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Abstract 

The Borehole Görgeteg-I was deepened in a part of Transdanubia (W Hungary) where formerly we 
had only sporadic data on palaeontology, thickness and sedimentology of the local Pleistocene. The 
500 m deep drilling penetrated a 270 m-thick Pleistocene. Fossil material revealed that about 3/4 part 
of this sequence was deposited during the Early Pleistocene. Two intervals yielded stratigraphically 
important fossils. Mollusc fauna of the 121-171 m interval belongs to the younger part of the Viviparus 
boeckhi Zone. The extinct bivalve Potomida, known just from a few localities, was found in this interval. 
The palaeontological data of the Borehole Görgeteg-I, together with former ones, suggest that there 
is an about 300 m thick, predominantly fluvial sequence in SE Transdanubia (the Dráva Plain and the 
area N of it). This sequence was deposited during subsidence, which seems to be similar to that of the 
basin of the Great Hungarian Plain (E Hungary). Supposedly, the subsidence of the two basins was 
controlled identical tectonic processes. 

Összefoglalás 

A Görgeteg-I fúrás a Dunántúl D-i részén olyan területen mélyült, ahonnan korábban a pleisztocén 
rétegsor vastagságára, az üledékképződés menetére és ősmaradvány tartalmára vonatkozóan 
szórványos adatokkal rendelkeztünk. 
Az 500 m-es fúrás mintegy 270 m vastag pleisztocén rétegsort harántolt. Az őslénytani anyag alapján 
ennek mintegy 3/4-e a kora-pleisztocén folyamán rakódott le. 
Rétegtani szempontból különös jelentősége van két mélységköz őslénytani anyagának. 121-171 m 
közt a Mollusca-fauna az alsó-pleisztocén Viviparus boeckhi biozónának fiatalabb szakaszát jelzi, 
amelyet gerinces paleontológiái adat is megerősít. 216-218 m közt a Viviparus boeckhi biozóna alsóbb 
szakaszába (Gastrocopta serotina alzóna) tartozó folyóvízi Mollusca-fauna került elő, többek között az 
eddig kevés helyről ismert, kihalt Potomida kagyló nemzetség példányaival. 
A Görgeteg-I fúrás őslénytani adatai a korábbiakkal összevetve arra engednek következtetni, hogy a 
DK-Dunántúl (a Dráva-sík és a tőle E-ra eső vidék) területén mintegy 300 m vastag, jórészt folyóvízi 
pleisztocén üledéksorral kell számolni. Ennek a rétegsornak képződése időben az alföldi medence 
süllyedéssel lépést tartó feltöltődésével párhuzamosan ment végbe. Feltehető ezért, hogy a két 
folyamat azonos tektonikai tevékenységre vezethető vissza. 

Bevezetés 

Az Alföld mélyfúrások által harántolt üledéksorából gazdag alsó-pleisztocén 
folyóvízi és szárazföldi Mollusca-faunát ismertünk meg (KROLOPP 1970, 1995; 
K R E T Z O I & K R O L O P P 1972). Az adatok alapján az Alföldnek Tiszasüly-
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Nagybecskerek (Zrenjanin), illetve Kalocsa-Püspökladány végpontok közé eső 
közel 40 000 km 2 -es területén a kora-pleisztocénben a mostanihoz hasonló, 
folyóvizek járta területre lehet következtetni. 

A Dunántúl területéről a 70-es évekig csupán néhány felszíni feltárásból és 
egyes vízkutató fúrások öblítéses mintavételű anyagából került elő kora
pleisztocén korú folyóvízi Mollusca-anyag (KROLOPP 1995). Az utóbbi év
tizedekben azonban számos felszíni vagy felszínközeli előfordulás bizonyította 
az alföldihez hasonló és azzal azonos korú folyóvízi Mollusca-fauna meglétét, és 
néhány mélyfúrásból is kikerült rétegtanilag besorolható malakológiai anyag. 
Ezek vizsgálata alapján a Kisalföld, közelebbről a Szigetköz 300 métert 
meghaladó folyóvízi rétegsorának zöme az alföldihez hasonló módon kora
pleisztocén korúnak bizonyult (KORDOS & KROLOPP 1990). A Dunántúlnak az 
Alfölddel határos területein (Duna-völgy, Mezőség, Tolna és Baranya megye K-i 
része) 30-60 m mélységből hoztak felszínre a fúrások hasonló korú folyóvízi és 
kis részben szárazföldi Mollusca-faunákat, igazolva ennek a területnek a kisebb 
intenzitású süllyedés ellenére az alföldi medencéhez hasonló pleisztocén 
fejlődéstörténetét (JASKÓ & KROLOPP 1991). A Dunántúl középső, Balatontól D-re 
eső részeiről csak néhány felszíni feltárás faunája és felszínközeli fúrási adat 
alapján lehetett a kora-pleisztocén folyóvízi tevékenységet rekonstruálni 
(KROLOPP 1978, 1981; KRETZOI & KROLOPP 1977 és publikálatlan adatok). A 

