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A pannóniai képzó'dmények földtani és ősföldrajzi jellegeinek fő vonásait 
már a múlt században felismerték (FUCHS T . 1 8 7 0 , HALAVÁTS GY. 1 9 0 2 , ID. 
LÓCZY L . 1 9 1 3 , LŐRENTHEY I . 1 9 0 5 , 1 9 0 6 ) . Megállapították, hogy a szarmata 
után a Parate thys beltengernek a lefűződés miatt i kiédesedési folyamata meg
gyorsult és a Kárpát-medence süllyedése, hegységeinek — főként a Kárpátok
nak — lassú emelkedése s az emiatti lepusztulás következtében jellegzetes, 
uralkodóan pelites, sós tavi, csökkentsósvízi beltengeri, finomszemű üledékek 
keletkeztek, amelyeknek a fiatalabb részében felismert mocsári betelepülése
ket — a lignittelepeket — már a 19 . század közepe táján gazdaságilag is hasz
nosították (M. SIMETTINGER 1 8 6 4 ) . 

Az üledéktömeg vastagságának megítélésében azonban a bizonytalanság 
még a 2 0 . század elején is nagy volt. I D . LÓCZY L . ( 1 9 1 3 ) a Balaton-monográfiá
ban azt írja, hogy a Bakony és a Mecsek között talán 2 0 0 m-t is elér a pannóniai 
képződmények vastagsága. 

A pannóniai képződmények kőzettani-faunisztikai fáciestípusait először Síj-
MEGHY J . ( 1 9 3 9 ) dolgozta ki részletesen. Medenceperemi és medencebelseji fő 
fáciesterületeket különböztetett meg, s ezeken belül az alsópannonban a parti 
kifejlődésben három kőzet tani-fauniszt ikai t ípust jellemzett, míg a medence-
belsejiben az alsó szintben három, a felsőben egy egységet különített el. A 
felsőpannonban peremi és a medencebelseji kifejlődést, s mindkettőben 
két-két szintet ismert fel. A vastag héjú Cardiumok és a Lyrceák alapján 
partközeli, míg vékonyabb héjú faunaegyüttesek alapján medencebelseji 
keletkezési körülményekre következtetett . 

JASKÓ S. ( 1 9 3 7 ) munkássága a hegységperemi pannóniai abráziós tevékenység 
bakonyi elterjedésének megállapítását eredményezte. BARTA F . ( 1 9 6 4 és 1 9 7 1 ) 
finomrétegtani vizsgálatai alapján a szárazföldi kifejlődésben három (nedves
erdei, ligetes, vízparti), az édesvíziben kettő (folyóvízi és tavi), a csökkentsós
vízben hét (oligohalin parti, oligo-miohalin mélyebbvízi, miohalin csendes 
vízú parti , mio-mezohalin hullámveréses parti, mezohalin mélyebb vízi, mezo-
halin partközeli és mezo-pliohalin medencebelseji) különböző ősföldrajzi körül
ményeket jelző faunaegyüttest ismert fel, illetve jellemzett. 

A pannon kvarchomok-kifejlődéseknek a Mecsektől a Rudabányai-hegy-
ségig alapos, előbb részterületű) HAJÓS M. 1 9 5 4 és 1 9 5 5 , BÁRDOSSYNÉ LIESZ-
KOVSZKY Zs. 1 9 5 8 , VECSERNYÉS GY. 1 9 6 6 ) , majd az egész országra kiterjedő 
értékelése (SZATMÁRI P . 1 9 7 1 ) is elkészült. 

* Előadta a MFT Altalános Földtani Szakosztályának ülésén, 1974-ban.i 
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A pannóniai formáoiócsoport különböző tagozatainak és területeinek kifej
lődését a szénhidrogén-kutatások (BABNABÁS K.— STBATJSZ L . 1 9 4 7 , BÉRCZI I . 
1 9 6 9 , BODZAY I . 1 9 6 8 , CSIKY G . 1 9 6 3 , D A N K V . 1 9 6 2 és 1 9 6 3 , D U B A Y L . 1 9 6 2 , 
KŐRÖSSY L . 1 9 5 3 — 1 9 6 5 , SZÉLES M. 1 9 6 7 és 1 9 7 1 , VÖLGYI L . 1 9 6 5 stb.) — a víz-
és a lignitkutatásokkal (Mátra-, Bükk- és Cserhátalja Torony—Ják, Komjáti) 
kapcsolatos munkálatok (BADÓCZ G Y . és CSILLING L . ) — a diatomit-feldolgo
zások (Mecsek: SZEDERKÉNYI T. 1 9 6 3 ; Csákvári-medence: HAJÓS M. 1 9 7 1 , 
JÁMBOR Á . 1 9 7 1 ; Bükkalja: HAJÓS M.—RADÓOZ G Y . 1 9 7 1 , Tokaji-hegység: 
HAJÓS M. 1 9 5 9 , MÁTYÁS E_. 1 9 6 6 ) — a bazaltvulkanizmussal kapcsolatos olaj
pala-kutatások (JÁMBOR Á.—SOLTI G . 1 9 7 6 ) — a csereháti előkutatás (RA-
DÓCZ G Y . 1 9 6 9 ) — a mecseki (HÁMOR G . és K L E B В.) és a dunántúli-középhegy
ségi részletes térképezés (MÉSZÁROS J., KORPÁS L . , BIHARI D . , BERNHARDT В., 
SOLTI G. , GYALOGH L . , JAKTJS P . , KORPÁSNÉ HÓDI M.) — a Rudabányai-hegy-
ségben pedig a Praehominida lelettel kapcsolatos kutató munkálatok (KRETZOI 
M. et al.) tisztázták. 

K L E B В. ( 1 9 7 1 ) a pannon tó vize kémiai jellegeinek változását tisztázta, 
MOLNÁR B. ( 1 9 7 0 ) az Alföld pannóniai képződményei lepusztulási területeit 
nyomozta eredményesen mikromineralógiai vizsgálatai segítségével. A flóra
vizsgálatok (ANDREÁNSZKY G . 1 9 5 3 , PÁLFALVY I . 1 9 5 2 , NAGY L . - N É 1 9 5 8 , 
BÓNA J . —SZENTAI M. 1 9 6 6 , HUTTER E. 1 9 6 9 ) az éghajlati viszonyok tisztázá
sát segítették elő. 

