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Von A. Földvári.**

(A 3.—5. ábrával. — Mit den Figuren 3.—3.)

Ismeretes, hogy a Budai hegység területén a harmadkori moz-

gások egész sorozatát lehet kimutatni. Az egyik legfiatalabb és

legszembetnbb mozgást a szerzk posztszarmata korúnak tart-

ják (4. p. 240, 5. p. 315, 6. p. 289. 12. p. 511 és p. 504). A Budai

hegység fiatal harmadkori kzetekbl álló szegélye, különösen

pedig a déli része alkalmas arra. hogy ennek a posztszarmata moz-

gásnak az idejét pontosabban megállapíthassuk.

A Tétényi-plató Budafoktól Érdig terjed déli részén a

szarmata mészkre a pannon üledékek két típus szerint települ-

nek. Az egyik típus Diósd környékén figyelhet meg. Diósdnál

a megelz neogén tagokra normálisan települ az alsó pannon
emelet és tovább a fels pannon szintek. (5. p. 529 és 352, 15. p. 195).

Az alsó pannon itt fehér szín laza, túlnyomólag kvarcból

álló homok és helvenkint az ebbl összecementálódott homokk-
bl áll. Ebbl a homokkbl a Schafarzik megjelölte helyen

(15. p. 193) a következ faunát gyjtöttem.

Melanopsis fossilis Gmelin (= M. Martiniana Fér.)

„ „ „ var. rugósa Handm.

„ siuri Fuchs

„ vindobonensis Fuchs
Unió sp.

(A kövületek a Budapesti Kir. Magy. Pázmány Péter Tudomány
Egyetem geológiai gyjteményében vannak.)

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 193Í. évi november 4-i szak-

ü léséti

.

Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft am 4.

November, 1931.
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Ugyanez a tiszta kvarc-homok található Kutyavárnál a Szi-

donia-hegy keleti oldalán, Diósdtól mintegy 1200— 1 ”00 m.-re

délnyugat felé. Itt észak-déli irányú vetdés mentén szarmata

rétegekkel érintkezik. Kövületet nem találtam, de a kzet petro-

gráfiai összetétele annyira megegyezik a diósdi elforduláséval,

hogy kétségtelenül azonos vele. E helytl délre ezen rétegek fedjé-
ben Lörenthey a fels pannon emelet Congeria partschi Czjzek

rétegeit találta (3. p. 329).

Tovább dél fellé a fels pannon még fiatalabb rétegei következ-

nek, így Györgyligetnél a Máv. sínpár cléli oldalán homokgödör-

ben valószínleg a Congeria triangularis Partsch szint rétegei

láthatók. E rétegek a sínpár északi oldalán, a 137 m.-es domb alján

feltárt helvétien kaviccsal vetdés mentén érintkeznek. Ezekbl
az adatokból látható, hogy itt a pannon rétegek hézag nélküli

folytonos rétegsort alkotnak.

5. ábra. Az érdi máv. megálló melletti feltárás, sz. = szarmata mészk,
pa = palás agyag, vh — vörös homokk, a = agyag. (Ez utóbbi három

felspontusi korú.)

Fig. 3. Aufschluss bei dér Staatsbahn Haltestelle Érd. sz. — sarmatischer

Kalkstein, pa = schiefriger Tón, vh = roter Sandstein, a = Tón (die

letzten drei aus dem oberpontischen Zeitalter)

A pannon rétegek településének másik típusát az Érd Máv.

megállónál láthatjuk. Itt a vasúti sínpár északi oldalán hatalmas

kfejtkben a helvétien rétegektl a szarmata mészkig folytonos

rétegsort látunk. A szarmata mészk kimart és vasoxiddal 1—

2

cm.-ti 20 cm.-ig terjed mélységig átitatott és vörösbarnára színe-
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zett felületére nem az alsó pannon 1 étegek tiszta kvarchomokja,

hanem szürke homokos agyag és sötét vörös durva homokk telep-

szik látható diszkordanciával. (3—4. ábra.)

