A barnakőszéntelepes összlet Foraminifera faunát, K okeczné Laky I. 
szerint, nem tartalmaz.

A cardiumos összlet spóra—pollen maradványai Nagy L.-né szerint 
(23., 24., 25. sz. rétegekben):

Abiespollcnites absolutus Thierg.
J. naperturopollenites sp,
Taxodiaceaepollenites dubius R. Рот.
Periporopollenites echinatus W odeh.

A cardinmos összlet Foraminifera faunája K oreczné Laky I. vizsgálatai 
szerint (a 33., 34. sz. rétegekben talált anyag alapján):

Globulina gibba d ’Orb .
N  onion boueanum d ’Orb .
Bolivina dilatata Rss.
Bolivina plicatella Cushm.
Bolivina, beyrichi Rss.
Hopkinsina bononiensis Forn.
Trifarina bradyi Cushm.
Botalia beccarii L.
Gassidulinoides bradyi N orman 
Globigerina sp.
Cibicides boueanus d ’Orb .
Gibicides lobatulus W . J.

A gyulakeszi alapszelvényt kiegészítő к a z á r i rétegszelvény réteg
sorrendje 178/12° dőlés mellett alulról felfelé a következő (lásd 4. ábrát):

Barnaköszéntelépés összlet
1. 0,5 m I. földes—jás barnakőszéntelep

Gardiumos—ocophorás összlet
2. 1,5 m Szürke, mikrorétegzett agyagos aleurit repedésekben limonit és mangán-

foltok.
3. 10,0 m Sárgásszürke, agyagos kőzetliszt, azonos anyagú limonitos csíkok váltakozása

0,30 — 0,50 m-es vastagságban.
4. 0,8 m Sárgásszürke, agyagos kőzetliszt, helyenként sötétebb szürke, limonitos,

agyagosabb betelepülésekkel.
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4. ábra. A  kazári ott- 
nangien alapszelvény 
(szerkesztette H ámor 

G. 1968)
A = Kazár 514. sz. fúrás; 
Б = kazári alapszelvény. — 
R é t e g s o r :  1. kőzetliszt, 2 .  
agyagos kőzetliszt, 3 . alen- 
rit, 4. homok, ö . homokkő,
6. kőzetlisztes agyagmárga,
7. barnakőszén, 8. makró- 
fauna. — K ő z e t ta n  i össz etétel  
s ú l y  °l0- b a n :  1. agyag, 2. kő
zetliszt, 3 . homok, 4. kar

bonát

Abb. 4. Basisprofil des 
Ottnangien in Kazár 
(zusammengestellt von 

G. Hámor 1968)
A = Bohrung Kazár-514;
В = Basisprofil von Kazár. 
— S c h i c h t e n f o l g e : 1. Schluff, 
2 . toniger Schluff, 3 . Schluff
stein, 4. Sand, 5. Sandstein, 
6. schluffiger Tonmergel, 7. 
Lignit, 8. Makrofauna. — 
L i t h o l o g i s c h e  Z u s a m m e n s e t -  
z u n g  i n  Geivichts % :  1. Ton, 
2 . Schluff, 3. Sand, 4. Kar