Az ősföldrajzi ismeretek legjobb összefoglaló ábrázolási módja az ősföld
rajzi térkép. A pannon ősföldrajzi térképeken az első érdemi részadat SzÁ-
DECZKY-KARDOSS E.-től ( 1 9 3 9 ) , az első összesítés ID. NOSZKY J.-től ( 1 9 4 1 ) 
származik. Jól jellemzi az ismeretességi helyzetképet az a tény, hogy ID. 
NOSZKY csak a felsőpannóniai emelet kb. ötmilliós vázlatát adja „szárazföldi 
és beltengeri területek" bontásban. STRAUSZ L . ( 1 9 5 3 ) kb. 1,5 milliós térképei 
ennél már magasabb ismeretességi fokot tükröznek. Ezeken a szárazföldi és 
tóvízzel borított területeken, az előbbin a kavics, utóbbin pedig foltszerűen a 
lyrceás és congeriás faunák alsópannón elterjedését ábrázolta. A felsőpannóniai 
emelet térképén a tóvízzel borított területeken a Gongeria ungulacaprae, С. 
balatonica, G. rhomboidea és a Prosodacna vutskitsi elterjedését ábrázolta. SZEN
TES E. ( 1 9 6 0 ) kb. tízmilliós méretarányú vázlatain — alsó és felsőpannóniai 
bontásban — csak a vízzel borított és a szárazföldi területeket ábrázolta. 
Mindkét ábrázolás határozottan elismeri azt a tényt, hogy a felsőpannóniai 
transzgresszív településű a dunántúli szigethegységek és az Északi-középhegy
ség peremén egyaránt. Mindezek — BARTHA F . ( 1 9 6 4 és 1 9 7 1 ) délkelet-dunán
túli másfélmilliós térképével együtt — jól szolgálták a szénhidrogének és a víz 
prognózisának ügyét, mivel az alsópannóniai pelitek szerepét a szénhidrogén 
képződésben már korán felismerték a kőolaj geológusok és a pleisztocén kép
ződmények után hazánkban a felsőpannóniai víztartók a legfontosabbak. Jól 
szolgálták ezt a célt akkor is, ha az ország sok területén egyes részletekben az 
ábrázolás pontossága ma már meghaladottnak tekinthető. 

Sokkal igényesebb térképeket készített KŐRÖSSY L . ( 1 9 7 1 ) az alsópannóniai 
formáció három, általa elkülönített tagozatáról. Több ezer szénhidrogénkutató 
mélyfúrási adat segítségével ezeknek nemcsak elterjedését, hanem vastagsá
gát is megadta. Ezen túlmenően az alsó- és felsőpannóniai formációnak elké
szítette talpmélység- és elterjedési térképét is 1 : 7 5 0 0 0 0 méretarányban az 
egész ország területéről többszínnyomásos kivitelben. A szénhidrogénekre 
irányítottság következtében térképei a hegységperemeken a részletezési lehe-
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tőségeket teljesen nem merítették ki. JASKÓ S. (1963) az utóbbi néhány évben 
a neogén lignitképződés törvényszerűségeinek vizsgálata során egész Kelet-
Európára kiterjedő, a felsőpannóniai formációnak uralkodóan erdős láppal 
borított, illetve enélküli területeit ábrázolta kb. tízmilliós léptékben. Ezzel 
kiváló, a nagyvonalú lignitprognózisok számára nélkülözhetetlen térképet 
adott . 

Megemlíthetők még azok az 5 évenként készült szénhidrogén-prognózistér
képek, amelyek országos vonatkozásban 1 : 500 000 méretarányban, rendsze
resen, 1959-ben KERTAI G Y . , 1964, 1969, 1974, és 1979-ben DANK V . irányí
tásával készültek a KGST munkáihoz kapcsolódva. 

Az előzmények és saját (HÁMOR G . ^ J Á M B O R Á. 1964, JÁMBOR Á.— KORPÁS 
L. 1968, 1971, JÁMBOR Á.—KORPÁSNÉ H Ó D I M. 1971, JÁMBOR Á. 1967, 1969, 
1975, JÁMBOR Á. — SOLTI G. 1976) eredményeiknek felhasználásával jellemez
tem az alsó- és a felsőpannóniai formáció fáciesegységeit. Mindkét formáció 
további tagolására is elegendő adat gyűlt már össze országosan, de a feladatot 
— különösen a mély medencék vonatkozásában — idáig csak áttekintő szinten 
lehetett megoldani. 

Az áttekintő szelvényeken feltüntetett litofácies-egységek összefoglaló jel
legűek, mindegyik egység több kevesebb kőzettípusból felépített. Az alaptípu
sok — a mikrofáciesek — egyenkénti jellemzése messze meghaladja ennek a 
munkának a kereteit. A fáciesegységek jellemzésénél így csak egy-két jellemző 
kőzettípust, azaz mikrofáciest említek meg. Nagyon jellemző az alsó- és felső
pannóniai formációban is a mikrofáciesek eloszlása. Bár az üledékes fáciesegy
ségek száma gyakorlatilag mindkét formációban azonos, az alsópannóniai for
máció sokkal egyhangúbb képet muta t akár függőleges, akár vízszintes irány
ban vizsgáljuk is változásait; a medencebelseji nyíltvízi fáciesek uralkodó sze-
repűek, a többi tulajdonképpen csak színező elem. A felsőpannóniai formá
cióban viszont az előbbiek ugyancsak jelentős szerepe mellett a sekély vízi 
fáciesek jelentősége, elsősorban a formáció felső felében, nagyobb volt. 

A két formációban az egymásnak lényegében megfelelő nagy egységeket 
szembeállítva az alábbi képet kapjuk (1. és 2. ábra): 

Alsópannóniai formáció 

1. Nyíltvízi agyagmárga, homok 
2. Lagunabeli agyagmárga 
3. Hegységperemi tarkaagyag, kavics 
4. Medenceperemi tarkaagyag 
5. Abráziósparti gyöngykavics-kvarchomok 
6. Lignit, szenes agyag 
7. Édesvízi mészkő 
8. Vulkanoszediment képződmények 

Felsőpannóniai formáció 

1. Medencebelseji agyagmárga, homok 
8. Lagunabeli agyagmárga, aleurit 
9. Folyóvízi tarkaagyag, kavics 
2. Hegységperemi tarkaagyag, homok 
4. Abráziósparti gyöngykavics-kvarchomok 
3. Szenes agyag, lignit 
5. Édesvízi mészkő 
G. Bazalttufitok és 
7. Aigin it ek 

Az egyes fáciespárokat együttesen ismertetem. 
1. Nyíltvízi, illetve medencebelseji agyarmárga, homok. Ez a fáciesegység 

tulajdonképpen nem tartozik a hegységperemi fáciesek ismertetésének keretei 
közé, de a teljesség kedvéért néhány szót erről is célszerű szólni. Mindkét for
mációban ez foglalja el a legnagyobb területeket a Kárpát-medencében és több 
nagy egységre lehetett bontani ( K Ő R Ö S S Y L. 1971). 