A szarmata mészk felületén pár cm. vastag rozsdás homok
és kavicsréteg látható. Erre változó vastagságú szürkés szín palás

agyagréteg következik, az átlagos vastagsága 2 m.-nek vehet.

Helyenkint zsákosán mélyed a szarmata mészk fekbe, pl. a

3. ábrán a fed homokk kis gyrdése alatt látható ilyen zsákos

bemélyedés. A feltárás déli vége felé a palás agyag kiéklil és a

szarmata mészkvel közvetlenül érintkezik a palás agyagot fed
vörös homokk réteg. Ennek a homokknek 0.3 m. a vastagsága,

alsó része lazább, fels része azonban kemény és összeálló. A
homokk élénk vörös szín, kivéve a fekv agyaggal érintkez

4. ábra Érdi máv. megálló melletti feltárás. A szarmata mészk kimart

és vasrozsdával átitatott felülete, melyet a pannonkon erózió hozott

létre s amelyre a felspannon rétegek diszkordánsan települnek.

Fig. 4. Aufschluss bei dér Staatsbahn-Haltestelle Érd. Denudierte und

von Eisenoxid gefarbte Oberflaehe des sarmatischen Kalksteines;

darauf lagern die oberpontischen Schichten diskordant.

részét, ahol pár cm. vastagságú szürke szín
A homokk kis gyrdést mutat. (3. ábra.)

vastagságú rétegzetlen szürkés szín agyag

A vörös homokkbl a következ faunát

Congeria balatoniéa Partsch.

Congeria scrobiculata Brus.

Congeria sp. búb töredékek.

rész figyelhet meg.

felette bizonytalan

telepszik,

gyjtöttem

:
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Dreissensia sp.

Dreissensiomya schröckingeri Fuchs.

Limnocardium a pertum Münst.

Limnocardium decorum Fuchs juvenilis forma.

Limnocardium penslii Fuchs.

Limnocardium cfr. hungaricum Hoerx.

Limnocardium cfr. pseuclobanaticum Górj.

Limnocardium inclet. sp.

Azonkívül esonttöredékek is elkerültek.

A palás agyagból fleg laposra nyomott apró vékony héjú

Limnocardiumok kei ültek el. melyek közül a Limnocardium cfr.

hungaricum Hoerx. juvenilis formája volt felismerhet. Juvenilis

Congeria, Pisidium és Limnea is került el. (A kövületek a m. kir.

József Megyetem Ásvány- és Földtani Intézetének gyüjteményé-

ban vannak.)

A vörös homokk faunája alapján a fels pannon emelet

Congeria Iriangularis Partsch és Congeria balatonién Partsch

szintjébe tartozik.

Itt tehát a pannon rétegsor hiányos, mivel a szarmata mész-

kre mindjárt a fels pannon 1 étegek települnek, st a diszkor-

dáns település alapján, a zsákos bemélyedések miatt fels pannon
eltti eróziót kell feltételezni.

A Tétényi platónak a diósdi részlete tektonikai értelemben

mélyebb helyzet, mint a tle a Törökbálint—Érd-i diszlokációs

vonallal elválasztott nyugati rész. Ezen a nyugati részen hiány-

zanak az alsóbb pannon tagok. A pannon rétegsor hiányos kifej-

ldését a nyugati rész kiemelkedésével lehet magyarázni. A nyu-

gati rész kiemelkedése a hiányzó pannon szintek képzdése eltt

történt a lörökhálint—Érd-i diszlokációs vonal mentén. E disz-

lokációs vonal keleti szárnyában még az alsó pannon is részt vett

a mozgásban, elvetdött. ^ agyis az alsó pannon a magasabb pan-

non tagokkal szemben a többi neogén üledékkel együtt alaphegy-

ségként viselkedik, melyre a fels pannon rétegek diszkor-

danciával települnek. A laza alsó pannon homokok a kiemelkedett

területeken. így a Törökbálint—Érd-i diszlokációs vonal nyugati

szárnyán is elpusztultak. Ez okozza azt. hogy a kiemelkedett terü-

leteken az alsó pannon rétegek vagy egyáltalán nem. vagy csak

nyomokban találhatók meg. Az erózió nyomai láthatók az Érd

Máv. megálló melletti feltárásban.