bonat

Sárga, kőzetlisztes finomhomok és szürke agyagos kőzetliszt váltakozása, 
alsó része limonitos.
Szürke, leveles elválása agyagos kőzetliszt, és kőzetlisztes finomhomok 
5 — 8 cm vastag rétegeinek váltakozása.
Szürke, lefelé világosszürke, agyagos kőzetliszt.
Világosszürke, agyagos kőzetliszt, felső részén 10 cm-es limonitosodott 
csíkkal.
Világosszürke, agyagos, finomhomokos kőzetliszt, középen sötétebb szürke 
és agyagosabb betelepülés.
Világosszürke, agyagos, finomhomokos kőzetliszt, kiékelődő limonitos csí
kokkal, makrofauna-töredékekkel.
Világosszürke, agyagos, finomhomokos kőzet liszt, 4 cm-es limonitos csíkkal, 
mely tömegesen tartalmaz rossz megtartású Cardium-maradványokat (halfog 
maradvány).
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Világosszürke, finomhomokos kőzet liszt.
Barnásszürke, agyagos kőzetliszt.
Világosszürke, felső részén limonitfestődéses, finomhomokos kőzetliszt. 
Barnásszürke, agyagos kőzetliszt limonitcsíkokkal, felső részén kőzetlisztes 
agyagbetelepülés, gyéren Cardium sp.
Világosszürke, szürkésfehér, kőzetlisztes, finomszemű homok.
Szürkésfehér, alsó része limonitosodott, sárgásbarna, agyagos, finomhomokos 
kőzetliszt, egy csíkban tömegesen, másutt elszórtan tartalmaz makrofaunát, 
az előző rétegekhez viszonyítva kevés Bzehakiá-1, több Cardium-ot és 
Congeriá-1 tartalmaz.
Szürkésfehér, néhol limonitos és rozsdabarna, vékonyréteges, meszes, finom- 
szemű homokkő, a felső része agyagosabb, kevés makrofaunával (életnyo
mok), alsó része homokosabb, limonitosabb, egy réteglapon közepes meny- 
nyiségben Bzehakia-, Congeriá-, Cardium-maradványok.
Szürkésfehér, laza, finomszemű homokkő, rossz megtartású, de dús makró- 
faunával (Bzeliakia, Congeriá, Cardium) , középső részen makrofaunamentes 
vörösbarna kőzetlisztes agyag, az alsó részen mészeres, szürke agyag.
Felső részén világosszürke, kemény, leveles elválású, meszes, finomszemű 
homokkő, alul sárgásbarna, limonitos, finomszemű homokkő, t ö m e g e s e n  
megjelenő Bzehakia, Congeriá, Cardium makrofaunával.
Világosszürke, alul okkersárga kőzetlisztes agyag, az alsó 10 cm-ben gazdag, 
de rossz megtartású Bzehakia, Congeriá és Cardium makrofauna társaság. 
Világosszürke, agyagos kőzetliszt, elszórtan makrofauna töredékek.

A cardiumos—oncophorás összlet makrofaimája Bohnné Havas M. 
szerint a 10 — 22. sz. rétegekben talált ősmaradványok alapján:

Bzehakia socialis R z e h .

Bzehakia socialis keshae Merklin 
Bzehakia socialis elongata R zeh .
Bzehakia sp.
Cardium edula L.
Cardium edula arcella Duj .
Limnocardium sp.
Congeriá amygdaloides D unk 
Congeriá brardii Brong.
Congeriá sp.
Melanopsis sp.
Halfog maradvány

A szelvényben három bioeönózist lehet elkülöníteni: a cardimnos (10—15. 
sz. rétegek), a congeriás—cardiumos (16—18. sz. rétegek) és a rzehakiás — 
cardiumos (19—22. sz. rétegek) bioeönózist.

P a l e o b i o t o  p : félsós vízi (brack) lagúna.
Foraminiferát e rétegek K oreczke Laky I. szerint nem tartalmaznak. 
Spóra—pollen maradványai Nagy L.-ké szerint a 22., 21., 19., 17. sz. 

rétegekben talált alakok alapján:
Inaperturopollenites sp.
Inaperturopollenites magnus R. Рот.
Taxodiaceaepollenites dubius R. Рот.
Tricolpopollenites spinosus R. Рот.
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Az alapszelvényeket felszíni kibúvásokra telepített árkolási munkával 
hoztuk létre. A pontos rétegtani és szerkezeti helyzet biztosítása érdekében a 
gyulakeszi alapszelvény közelében mélyültek a Kisterenye 481., 482. sz. fú
rások, a szelvény kazári részén pedig a Kazár 514. sz. fúrás, amelyek a felszíni 
feltárásokkal mindenben megegyező rétegsorrendet tártak fel.

Az ismertetett kazári feltárással kiegészített kisterenye—gyulakeszi alap
szelvényt az ottnangien salgótarjáni rétegösszlete fácies-sztratotípusául ajánl
juk. Tekintettel néhány idevonatkozó adatra, nem zárjuk ki azonban végle
gesen a lehetőségét annak, hogy a 16—22. sz. rétegek, azaz a congeriás—car- 
diumos—oncophorás képződmények — a chlamyszos homokkő, illetve a slír- 
összlet heteropikus fácieseiként — további vizsgálatok utáiy a kárpátienbe 
soroltassanak. Ezt egyébként itt, valamint a Vizslás községtől É-ra az országút 
bevágásában feltárt szelvényben kimutatható diszkordáns települési mód is 
alátámasztja.

A fácies-sztratotípust magában foglaló formáció a Mátra hegység E-i elő
terére, a Nógrádi-medencére, a Cserhát hegységre és a Börzsöny hegység K-i 
részére terjed ki.

Az ottnangien salgótarjáni rétegösszlet édesvízi kifejlődésű megfelelőinek 
tartjuk a Fruska Gorában a vrdniki rétegeket, a grazi medencében az eibiswaldi 
rétegeket, Magyarországon a Mecsek hegységi limnikus összletet, a Bakony 
hegységi Herend—Szentgál körüli barnakőszén-képződményeket, a Sopron 
környéki brennbergi barnakőszénösszletét, a dél-szlovákiai Modry-Kamen 
környéki barnakőszenes rétegeket települési helyzetük, fekü és fedő képződ
ményeik alapján.