Kőzettanilag meglehetősen egységes kifejlődésú. Uralkodóan szürke, esetleg 
sötétszürke, nagyobb mésztartalom esetén halványszürke, többé-kevésbé aleu-
ritos, lemezes—kagylós elválású agyagmárgarétegekből áll, amelyek között a 



Jámbor: Szigethegységeink és környezetük pannon fáciestipusai 501 

A В С 

1. ábra. Az alsópanóniai formáció fáciesegységei helyzetének elvi vázlata. J e l m a g y a r á z a t : 1. Nyíltvízi 
agyagmárga, homok, 2. Lagunabeli agyagmárga, 3. Hegységperemi tarka agyag, kavics, 4. Medenceperemi tarka 
agyag, 5. Abráziósparti gyöngykavics, 6. Lignit, szenes agyag, 7. Édesvízi mészkő, 8. Vulkanoszediment képződmények; 
A = Középhegység, В = Hegységperemi laguna, С = Medence; Pz—M = Alsópannóniainál idősebb képződmények 

Fig. 1. Theoretical sketch of the position of facies units belonging to the Lower Pannonian Formation. L e g e n d : 
1. Open-water argillaceous marl, sand, 2. Lagoonal argillaceous marl, 3. Mountain-marginal variegated clay, pebble, 
4. Basin-marginal variegated clay, 5. Abrasional pearl-pebbles, 6. Lignite, carbonaceous clay, 7. Freshwater limestone, 
8. Volcano-sedimentary beds; A = Highlands-uplands, В = Lagoon of the mountains' margin, С = Basin; Pz —M = 

Older formations than Lower Pannonian 

2. ábra. A felsőpannóniai formáció fáciesegységei helyzetének elvi vázlata. J e l m a g y a r á z a t : 1. Medencebelseji 
agyagmárga, homok, 2. Hegységperemi tarka agyag, homok, 3. Lignit, szenes agyag, 4. Abráziósparti gyöngykavics
kvarchomok, 5. Édesvízi mészkő, 6. Bazalttufit, 7. Alginit, 8. Lagunabeli agyagmárga, homok, 9. Folyóvízi tarka agyag, 

homok; Az A, B, 0, Pz—M magyarázatát lásd az 1. ábránál, Pa, = Alsópannóníai képződmények 

Fig. 2. Theoretical sketch of the position of facies units belonging to the Upper Pannonian Formation. L e g e n d : 
1. Basin sediments of argillaceous marl and sand, 2. Mountain-marginal variegated clay, sand, 3. Lignite, carbonaceous 
clay, 4. Abrasional pearl-pebbles — quartz-sand, 5. Freshwater limestone, 6. Basaltic tuffite, 7. Alginite, 8. Lagoonal 
argillaceous marl, sand, 9. Fluviatile variegated clay and sand; A, B, C, Pz—M: see Fig. 1., Pa, = Lower Pannonian 

beds 

medencék belsejében ri tkábban, a medencék peremén gyakrabban települnek 
közbe ugyancsak szürke, finomtól középszemüíg terjedő szemcseméretű ho-
mok(kő)rétegek. A medencék belsejében az alsópannóníai formációban turbu
lens áramlásokból lerakódott, mikrokeresztrétegzett, gyakran intraformácioná-
lis eredetű kavicsbetelepüléseket tartalmazó aleurolitrétegek is találhatók. A 
felsőpannóniai formációban viszont gyakoriak a párhuzamos lemezes —leveles, 
vagy hullámfodros rétegzettségű aleuritok. 

Ásványtani szempontból a medenceperemi és a medencebelseji területek 
idetartozó képződményei hasonlóak, ha az utóbbiak nagyobb (1200 — 1500 m 
alatti) mélységekben végbement diagenetikus változásaitól eltekintünk. A pe-
lites kőzetek fő alkotói az allotigén és szemiallotigén csillámásványok (illit, 
montmorillonit, klorit, muszkovit), amelyek mellett jelentős a kalcit, a dolo
mit és szinte mindig jelen van a gömbös bakteriopirit is. Ugyancsak allotigén 
eredetűek a változó mennyiségben jelenlevő finom méretű kvarc- és földpát-
szemcsék is. 

A В С 
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Az előbbieken kívül a medenceperemi területeken viszonylag gyakoriak a 
mészvázú Molluscák, a medencék belsejében ezek nagyon ri tkák és lenyomat 
megtartásúak. Az előbbi területeken a csigák szerepe is jelentős, utóbbiakon 
alig találhatók. A kagylómaradványok uralkodóan a rétegzéssel párhuzamos 
félkagylókként kerülnek elő, bizonyítva szemiautochton beágyazódási körül
ményeiket. A Molluscák faunaegyüttesei alapján a medenceperemibb terüle
teken számos — apró Limnocardium-, Paradacna abichi-, Congeria banatica-, 
C. partschi-, 0. czjzeki-, Orygoceras-, Melanopsis fossilis-, C. balatonica-, Limno
cardium decorum-, Prosodacna wísuiísi-tartalmú, féregnyomos stb. mikrofáciest 
lehet megkülönböztetni. 

A medencebelseji területeken a Molluscáknál lényegesen gyakoribb a 0 ,1 — 
2 ,0 mm átmérőjű, lapos szemcsékből álló huminitpelit anyag is, amely álta
lában szórt módon, sok esetben pedig jelentős mennyiségben észlelhető egyes 
rétegekben. 

Az előbb elmondott fácies jellegekből egyértelműen következik, hogy ez a 
nagy egység viszonylag jelentős ( 1 0 — 3 0 0 m) vízmélységben, részben a hullám
verés hatásának kitéve, részben már az az alatti szintben, a beltenger partjától 
-viszonylag távol, az oxigén—kénhidrogén vízkémiai határ alatt, csökkentsós
vízi körülmények között keletkezett. 

Oldalirányban ennek a nagy egységnek elsősorban a lagúna- valamint az 
abráziósparti -és a tarkaagyag fáciesegység felé vannak szoros kapcsolatai. 

2. A lagunabeli agyagmárga, illetve agyagmárga, aleurit fáciesegység eddigi 
ismereteink alapján viszonylag szűk területen különíthető el. Ilyen típusú 
képződményeket az alsópannóniai formációban a Dunántúli-középhegység dél
keleti előterében az ősi—csákvári—mányi—zsámbéki, a monostorapáti — 
nagyvázsonyi, a szilágy—martonfai lagúnában (SZEDERKÉNYI T . 1 9 6 3 ) és a 
Bükk előterében (HAJÓS M.— RADÓCZ GY. 1 9 7 1 ) sikerült elkülöníteni. 

A felsőpannóniai formációban eddig a kapolcs—nagyvázsonyi, a bakonykúti 
—guttamási, a várgesztesi és a szabadság-hegyi lagúnát lehetett lehatárolni. 

Kőzettani szempontból az alsópannóniai formáció lagúnás fáciesegységei 
ugyancsak egyneműek. Uralkodóan szürke, illetve világosszürke lemezes — 
kagylós elválású (aleuritos) agyagmárga—márgarétegekből állnak, amelyek 
között — a homokos fáciesek hiányával együtt, jelezve a regionális áramlások 
tói való elzártságot — diatomitos rétegek (diatomitos agyagmárga, agyagmár-
gás diatomit és diatomit) jelennek meg. 