Ezen adatok alapján a kiemelkedésnek az alsó és fels pannon
emelet határán, a Congeria partschi Czjzek és Congeria ungula

caprae Münst szintjében kellett történnie.
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Máshol is sikerült kimutatni, hogy ebben a szintben mozgások

voltak. így a Duna balpartján Lrenthey (6. p. 289) és utána

Vendl Aladár (25. p. 121) írják, hogy a szarmata mészk elmoz-

dulásaiban a Congeria partschi Czjzek és Congeria ungula caprae

Münst rétegek már nem vesznek részt.

A Bicskei-medence keleti peremén is kimutatható, hogy a me-

dence beszakadása az alsó pannon után történt, errl azonban más

alkalommal fogok részletesebben beszámolni.

A Mátra és Cserhát területén Noszky mutatott ki olyan törés-

rendszereket, melyek az alsó pannont még elvetik. Ezek közül

egyesek sokkal fiatalabbak mint a Budapest környékiek, mivel

még a bazaltokat is tördelték. (9. p. 59. 10. p. 149, 11. p. 525, 15. p.

550, 17. p. 64. 18. p. 504, 22. p. 80.)

A Budai-hegység területén tehát az alsó és fels pannon között

mozgások, kiemelkedések voltak, melyek töréseket hoztak létre.

Ahhoz, hogy a medencék területén ebben az idben keletkeztek-e

gyrdések, a magam tapasztalatai alapján nem tudok hozzá-

szólni. azonban lehetséges, hogy ezek a tektonikai megfigyelések

támpontot nyújthatnak regionális geológiai és orogenetikai vizs-

gálatokhoz is, melyek a medencék gyrdési fázisait igyekeznek

tisztázni.

Itt jegyzem meg, hogy a kimutatott mozgásnál fiatalabbak is

figyelhetk meg ezen a területen, azonban azok idejének pontosabb

megállapítása egyelre nehézségekbe ütközik.

A mozgások idejének a megállapítása után a kiemelkedett

terület határait kerestem. Itt az az elgondolás vezetett, hogy ke-

resni kell azokat a helyeket, ahol a pannon rétegsor az alaphegy-

ségre teljes sorozatban telepszik: azokat a helyeket tekintve ki-

emelkedettnek. ahol a pannon rétegsorban hézag mutatkozik. A
vizsgálatok folyamán az is kiderült, hogy a kiemelkedett terület

határát igen jól jelzik, legalább is
.
Budapest környékén, a part-

szegély sajátságos üledékei is. Ilyen elgondolások alapján állí-

tottam össze Budapest környékének felspannon eleji paleo-

geográfiai térképét. (5. ábra.)

A terület nyugati részén, a Bicskei medence keleti pereme
Sóskóttól-Telkiig szintén a szarmata után emelkedett ki. A me-
dence felépítésére vonatkozólag jó felvilágosítást adhatnának az

utolsó években végzett kutatófúrások. Ezek sajnos nem állottak

rendelkezésemre és így más úton próbáltam a mozgások idejét

megállapítani. A medencében kétségtelenül megvan az alsó pannon,

mivel ennek az üledékei a Tinnyei-öbölben a felszínen is megtalál-

hatók. Megtaláltam azonkívül Páty és Torbágy között a Congeria
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partschi Czjzek szintet is. "N alószín, hogy a fúrásokban vastag-

nak talált pannon rétegsorban a magasabb szintek is képviselve

vannak. Az azonban kétségtelen, hogy az alsó pannon után a

rétegsorban hézag nincs, mert a Congeria partschi C'zjzek rétegek

kimutathatók a medence peremén. A Sóskút— l elki közt húzódó

diszlokác-iós vonal jelezné tehát a kiemelkedett terület nyugati

határát. Ettl keletre, a kiemelkedett medence peremén ma már
nem találhatók meg a szarmata mészkövön az alsó pannon rétegek.