❖

A dokumentációs és vizsgálati anyagok a Magyar Állami Földtani Intézet
ben (Budapest XIV. kér. Népstadion út 14.) vannak elhelyezve.
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Leírása, 5.

FAZIOSTRATOTYPUS DES OTTNANGIEN 
BEI KISTÉRÉNYE—GYULAKESZI (KOMITAT NÓGRÁD)

von

G. H ámor

Die Ungarische Geologische Anstalt hat 1968 die Vorbereitung der geolo
gischen Untersuchungen der tertiären Sedimentationsbecken von Nordungarn 
und insbesondere der Zone Nógrád-Cserhát-Ost-Börzsöny, sowie die Sammlung 
von grundlegenden geologischen Informationen für die Erarbeitung von Er
kundungsprojekten in Angriff genommen.

Diese Arbeit begann mit einer informativen Untersuchung von Basis- 
profilén an der Tagesoberfläche und in Bohrungen. Für die Entwicklung 
einer einheitlichen Legende — welche die geologische Auswertung ermöglicht — 
haben Verfasser und seine Mitarbeiter versucht die durch die Arbeitsgruppe 
für die Paratethys des Comité du Neogéne Méditerranéen vorgeschlagene neue 
Nomenklatur in Nordungarn anzuwenden. Das neue Gliederungsschema folgt 
(innerhalb der betreffenden Region) zweifellos auf elastischere Weise den 
erdgeschichtlichen Ereignissen im Zeitintervall der wie folgt festgelegten 
stratigraphischen Stufen:

Die Stufen treten in Schichtenkomplexen verschiedener Fazies auf. 
Daher wurde im obigen Vorschlag auch die Benennung der für die einzelnen 
Stufen charakteristischen Schichtenserien festgelegt. Die Ottnangien-Stufe
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wird dementsprechend durch die Serien von Inn viertel, Luzice, Salgótarján 
und Bántapuszta charakterisiert .

Die neue Stufengliederung erfordert die Aufstellung von neuen Strat o - 
typen und von diese ergänzenden Faziostratotypen. Auf Vorschlag der unga
rischen Spezialisten hat die Arbeitsgruppe für die Paratethys die Tagesbasis
profile von Kisterenye-Gyulakeszi bzw. von Kazár als Faziostratotypus der 
Salgótarjánéi1 Serie des Ottnangien angenommen. Die Ergebnisse seiner 
Bearbeitung werden im vorliegenden Aufsatz zusammengefasst. Im Laufe 
dieser Arbeit ist dem Verfasser und seinen Mitarbeitern gelungen, die erste 
genaue Lokalität der Oncophoren-Schichten (Rzehakien-Schichten) in Nord
ungarn zu erkunden und ihre Lagerungsverhältnisse und stratigraphische 
Stellung mit Sicherheit zu erfassen.

Paläogeographische Verhältnisse

Die kontinentalen-fluviatilen Ablagerungen des ersten miozänen Sedi
mentationszyklus lagern diskordant auf das unebene Paleorelief des Oligozän. 
Die Schüttung des klastischen Materials erfolgte vom N bis NO in das west- 
bis südwestwärts offene Sedimentationsbecken. Die Richtung der Trans
gression war NO. Am Ende des Zyklus kam es zur völligen Erhebung des 
Gebietes. Der zweite Sedimentationszyklus wurde durch einen Auswurf von 
Rhyolithtuffen eingeleitet und das somit verebnete Gelände wurde allmählich 
versumpft (Lignitflöz III). Danach, mit der sich einsetzenden Transgression 
vom W und NW her, kam es zur Entstehung von weiteren Lignitflözen mit 
Hangendbildungen, die aufwärts von graduell zunehmendem Salzgehalt des 
Meereswassers zeugen. Die geographische Lage des Beckens zeigt in SO-NW- 
Richtung folgende Fazieszonen der Hangendserie:

1. Unbestimmbare Lebenspuren, Schlammfresser, Spuren des Bohrmuschels Teredo 
auf Treibholz

2. Congerien-Fazies
3. Congerien-Cardien-Fazies
4. Cardien-Fazies
5. Cardien-Oncophoren-Fazies
6. Oncophoren-Fazies

Der nächste Sedimentationszyklus (Kárpátién) wird durch die größte 
Verbreitung der Transgression und durch die mächtigste Sedimentfolge ge
kennzeichnet (Sandstein- und Schlier-Komplex mit Chlamys). Von der am 
Ende des Zyklus eingetretenen Erhebung zeugen die helix- und planorbis- 
führenden Süß Wasserablagerungen von Litke.