Az agyagmárgák ásványtani képe azonos a medencebelseji egységnél leír
takkal , de epigenetikus átalakulásuk érthető okokból nem ment végbe, s a 
huminitpelitek alárendelt volta mellett jellemzőek a plankton eredetű szerves 
mikromaradványok, összefoglalóan alginitek, bár részarányuk általában nem 
haladja meg az 1 —5%-o t . 

Az agyagmárgák további fáciestagolását a gazdag és jómegtartású Mollusca, 
valamint életnyom (ipszilon alakú és kétféle Pectinaria) fauna teszi lehetővé. 
A különböző lamellibranchiatás együttesek mellett gyakoriak a változatos 
Gastropoda együttesek is. 

A fáciesegység kapcsolatait a helyenként megfigyelhető egykori kiszáradási 
hasadékok, a r i tkán fellépő, zöld mészmentes agyag, vékony sötétszürke, 
huminitpelites agyag, édesvízi mészkő és partközeli kvarchomokbetelepü-
sek jelzik. 

A felsőpannóniai formáción belüli, lagúna típusú területek kifejlődésére 
jellemző, hogy az uralkodó szürke, csökkentsósvízi Molluscákat tartalmazó 
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agyagmárga- és finomszemű homokrétegek között már az ungulacapraes szint 
középső részétől kezdve ismételten megjelennek sárga—szürke ta rka agyag
márga, valamint vékony, halvány lilásszürke édesvízi mészmárga, édesvízi és 
csökkentsósvízi mészkő (csak a kapolcsi területen), szenes agyag és lignitbete
lepülések. 

Említésre méltó a mocsári fáciesek megjelenésében mutatkozó azon tör
vényszerűség, hogy a Csákvári-medence területén, valamint a Velencei-hegy
ség délkeleti előterében azok nem csak a balatonicás szint felső részében és 
afölött, hanem már a felsőpannóniai formáció legidősebb részében is megjelen
nek, annak ellenére, hogy egyéb jellegeik nem utalnak lagunás kifejlődésre. 

3. A hegységperemi, illetve folyóvízi tarkaagyag, kavics fáciesegység az alsó-
pannóniai formációban a Balatonfő környékén és a Mecsek déli előterében, 
míg a felsőpannóniai formációban Észak-Magyarország határmenti területein 
— Borsod és Nógrád megye — fordul elő. Az Alföld területén több helyen is
mert (KŐRÖSSY L. 1971) alapkonglomerátum kisebb része ugyancsak ide tar
tozhat. Ennek pontos megítélése a szórványos adatok miat t jelenleg nem lehet
séges. 

A balatonfői előfordulás torrens folyók — pontosabban patakok — által 
rövid távon szállított, majd a medence peremén lerakott, uralkodóan sárga— 
zöld—rozsdabarna tarka agyag (aleurit) és 0,2—5 cm, leggyakrabban 1,2— 
1,5 cm átmérőjű, gyengén kerekített kvarc és kvarcfillit kavicsok alkotta 
rétegek váltakozásából áll, az előbbiek túlsúlyával. 

A Mecsek déli szegélyén Kővágószőllös és a bükkösdi völgy közötti területen 
az ugyancsak torrens vizek nagy mennyiségű durva permi homokkőtörmeléket 
szállítottak a medencébe. A medence süllyedése i t t általában gyorsabb volt a 
felhalmozódásnál, így a tarka rétegek elég ritkák. Gyakoribbak viszont a 
huminites agyag-, sőt lignitbetelepülések (JÁMBOR Á. 1967, SZÓNOKY M. 1975). 

A tarkaagyag—kavicsrétegek oldalirányban a medenceperemi tarkaagyag, a 
lignit telepes, a lagunás és a medencebeli fáciesegységekhez kapcsolódnak. 

A felsőpannóniai formációhoz tartozó észak-magyarországi előfordulás a 
Gömör-szepesi Érchegység ekkori megemelkedésével kapcsolatos. A megemel
kedés következtében lezúduló nagy tömegű üledékanyag feltöltötte a felső
pannóniai tó itteni peremi területeit, amelynek eredményeképpen tarkaagyag, 
homok és viszonylag durva, 2 — 10 cm átmérőjű, közepesen kerekített fillit, 
kvarc és porfirit anyagú szemekből álló kavicsrétegek jöttek létre. A fácies
egység délnyugati irányban a lignittelepes mocsári egységhez kapcsolódik. 

4. A medenceperemi tarkaagyag, illetve hegységperemi tarkaagyag—homok 
az előbbi fáciesegységtől főként két szempontból különbözik. A legszembetű
nőbb, hogy ebben nincsenek durva szemcseösszetételű rétegek; a másik különb
ség pedig a tarkaság kialakulásának menetében van, amennyiben a kavicsos 
egység tarkasága szingenetikus, esetleg korai diagenetikus, a pelites egység 
kőzeteié pedig késő diagenetikus, reduktív körülmények között leülepe
dett agyagmárgaróteg a viszonylag tartós ideiglenes szárazrakerülés következ
tében előbb kiszáradt, majd a benne levő bakteriopirit bomlása következtében 
sárga—zöld—szürke tarka színűvé vált. 

Az alsópannóniai formáció medenceperemi tarkaagyag rétegei egyrészt Ősi, 
Csór, Kápolnásnyék környékén, tehát a Dunántúli-középhegység délkeleti 
előterében, másrészt a Rudabányai-hegység területén és a Szendrői-hegység 
délkeleti peremi részein ismertek. A fáciesegység felépítésében a tarkaagya
gok mellett huminites agyag, szenes agyag, sőt vékony lignitrétegecskék is részt 
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vesznek. Utóbbiaktól — amelyek lemezesen rétegzettek — eltekintve, mind
egyik kőzettípus kagylós vagy szemcsés elválású. 

A fáciesegység kőzeteinek ásványtani összetétele, a medencebeliekhez képest 
több szempontból muta t eltérést. A bakteriopirit i t t hiányzik, a karbonátanyag 
az esetek többségében kioldódott, mégpedig elsősorban a kaleiumkarbonát, 
majd sokszor mészkonkréciók formájában újra kivált, míg a magnéziumkar
bonát megmaradt és végül az ősmaradványok szinte kivétel nélkül megsemmi
sültek a késő diagenetikus hatások következtében. 

A felsőpannóniai formációban a hegységperemi tarkaagyag—homokrétegei 
sokkal gyakoribbak mint az alsópannóniai formációban. Megjelenésük a felső
pannóniai formáció mindegyik szintjénben gyakori, a legfiatalabbakban még 
területi szempontból is általánosnak mondható. Fel kell hívnom azonban a 
figyelmet arra, hogy viszonylag nagy területi elterjedését (Torony, Fertőboz, 
Szentpéterfa, Sokoró, Győr, a Balatontól délre levő vidék, a Mecsek és Villányi
hegység környéke, a Velencei-hegység környéke, az Északi-középhegység déli 
előtere, az alföldi ún. levantei rétegek) a pleisztocénben és a holocénben vég
bement mállási folyamat eredménye erőteljesen befolyásolja, olyan értelem
ben, hogy a negyedidőszaki fekvő alatti és a jelenlegi, vagy közelmúlt talaj
vízszintje feletti rétegek erőteljesen oxidálódtak 5—20 m vastagságban, akkor 
is, ha azok eredetileg szürkék voltak és más fáeiesegységhez tartoztak. Ezeket 
az utólag megtarkult rétegeket a homok- és az agyagrétegek színének össze
hasonlításával tudjuk felismerni. H a utólagos az oxidáció, akkor a homokré
tegek mélyebb szintben is sárgára színeződtek, ha szingenetikus, akkor ez a 
tarkaság az agyagos rétegekben „hatol" mélyebbre. 