Hogy azonban az alsó pannon valaha itt is megvolt, st még a

pleisztocénban is voltak szádban álló roncsai, azt bizonyítja a tor-

bágyi vasúti viadukt északi oldalán a lösz feltárás. Itt a löszben

egyes homokos sávok telve vannak bemosott ersen koptatott tiny-

nyei típusú melanopsisokkal és szarmata kövületekkel. A melanop-

sisokra tapadt eredeti kzet sárgás szürke laza homok, mely köny-

nyen áldozatul esik az eróziónak. Ezek a kövületek nem származ-

hattak máshonnan, mint a Katalin-hegy. Mária- hegy. Tóth György

-

hegy szarmata mészk vonulatáról, vagyis a Bicskei-medence ki-

emelkedett keleti peremérl. Ez kétségtelenné teszi, hogy a kiemel-

kedett medence peremén is meg voltak az alsó pannon rétegek és

hogy a terület itt is az alsó pannon rétegek lerakódása után emel-

kedett ki. A kiemelkedés idejének fels határát itt nem lehet meg-

állapítani. Az érdi terület analógiája alapján ezt is a Congeria

partschi Czjzek és Congeria ungula caprae Münst szintjében kell

keresni.

A kiemelkedett terület belsejében Budaörs környékén, a Szé-

chenyi-hegyen és a Sashegyen vannak pannon üledékek. Ezek

legalsó rétege vöiösbai na rozsdás homokk illetleg konglomerát.

Ezt A endl Aladár egy kövülettelen deltaszer törmelékkúp leg-

alsó részének tartja (14. p. 45. 25. p. 17, 25. p. 45). amely a szarmata

végén és a pannon elején képzdött a Budai hegység szárazulatán.

Erre települnek a Lrexthey szerint Congeria rhomboidea Hoern
üledékek és az édesvízi mészk. A vörös bázis-konglomerátokát és

homokköveket Lörenthey feltételesen a Congeria triangularis

Partsch és Congeria balatonica Partsch szintjébe sorozza.

(5. p. 541.)

Ez a vörösszín bázis-konglomerát a Congeria partschi Czjzek

és Congeria ungula caprae Münst idején szárazulatot képez
Budai hegység, Pilis. Szt. Endre—Visegrádi hegység és Gerecse

valamely folyóvizének torkolati üledéke, amely ott képzdött, ahol

a nagyesés víz hirtelen rakta le a hordalékát. Beljebb a fels

pannonkori tó szélén képzdött az a köviiletes vasrozsdás köt-

anyagú homokk, amelyet pl. az érdi Máv. megállónál lehet találni.
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Hogy ez a jellemz vörösszín kövületes homokkövet szolgál-

tató partszegély nem volt széles, azt mutatja az érdi Máv. megálló

és az érdi Máv. vasútállomás közti nagy vasúti bevágás Congeria

triangularis Partsch és Congeria balatonira Partsch szintjébe

tartozó nem vasrozsdás finom szem homokja (5. p. 332.), mely az

elbb említett vörösszín, ugyanebbe a szintbe tartozó és az Érd

Máv. megállónál feltárt diszkordánsan települ, homokktl mint-

egy 1000 m. távolságban van. Ennélfogva ezt a jellemz vasrozsdás

homokkövet (az irodalomban szferosziderites rétegnek említik,

25. p. 120) a közvetlen partvonal felismerésére használhatjuk. A
paleogeográfiai vázlaton ezek az elfordulások fekete színnel

vannak feltüntetve.

Az érdi Máv. megálló feltárásán kívül ilyen vasrozsdás üle-

déket találunk Budafokon a Serfz mögött (5. p. 329. 25. p. 72).

Ennek a pontosabb kora nem dönthet el. de az bizonyos, hogy

nem alsó pannon korú, hanem vagy a Congeria partschi ( zjzek

és Congeria ungula caprae Münst. vagy a Congeria triangularis

Partsch és Congeria balatonira Partsch szintjébe tartozik és így

a pannon rétegsor itt is hiányos. Ez a hiányossá"' és a partszegélyi

fácies jelzi a partvonalat.