D-Dunántúlról még kevesebb az adat: a nagyatádi (70 m körül: LÓCZY 1913), egy 
Pécs környéki (30 m körül) és a Matty-1 (45 m), továbbá - meglepő módon -
Villány: Somssich-hegy üregkitöltéséből került elő alsó-pleisztocén szárazföldi és 
folyóvízi Mollusca-fauna (KROLOPP 2000). Ezek mellett a Szigetvár-1 fúrás 
65 -70 m mélységközből származó adata jelzi szárazföldi csigafaunával a kora
pleisztocén kort. A Dráva-sík határon túli, horvátországi részéről, Eszék környéki 
(128 m) és Trpanja melletti (90 m) fúrásból van alsó-pleisztocén folyóvízi fauna 
adatom (Zágráb, Geoinstitut gyűjteménye). 

A fentiek alapján a Görgeteg-I fúrás (KOLOSZÁR et al. 2001) olyan területen 
mélyült, amelynek pleisztocén, de különösen kora-pleisztocén földtörténetét 
igen kevéssé ismerjük. 

A fúrás maganyagából gyűjtött és nekem átadott minták előkészítése és 
malakológiai feldolgozása a szokott módon történt (lásd pl. KROLOPP 1995): a 
vízben szétáztatott kőzetanyagot 0,8 mm-es lyukméretű szitán átmosva a 
maradékból az őslénytani anyagot kiválogattam. 

A megvizsgált 45 minta közül 9 meghatározható ősmaradványt nem tartal
mazott, 7 mintának pedig felső-pannóniai (pontusi) édesvízi és szárazföldi 
faunája volt. A fúrás malakológiai anyaga (1. táblázat) azonban csak hézagos 
őslénytani dokumentációt ad, mivel jelentős szakaszok értékelhető fauna 
nélküliek. Ennek ellenére a vizsgált anyagnak mind őslénytani, mind rétegtani 
szempontból komoly jelentősége van. 



í. táblázat. A Görgeteg-I fúrás pleisztocén rétegsorának Mollusca-faunája 
Table 1 Mollusc fauna in the Pleistocene sequence of the Borehole Görgeteg-I 
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A malakológiai adatok értékelése 

06,0-62,2 m közt a mintákból kis fajszámú, egy kivételével szárazföldi fajokból 
álló csigafauna került elő. Rétegtani értékű faj ugyan nincs köztük, a fauna jellege 
azonban késő-pleisztocén korra utal. 

A következő, értékelhető csigafaunát tartalmazó mintasorozat 108 ,5-120,0 m 
mélységközből származik. Korhatározó őslénytani anyag ugyan ebben sincs, a 
kizárólag szárazföldi fajokból álló fauna azonban je l lege alapján nagy 
valószínűséggel a Perforatella bidentata malakológiai biozónába tartozik. Ennek 
kora a kora-pleisztocén végére, illetve a középső-pleisztocén elejére (kb. 600-400 
ezer évek közé) tehető. A fauna mérsékelten hűvös és csapadékos klímát jelez. A 
kedvező csapadékviszonyok gazdag, legalább részben erdei vegetáció kiala
kulását tették lehetővé, amelyre a csigafauna jellege mellett a minták egy 
részében talált szenesedért növényi törmelék is mutat. 

121,3-170,8 m közt a Mollusca-fauna vízi és szárazföldi fajokból áll. A vízi fajok 
általában sekély, növényzettel gazdagon benőtt élőhely lakói, de pl. 138 m körül 
folyóvízi fauna található. A szárazföldi fajok enyhe, csapadékos klímára és dús 
vegetációval borított területre jellemzők. A Mollusca-faunában korjelző fajok is 
vannak, ezek az alsó-pleisztocén Viviparus boeckhi biozónát jelzik, nagy való
színűséggel annak felsőbb szakaszát (kb. 800-600 ezer évek közt). A 121 m-ből 
előkerült pocokfog (Mimomys savini: det. KORDOS) ugyancsak kora-pleisztocén 
kort bizonyít (alsó-bihari vagy legfelső-villányi gerincespaleontológiai szint). 