Érdekes módon a felsőpannóniai formáció tarka rétegei szöveti szempont
ból kevésbé „alakultak á t" , mint az alsópannóniai formációba tartozók és 
mésztartalmukat is gyakrabban megtartották. A sárga vagy barnássárga— 
szürke, esetleg zöld tarka agyagmárgák ugyan többségükben kagylós, eseten
ként szemcsés elválásúak, de viszonylag gyakoriak a lemezes—kagylós elválá-
súak is. A késő diagenetikus változások az ősmaradványok jó részét itt is 
elpusztította, de a növénymaradványok többsége limonitos lenyomatként meg
maradt és az Arenicola típusú féregjáratok is jól észlelhetők. A Molluscák 
viszont a tarka rétegekből általában hiányoznak, ha megmaradtak, akkor 
édesvíziek, illetve szárazföldiek. 

Figyelemre méltó jelenség a tarka rétegek színe. Az éghajlati viszonyok kö
vetkeztében az oxidáció uralkodóan csak a sárga szín kialakulásáig haladt 
előre, bár sokkal gyakoribbak a sárga—szürke tarka rétegek. Seregélyes kör
nyékén (az Sg-1. sz. fúrás rétegsorában) azonban a felsőpannóniai formáció 
három legidősebb félciklusában több tucat sárga—fakó vörös—szürke tarka 
agyagbetelepülés volt megfigyelhető és FRANYÓ F . adatai alapján az ún. 
levantei vagy felsőpliocén tarkaagyag összletben is előfordulnak fakóvörös— 
szürke—sárga tarka betelepülések. Pedig a két képződmény képződési idejé
ben jelentős különbségek vannak. 

A felsőpannóniai formáció tarkaagyag—homokrétegei a lignites, a lagúnás 
és a medencebeli fáciesegységekhez egyaránt szorosan kapcsolódnak a sok 
hasonló kőzettípuson keresztül. 

5. Az abráziósparti gyöngykavics—kvarchomok egység az egyik legrégeb
ben ismert fáciestípusa a pannóniai formáció csoportnak, annak ellenére, hogy 
elterjedése viszonylag erősen korlátozott; szinte kizárólag hegységszegélyi 
területeken (Sopron, Tata—Kisbér—Devecser—Sümeg—Tapolca, Újdörögd— 
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Padragkút—Ajkarendek—Bakonyjátó—Ugod, Gyenesdiás—Balatongyörök — 
Kállai-medence—Monostorapáti—Nagyvázsonyi-medence — Vörösberény, Pe
remarton —Várpalota, Fehérvár csurgó—Bodajk—Csákvár—Szár—Bicske, 
Tinnye—Páty—Csabdi—Sóskút—Diósd, Kám—Gorica—Cserdi—Kő vágószöl-
lős—Pécs—Hird, Mályi, Rudabánya) található. KŐKQSSY L . ( 1 9 7 1 ) adatai sze
r int a dél-alföldi báziskonglomerátumok egy része is ebbe a fáciesegységbe 
tartozhat . 

A fáciesegység uralkodó kőzettípusa a fehér, halványszürke vagy sárga (li-
monitos), illetve sárgafoltos, jól osztályozott aprószemű, mészmentes kvarc
homok. A kvarcszemcsék részaránya általában 9 0 db-százalék körüli, de 
szélsőséges esetekben megközelítheti a 100-a t . A kvarchomok az alaphegység
peremek felé feltűnően jól kerekített kvarckavicsos homok, majd egyes esetek
ben (Keszthelyi-hegység, Balaton-felvidék és Kővágószöllős — Pécs) 0 , 2 — 1 , 2 
m-es kerekített tömböket tartalmazó durva kavicsrétegekbe megy át, attól 
függően, hogy milyen meredek, illetve milyen anyagú volt a par t és milyen 
energiájú (azaz milyen mélységű) volt a partot romboló víz (mivel a hullámok 
nagysága a vízmélységtől függ). A medence belseje felé ugyanez a kvarchomok 
néhányszor tíz méteren belül előbb átlagos összetételű muszkovitos, majd 
muszkovitos és földpátos, kissé meszes, szürke homokba megy át, jelezve, 
hogy a kvarchomok ott képződött, ahol a víz mozgási energiája nagy volt 
és az üledék—víz határ t az oxigén—kénhidrogén határ — éppen az erőteljes 
mozgatottság miatt — ismételten átlépte a végleges, és az 0 2 — H 2 S határ 
felett történt lerakódás előtt. 

Mind a hegységperemi, mind a dél-alföldi területen megállapítható volt, 
hogy ez a fáciesegység nem egyetlen, hanem több rétegtani szintben is meg
jelenik (I. táblázat). 

Az abráziósparti gyöngykavics—kvarchomok fáciesegység előfordulásai 
Occurrence of the abrasion pearl gravel and quartz sand facies unit 

J. táblázat — Table I. 

6. A lignit, szenes agyag fáciesegység gazdasági jelentősége miat t az egyik 
legjobban ismert kifejlődése a pannóniai formációcsoportnak. A felsőpannó-
niai formációban a Torony—jáki és a Cserhát—Mátra—Bükk előtéri a két 
nagy előfordulás. Vékonytelepes kifejlődések ismertek a Zalai-medence, Észak-
Somogy, a Velencei-hegység déli előtere és a Cserhát déli részén is. Megállapít
hatjuk, hogy alig van olyan terület az országban, ahol a felsőpannóniai formá-

13" 

Alsóparmónia formáció Felsőpannóni ai formáció 

alsó J középső felső alsó középső felső 

Dél-Alföld + ? ? + 
Mecsek-Villány + - — + — — 
Sopron + 
Fertőszentmiklós + Dunántúli-középhegys eg ÉNy-i előtere — ? + + ? — 
Peremarton—Várpalot a — + z 
Os ákv ár— Fehérvárcsu ffgó—Bodajk — — — — — 
Szár—Bicske + 
Tinnye—Páty—Sóskút—Diósd — + — — — — 
Mályi—Rudabánya + 
Budai-hegység D-i elő ere ? ? 
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ció középső és felső részében egy-két, vagy egy-két tucat, 5 — 50 cm vastag 
lignittelep ne lenne. Mint már említettem, a lagúna fáciesegység területén a 
teljes felsőpannóniai formáció szelvényében észlelhetők lignitnyomok vagy 
mocsári agyagbetelepülések. Az alsópannóniai formációban a Komjáti- és az 
Ösküi-medencében van a két legnagyobb — viszonylag vastag telepes — elő
fordulás, de lignitnyomok a Mecsek déli ,és a Dunántúli-középhegység délke
leti előterében levő lagúna több pontján is előkerültek. 