Der nach einem Tuff-Auswurf und einem Andesit Vulkanismus statt- 
gefundene nächste Sedimentationszyklus begann in einer von der vorigen 
wesentlich abweichende paläogeographischen Lage, mit großteils vom S bis 
SW her erfolgter Trangression. Es kam zur Entwicklung eines charakteristischen 
Archipels mit zerstreuten Riffen, Lithothamnien- und Bryozoenfazies. Ihre 
Äquivalente von Beckenfazies sind die molluskenführenden Tonmergel.

14*
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Die sarmatischen Meeresablagerungen entstanden unter gleichen paläo- 
geographischen Verhältnissen (aber in einem engeren Raum), vermischt 
mit dem grobklastischen Material von Wasserläufen, die vom N und NO hier 
einmündeten. Im Raum des Zagyva-Grabens kann mehrfache Umhäufung von 
Vulkaniten in Wassermittel nachgewiesen werden.

In Pannonzeit erfolgte ein weiterer, südwärts gerichteter Rücktritt des 
Sedimentationsbeckens. Im uns interessierenden Gebiet ging ausschliesslich 
eine limnisch-palustrische Sedimentation mit wiederholter Umhäufung von 
vulkanoklastischem Material vonstatten.

L o c u s  t y p i c u s :
Aufgrund entsprechender Erwägungen wurde der Faziostratotypus des 

Ottnangien SO von Salgótarján, am Hang des ONO von der Ortschaft Kis- 
terenye gelegenen Hügels Gyulakeszi aufgestellt. Da die Makrofauna des 
Hangendkomplexes hier nicht reich genug ist, wurde das Ergänzungsprofil 
des Hangendkomplexes entlang der von Kazár zu Aranyosi-puszta führenden 
Straße erschlossen. Die topographische Lage der Basisprofile ist in Abb. 1, 
die geologische Karte in Abb. 2 zu sehen.

Die Basisprofile wurden durch Ausgrabungen an den Ausbissen des Ott
nangien erschlossen. Zur sicheren Erfassung der stratigraphischen und struk
turellen Lage wurden in der Nähe des Basisprofils von Gyulakeszi die Bohrun
gen Kisterenye-481 und -482, im Kazárer Teil des Profils die Bohrung Kazár- 
514 niedergebracht. Diese haben eine mit den Tagesaufschlüssen vollkommen 
übereinstimmende Schichtenfolge freigelegt.

Das mit dem soeben beschriebenen Aufschluß bei Kazár ergänzte Basis- 
profil von Kisterenye-Gyulakeszi wird als Faziostratotypus der Salgótarjáner 
Serie des Ottnangien empfohlen. Angesichts einiger einschlägiger Angaben ist 
jedoch nicht endgültig ausgeschlossen, daß die Schichten 12-22, d. h. die 
Congerien-Cardien-Oncophoren-Schichten — als heteropische Fazies des 
Chlamys-Sandsteins bzw. des Schlier-Komplexes — nach weiteren Unter
suchungen zum Kárpátién gerechnet werden können. Dies wird übrigens auch 
durch die hier, sowie N von der Ortschaft Vizslás im Straßeneinschnitt nach
weisbare diskordante Überlagerung bekräftigt.

Der Gültigkeitsraum des Faziostratotyps umfaßt das nördliche Vorland 
des Mátra-Gebirges, das Nógrád-Becken, das Cserhát-Gebirge und den Ostteil 
dfes Börzsöny-Gebirges.

Für Süßwasser-Äquivalente der Salgótarjáner Serie des Ottnangien wer- 
afeh — aufgrund ihrer Lagerungsverhältnisse, sowie ihres Liegenden und Han- 
gehden — im Fruska Gora die Schichten von Vrdnik, im Grazer Becken die 
Elbiswalder Schichten, in Ungarn der limnische Komplex des Mecsek-Gebirges, 
im Bakony-Gebirge die Braunkohlenlagerstätten von Here nd-Sze nt gal, die 
Brennberger Lignitserie der Umgebung von Sopron und die braunkohlen- 
fürender Schichten von Modry-Kameii in der Südslowakei gerechnet .

❖
*  *

Die Dokumentationen und Untersuchungsergebnisse sind in der Unga
rischen Geologischen Anstalt (Budapest XIV, Népstadion út 14) aufbewart.