A következő, értékelhető malakológiai anyagot adó szakasz 216,0-217,8 m közt 
található. Itt 4 mintából gazdag folyóvízi fauna került elő, amely a kora-pleisz
tocén korú Viviparus boeckhi biozónába tartozik. A fajra nem meghatározható, de 
kétségtelenül a kihalt Potomida nemzetségbe tartozó kagylók a biozóna alsóbb 
részét jelzik (Gastrocopta serotina alzóna: kb. 1,5 millió és 800 ezer évek között). A 
folyóvíz hőmérséklete a Corbicula fluminalis alapján (KROLOPP 1978) a júniustól 
szeptemberig tartó (peterakási) időszakban 22-30 °C volt, ami egyúttal a jelen
leginél melegebb klímát jelent. Az előkerült szárazföldi fajok is melegigényesek. 

A fúrás következő, közel 100 m-es szakasza (218,0-311,0 m közt) csak igen 
szórványos őslénytani dokumentációt adott: mindössze 3 mintából került ki 
néhány héjtöredék. Ezekből 299,0 m-nél nagy valószínűséggel már pleiszto
cénné l idősebb korra lehet következtetni . A 237 ,8-237 ,9 m-ből előkerült 
nagytermetű Helicida töredékei ugyan pleisztocén faunánkból eddig nem ismert 
fajra mutatnak, mivel azonban idős kora-pleisztocén szárazföldi Mollusca-fau-
nánkat még igen kevéssé ismerjük, ez a taxon még nem bizonyítja a pliocén 
korszakot. 

311,8-496,3 m közt pliocén és miocén („felső-pannon", pontusi), főleg édesvízi 
és szárazföldi, néhány esetben azonban brakkvízi Mollusca-fauna került elő 
(utóbbiakat KORPÁSNÉ H Ó D I M. határozta meg). 

Következtetések 

A Görgeteg-I fúrás a malakológiai adatok alapján mintegy 240-300 m vastag 
pleisztocén rétegsort harántolt, amelynek nagyobb része kora-pleisztocén korú. 
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A hiányos őslénytani dokumentáció miatt a rétegtani határok pontos 
biosztratigráfiai kijelölése nem lehetséges. A rétegleírás adatait is figyelembe véve 
a pleisztocén üledékek vastagsága nagy valószínűséggel 270 m-re tehető 
(KOLOSZÁR et al. 2001). A korábbi őslénytani adatok alapján (pl. Nagyatád, Sziget
vár) feltételezhető, hogy a rétegsor már 70 m körül kora-pleisztocén korú. 
108,0 m-től ez már faunával is bizonyítható. 

A Görgeteg-I fúrás malakológiai anyaga igazolta azt a feltételezést, amelyre 
néhány korábbi adat már utalt: a Dráva-sík területén jelentős, mintegy 300 m 
vastag, jórészt folyóvízi üledékekből álló pleisztocén rétegsorral kell számolni. Ez 
a süllyedék-terület E felé nagyjából a mai Rinya-folyó völgyében legalább 
Nagyatád környékéig felnyúlik. 

A süllyedek feltöltődése az Alföldhöz hasonlóan ment végbe: a pleisztocén 
rétegsor nagyobb része (mintegy 3A-e) itt is a kora-pleisztocén folyamán rakódott 
le. Feltételezhető ezért, hogy mindkét területet azonos és időben is egyező 
tektonikai folyamatok érték. Ezt az egybeesést a Dunántúl ENy-i részén (Sziget
köz) őslénytani adatokkal már korábban igazolni lehetett (KORDOS & KROLOPP 
1990). 

A Görgeteg-I fúrás kvartermalakológiai anyagában kiemelkedő jelentősége 
van a 216-218 m mélységközből származó alsó-pleisztocén folyóvízi faunának. Ez 
az együttes a kora-pleisztocén idősebb szakaszában élt (Viviparus boeckhi biozóna 
Gastrocopta serotina alzónája) és benne olyan fajok fordulnak elő (pl. Potomida sp.), 
amelyek hazánkból eddig csak kevés helyről voltak ismeretesek (JÁNOSSY & 
KROLOPP 1994). 

Köszönetnyilvánítás 

A munka az OTKA T 025043 sz. kutatási téma támogatásával készült. 
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