A fáciesegység jellemző kőzettípusa a többé-kevésbé xilites, barna, vagy 
barnásfekete lignit, mely a mocsárerdei keletkezési körülményeket bizonyítja. 
A medence belseje felé ezt előbb szenes agyag, majd huminites agyag, illetve 
huminitpelittel színezett agyag helyettesíti, mint nyíltlápi kifejlődés. A lig
nittelepes rétegsorokban gyakoriak a szürke, mészmentes kagylós-, vagy szem
csés elválású agyagrétegek is, amelyek a humuszsavak kalcitkiválását gátló 
hatását bizonyítják nagy területeken. 

Az előbbieken kívül mindegyik lignitösszletünkben jellemzőek a finom-, 
illetve aprószemű szürke homokrétegek is. A sorozatok mindig vékony rétege
sek (0,1 — 2,0 m), különösen a nagy előfordulások peremi részein és a kevésbé 
jelentős előfordulásokon. 

A lignittelepes rétegsorok általában faunaszegények, de a jómegtartású 
makroflóra maradványok sem túl gyakoriak. A legtöbb Mollusca maradvány 
a Balatontól délre levő területről került elő. I t t a szenes agyagokból theodoxu-
sos, esetleg apró melanopsisos és planorbisos, sőt limnocardiumos faunák ismer
tek. Az Északi-középhegység déli előteréből Planorbis és Anodonta leletek 
ismertek, míg a nyugat-magyarországi telepek meddő közbetelepüléseiből faj
gazdag szárazföldi—édesvízi együttest határozott meg KROLOPP E . Ebben a 
faunában az ismert alakok közül a Tacheocampylea doderleini és az Unió wetz-
leri a legjellemzőbb. 

A lignites fáciesegység a legszorosabb kapcsolatot a tarkaagyag fáciesegy-
ségekkel mutat ja , de a medencebelseji agyagmárga, homokrétegek felé is van
nak átmenetei. 

7. Az édesvízi mészkő fáciesegység minden előfordulása szorosan kapcsoló
dik a karbonátos szigethegységek területéhez. A lignites fáciesegységhez hason
lóan legnagyobb előfordulásai (Nagyvázsony, Kapolcs, Kádárta , Várpalota, 
Guttamási, Papkeszi, Budapest-Szabadság-hegy, Nagyharsány) a felsőpannó
niai formációban találhatók, de elvétve az alsópannóniai formációban is meg
figyelhetők (Herceghalom). Édesvízi mészkő a felsőpannóniai formációban két 
— az ungulacapraes és a legfelső —, az alsópannóniai formációban egy — a G. 
banatica-s — szintben fordul elő. 

A fáciesegység fő kőzettípusai viszonylag csekély változatosságot mutatnak. 
A leggyakoribb a pelitomorf szövetű, tömör, 20—50 cm vastag réteges, kevés 
kitöltött vázú édesvízi csigát (Helicidát) tartalmazó típus. Emellett tömör, de 
pizolitos rétegek, édesvízi pizolitos mészmárgák, mésziszap és Helicida luma-
sella rétegek is találhatók. 

Az édesvízi mészkőrétegek — a nagyharsányi és szabadság-hegyi előfordu
lások kivételével — mindegyike lagúnás viszonyok között, tehát a nagy pan
nóniai medencétől többé-kevésbé elzárt területeken rakódott le, így kapcsolatai 
csak a lagúnás kifejlődésű képződményekhez vannak. Az édesvízi mészkövek 
nem „forrásmeszek", hanem a sekély hegyközi medencék kicsiny tavainak 
—a környezet következtében mészgazdag — vizéből lerakódott mésziszapból 
keletkeztek. 
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8. A vulkanoszediment fáciesegységhez sorolható képzó'dmények a Dunán
túli-középhegységben, a Kemenesháton, Kiskunhalas (CSEBEPESNÉ MESSZÉNA 
B. 1 9 7 8 ) és Bősárkány (BALÁZS E. 1 9 7 6 , előadás a Földtani Társulatban) kör
nyékén, valamint a Tokaji-hegységben (MÁTYÁS E. 1 9 6 6 ) fordulnak elő. Az 
első ket tő a felsőpannóniai formációba, utóbbi három az alsópannóniaiba tar
tozik. A kiskunhalasi és a bősárkányi előfordulásról annyit tudunk, hogy itt is 
találhatók részben vízbehullott és vízbemosott kifejlődésű andezit, illetve 
bazalt piroklasztikumok. A Tokaji-hegységben a savanyú piroklasztikumok a 
legjelentősebb szerepűek, amelyek áthalmozása kapcsán speciális agyagásvány
rétegek (bentonit, kaolin), diatómás üledékek és tufitok keletkeztek. Ezek a 
hasonló kifejlődésű szarmata sorozathoz kapcsolódnak, így szarmata vagy alsó
pannon koruk kérdéses. 

A Dunántúli-középhegység vulkanoszediment képződményei az ungula-
capraes szint közepétől a felsőpannóniai formáció legfiatalabb rétegei által 
reprezentált időben képződtek, a kemeneshátiak az Unió wetzleri-s szintbe 
települnek. Uralkodnak mindkét területen a vízbemosott, közepesen osztályo
zott , keresztrétegzett típusok, alárendelt szerepűek a vízbehullott, rosszul 
osztályozott bazalttufák. Ezek a képződmények egyrészt a lávafolyásokból 
képződött bazaltok alatt , másrészt önálló, maar jellegű vulkáni kitörések során 
létrejött bazalttufagyűrűk formájában találhatók. 

Az így kialakult „gyűrűket" (Pula, Gérce, Sitke, Várkesző, Tihany?) a zárt 
eutróf tavi körülmények között képződött kőzetek töltötték ki. Ezek többsége 
lemezes—leveles felépítésű, éghető plankton alga, diatoma és többé-kevésbé 
agyagosodott vulkáni üvegből álló kőzet, kisebb részük a Botryococcus braunii 
K Ü T Z . alga telepeiből álló tömeges alginit. Az alginites rétegek fedőjében 
Várkeszőn jelentős vastagságú szürke bazalt-bentonit réteg települ. Pulán rész
ben a nagyvázsonyi mészkő tagozat fedi, máshol csak würmi lösz. 

Bazalt-bentonitok a Királykő (Kapolcs mellett) a Tálodi-erdő és a Kab-hegy 
környékén is előfordulnak. Az itteni bentonitrétegek uralkodóan élénkvörös 
színűek. Míg a várkeszői bentonit tav i keletkezéséhez nem sok kétség fér, 
utóbbiak genetikája és vörös színe nyitot t kérdés. 
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Palaeogeographically significant Pannonian facies units 
in and around the inselbergs of the Hungarian pa r t of the Carpathian 

Basin 

Á. Jámbor 

The term „Pannonian" is used here according to L. R O T H ' S definition (1879). It com
prises a series formed in a brackish-water environment of sedimentation. This series, 
situated between the Sarmatian and Pleistocene formations in the Carpathian Basin, is 
built largely of fine-detritus-bearing clay and sand, moreover, subordinately, of carbonate 
rocks, basic volcanics and pebbles. This complex attains a thickness of 3,000 to 3,500 m 
in the middle of some sub-basins of the Little Hungarian Plain, Zala and the Great 
Hungarian Plain, getting thinner towards the ,,island mountains". In and closely around 
these mountains the thickness is reduced to 50—300 m. This cannot be due to a reduction 
in the time deposition, though on the steeper sides of elevations the appearance of the 
Lower Pannonian Formation in three steps is observable. Furthermore, the Upper Pan
nonian Formation also rests, in many places, immediately on the older formations of 
the mountain flanks. 

As expectable, the makeup of the Pannonian formations is much more uniform inside 
the basins than in the inselberg regions. No such great differences in facies as those 
displayed by the Senonian, Eocene or Middle Miocene can be observed here. On this 
very basis, the Pannonian formations resemble the Oligocène ones of the Carpathian 
Basin. This resemblance is due mainly to the prevalence of pelitic rocks, and also to the 
similarly great thicknesses. All this testifies to a quick basin subsidence and strong 
erosional forces acting on the land exposed, involving a very intensive process of sedi 
mentation. 

The generalizable properties of the Pannonian complex have been outlined step by 
step for a hundred years now. The main frames in evolution history were established by 
some pioneering researchers (Тн. F U C H S , G Y . H A L A V Á T S , L. L Ó C Z Y sen., I. L Ő R E N T H E Y 
and others) in the second half of the past century. They stated that the freshening of 
the Paratethyan inland sea had been accelerated, due to a complete landlocking after 
Sarmatian time, thus a shallow water (brackish to salt lacustrine) sedimentation with 
repeated swamp deposition had taken place up to the Pleistocene. 

In the first half of this century, the main facies units were outlined. The facies of 
basin and of basin-marginal zones were recognized ( J . S Ü M B G H Y ) , and abrasional pebbles 
and sands (S. J A S K Ó 1937) together with freshwater limesrone (L. L Ó C Z Y S E N . 1913, F. 
B A R T H A 1955) were properly characterized. F. B A R T H A (1964, 1971) described 12 dif
ferent molluscan fauna assemblages evidencing the pre-existence of various palaeo-
geographic environments. Since the 1950s, owing to a detailed survey and drilling activ
ity, the lithological and genetic features of the following formations have been recogniz
ed: quartz-sand—pearl-pebble beds formed in the zone exposed to wave action (M. 
H A J Ó S 1954, Zs. B Á B D O S S Y - L I E S Z K O V S Z K Y 1958, G Y . V E C S E R N Y É S 1966, P. S Z A T M Á R I 
1971); lignites of swamp facies ( G Y . R A D Ó C Z , L. C S I L L I N G , S. J A S K Ó , E . N A G Y ) ; inter-
montane lagoonal diatomite deposits (M. H A J Ó S — G Y . R A D Ó C Z 1971, T. S Z E D E R K É N Y I 
1963, M. H A J Ó S 1971, Á. J Á M B O R 1971, M. H A J Ó S 1959, E . M Á T Y Á S 1966), and oil shale 
(alginite) related to basaltic volcanism. Small-scale palaeogeographic maps covering 
wider regions were successively plotted ( J . N O S Z K Y S E N . 1941, L. S T R A T J S Z 1953, F. S Z E N 
T E S 1960, F. B A B T H A 1964—1971, S. J A S K Ó 1963 and L. K Ő R Ö S S Y 1971). 

Relying on the relevant literature and on own results, we can distinguish 8 facies units 
in the Lower Pannonian Formation and 9 in the Upper Pannonian Formation: 
Lower Pannonian Formation 

L Open-water argillaceous marl, calcareous marl and 
sand 

2. Lagoonal argillaceous marl 
3. Variegated clay and pebbles of the mountains' margin 
4 . Variegated clay of the basin's margin 
5. Abrasional pearl-pebbles and quartz-sand 
6. Lignite, carbonaceous clay 
7. Freshwater limestone 
8. Volcano-sedimentary rocks 

Upper Pannonian Formation 

1. Basin argillaceous marl and sand 
8. Lagoonal argillaceous marl and silt 
9. Fluviatile variegated clay and pebbles 
2. Variegated clay and sand of the mountai s' margin 
4. Abrasional pearl-pebbles and quartz-sand 
3. Carbonaceous clay, lignite 
5. Freshwater limestone 
6. Basaltic tuffites and 
7. Alginites 
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The above terms are, of course, composite ones, covering a varying number of rock 
types. The rock types of microfaeies cannot be characterized individually here, for 
lack of space, because there are more than 150 units even if distinguished with the un
aided eye, using even so simple field tools as hammer and hydrochloric acid only. 

As it has been demonstrated by the above table, the Lower and Upper Pannonian 
Formations share about the same number and type of facies. The Lower Pannonian 
Formation, however, seems to be much more uniform, since apart from an open-water 
facies unit containing argillaceous marl, calcareous marl and sand, all the remaining seven 
units appear to be restricted to the marginal zones and basal beds of the mountains. Be
side some basin facies units (argillaceous marl, sand), in the Upper Pannonian Formation 
variegated clay, pebbles and sands (2 and 9) are widerspread. Limestones of freshwater 
to swamp origin, along with volcano-sedimentary rocks (3, 5 and 6) are also fairly 
constitutional. 

1. Open-water or basin-deposited marl and sand. Properly, this unit cannot be assigned 
to the frame of the mountain-marginal facies, however, to be complete, it deserves a few 
words. From a lithological angle, its constitution is uniform, consisting of argillaceous 
marl, which is predominantly grey-coloured, somewhere dark grey or, when showing a 
higher lime content, light grej ; otherwise it is silty, showing a laminated structure often 
with conchoidal bedding surface. Likewise grey-coloured, finely to medium-grained sand 
or sandstone beds are frequently intercalated in the argillaceous marl of the marginal 
basin zones, and they rarely occur inside the basin. 

2. The lagoon-type facies unit built of argillaceous marls can be distinguished over a 
restricted area. Such deposits of one-time lagoons can be recognized in the Lower Pan
nonian Formation of the following zones: Ö-si—Csákvár—Many—Zsámbék in the SE 
foreland to the Transdanubian Central Mountains, Monostorapáti—Nagyvázsony, Szi
lágy—Martonfa in the Mecsek Mts (T. S Z E D E R K É N Y I 1963) and in the Bükk Mountain's 
foreland (M. H A J Ó S — G Y . R A D Ó C Z 1971). As for the Upper Pannonian Formation, the 
lagoonal facies of Kapolcs—Nagyvázsony, Várgesztes and Budapest—Szabadság-hegy 
could have delimited. 

From a lithological point of view, the facies units of the Lower Pannonian Formation 
are uniform with a predominance of grey or light grey silty argillaceous laminated marls,, 
showing conchoidal bedding surface and including diatomite beds. 

It is characteristic of the lagoon-type deposits belonging to the Upper Pannonian 
Formation that there are repeated intercalations of yellow, grey and variegated argill
aceous marl in the predominantly grey beds, together with thin light lilac-grey fresh
water calcareous marls, freshwater to brackish water limestones, carbonaceous clay and 
lignite, included upwardly from as high as the middle part of the Ungida caprae Horizon. 

3. Facies units constituted by variegated clay and pebbles at the mountains' margin 
i.e. of fluviatile origin, assignable to the Lower Pannonian, Formation, occur in the 
vicinity of Balatonfő and in the southern foreland to the Mecsek Mountains. The Upper 
Pannonian Formation includes such units along Hungary's northern frontier (Borsod and 
Nógrád counties). These northern occurrences indicate the contemporaneous uplift of 
the SpiS—Gemer Metalliferous Mountains. 

4. Variegated clays at the basin's edge, ie. variegated clay—clay—sand layers of the 
mountains' margin are different in two respects. The most apparent difference is given 
by the fact that no coarse-grained rocks are present here. Additionally, the pertinent 
development of „variegatedness" is also of a diagnostic value. Accordingly, the character 
of the pebbly unit on being variega»ed in colour can be considered syngenetic or, may 
be, eraly diagenetic; whereas the same feature of the pelitic unit is late diagenetic. The 
latter indicates reductive conditions under which the argillaceous marl-composed material 
had deposited, then emerged temporarily, but for a longer time, above the water surface 
and dried out. Thus the bacterial pyrites decayed resulting in a yellow—green—grey, 
i.e. variegated, stain. 

The basin-marginal variegated clay beds of the Lower Pannonian Formation have 
become known in the following zones: the vicinity of ősi , Csór and Kápolnásnyék (SE 
foreland to the Transdanubian Central Mountains), the Rudabánya Mountains and the 
SE marginal zones of the Szendrő Mountains. 

The mountain-marginal variegated clayey-sandy sediments of the Upper Pannonian 
Formation are much more widespread than those belonging to the Lower Pannonian 
Formation. 

5. The unit of abrasional pearl-pebbles and quartz-sand shows a heavily restricted geo
graphic distribution, concerning the following marginal zones of the mountains: Sopron, 
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Tata—Kisbér—Devecser—Sümeg—Tapolca, Újdörögd —Padragkút—Ajkarendek — Ba-
konyjákó—Ugod, Gyenesdiás, — Balatongyörök—Kállai basin—Monostorapáti—Nagy
vázsony basin—Vörösberény, Peremarton—Várpalota, Fehérvárcsurgó — Bodajk, Csák
vár—Szár—Bicske, Tinnye—Páty—Csabdi— Sóskút—Diósd, Kám— Gorica—Cserdi— 
Kővágószöllős—Pécs—Hird, Mályi and Rudabánya. 

White, light grey or yellow (limonitic) or yellow-mottled, small-grained quartz-sand, 
free of lime, can be considered prevailing in this facies unit. This rock type is composed 
of quartz-pebbled sand towards the zones where the bedrocks break surface. At places 
(Keszthely Mts, Balaton Highland and Kővágószöllős—Pécs), the sand grades into coarse 
pebbles. 

6. The facies unit of lignite and carbonaceous clay is of economic importance and, 
consequently, it is the best-known part of the Pannonian Group. Two major occurrences 
of Torony—Ják and the Cserhát—Mátra—Bükk foreland are assignable to the Upper 
Pannonian Formation. Thinner seams can be found in the Zala basin, in N Somogy, in 
the S foreland of the Velence Mts and in southern Cserhát. As for the Lower Pannonian 
Formation, there are two essential occurrences each containing comparatively thick seams 
in the basins of Komjáti and Oskü. 

The pertaining characteristic rock type is a brownich-black lignite, more or less xilitie, 
referring to the marsh-forestland site of origin. Towards the middle of basin, isochronous 
beds appear (first carbonaceous clay, then huminitic clay or huminite-pelitie—coloured 
clays of the open swamp zone). In the lignitiferous sequence grey, noncalcareous clays of 
conchoidal to granular cleavage are frequent. These testify to the widely spread effect 
of the calcite-segregation-impeding humic acids. 

7. The freshwater limestone facies unit is associated everywhere with the carbonate 
inselbergs. Its most important occurrences (Nagyvázsony, Kapolcs, Kádárta, Várpalota, 
Guttamási, Papkeszi, Budapest—Szabadsághegy and Nagyharsány) belong to the Upper 
Pannonian Formation, however, it is also observable in the Lower Pannonian Formation 
(Herceghalom). 

The main rock types of this facies show relatively little variation. The commonest type 
is a pelitic-textured, compact one with beds as thick as 20—50 cm, which contain in
filled shells of freshwater gastropods (Helicidae). Besides the former, there are also comp
act but pisolitic beds, together with pisolitic calcareous marl, calc tufa and lumachelle 
beds with Helicidae. 

8. The volcano-sedimentary facies unit occurs in the Transdanubian Central Mts and 
in the zones of the Kemeneshát, Kiskunhalas ( В . C S E R E P E S - M E S S Z É N A 1 9 7 8 ) and Bő-
sárkány (E. B A L Á Z S 1 9 7 6 ) , moreover in the Tokaj Mountains (E. M Á T Y Á S 1 9 6 6 ) . The last 
three occurrences are of Lower Pannonian age, whereas the former two belong to the 
Upper Pannonian Formation. 

The volcano-sedimentary rocks of the Transdanubian Central Mountains first appear 
in the middle part of the Ungula caprae Horizon, isochronously with the youngest beds 
of the Upper Pannonian Formation; whereas those of Kemeneshát are found in the TJnio-
wetzleri Horizon. Badly sorted, water-fallen basalt tuffs are prevailing, but water-trans
ported, medium-sorted and cross-bedded types are also present subordinately. These 
rocks are situated partly below basaltic lava flows, and partly they form some individual 
basalt tuffs rings derived from maar-type volcanic eruptions. 

The above-mentioned „rings" (Pula, Gérce, Sitke and Várkesző) are filled with rocks 
formed under peculiar circumstances corresponding to special conditions. They are mostly 
laminated to foliated accumulations of planktonic algae, diatomaceae and more or less 
argillized volcanic glass. At Várkesző, the alginite-bearing beds are overlain by a con
siderably thick layer of bentonité of basaltic origin. 