A Duna balpartjára térve fleg Lrenthey kimerít és pontos

megfigyeléseire utalok, melyek alapján a fels pontusi tó part-

vonalát sikerült tovább követni. Munkáiban a D una-balpartra

vonatkozólag kimutatja a szarmata korszak után és a fels pon-

tusi korszak eltt lejátszódott diszlokációt. (5. p. 315. 6. p. 289.)

Megállapítja, hogy ezen a területen az alsó pannon rétegek lera-

kódása után erózió mködött, mely a lerakodott alsó pannon réte-

gek nagy részét elhordta, csak egyes tektonikailag mélyebb hely-

zetbe került és így az eróziótól megkímélt helyeken maradtak meg
a nyomai. Máshol a fels pannon Congeria partsrhi Czjzek és

Congeria ungula raprae Münst szint rétegei települnek diszkor-

dánsan az a laphegységre. (6. p. 288, 3. p. 143.)

A szárazulat határait nyomozva hézagos rétegsort találunk

Pesterzsébeten a Kszén és Téglagyár Társulat bányájában, ahol

Congeria ungula raprae MüNST-t tartalmazó agyagok települnek

a szarmata mészkre. (5. p. 327. 25. p. 151.) Bár lehetséges, hogy az

alsó pannon rétegeknek nyomait kell látnunk abban az éles. fehér

homokrétegben, mely a szarmata mészkövön telepszik. (25. p. 151.)

Tovább az EiGEL-féle sertéshízhaló kútjából az alsó pannon
rétegek kerültek el (5. p. 310. 6. p. 289. 3. p. 143). Ez az egyedüli

alsó pannon elfordulás Budapest területén, mely Lrenthey sze-

rint a fels pannon eltti szárazulat eróziójától megkímélt részlet.
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A kbányai Óhegy téglagyáraiban (5 p. 314.) a szarmata mész-

kövén a Congeria partschi Czjzek és Congeria ungula caprae

Münst szint agyagja transgredál. (5. p. 314.)

Rákos vasúti állomás mellett a Kszénbánya és Téglagyár

R. 1., az örley Téglagyár és a Budapesti Gztéglagyár területén

valamint a LECHNER-féle téglagyárban a szarmata mészkövén
szferosziderites kavicsos alapréteg települ, amely a Congeria

partschi Czjzek és Congeria ungula caprae Münst szintjébe tar-

tozik. (5. p. 511. 5. p. 515, 5. p. 51b. 5. p. 317, 25 p. 120.) Ezek a

szferosziderites rétegek ismét a partszegélyt jelzik.

Az. hogy a kbányai Óhegy feltárásaiban mindenütt agyagos

rétegek települnek a szarmata mészkre azt mutatja, hogy a part-

szegély szferosziderites rétegeit északabbra kell keresnünk, bár

arra vonatkozólag, hogy ezek a szferosziderites rétegek ott való-

ban meglennének, nincs adat. Lehetséges, hogy a jelenkori vagy

az idsebb Duna eróziója már teljesen elpusztította azokat. Itt

úgylátszik a fels pannon tónak beöblösödése volt. A pannon réte-

geknek ez a beöblösödése jól látszik Budapest székesfváros leg-

újabb 1 : 25000 méret geológiai térképén is.

Czinkotán (2.. 6 . p. 301.) az alsó mediterrán rétegekre települ-

nek diszkordánsan a Congeria partschi Czjzek szint rétegei.

Csömörnél (6. p. 302.) is elfordul rozsdás homokk-pád a

Congeria partschi Czjzek szintben, ez a homokkpad azonban

nem az alaprétege a fels pannon rétegeknek.

Mogyoródnál (1., 6. p. 504.) is említenek mediterránra tele-

pül Congeria partschi Czjzek rétegeket. ^ endl Aladár, Noszky

Jen és Horusitzky Ferenc szóbeli közlése alapján itt az alsó

mediterrán rétegekre rozsdás pannon alapréteg települ.

Végül Veresegyháza délkeleti végén magam is jól feltárva

láttam az alsó mediterrán rétegeire települ fels pannon rozsdás

homokkövet, melybl nagy Limnocarclium lenyomata került el.

Ezen adatok alapján szerkesztettem meg a közölt paleogeo-

gráfiai vázlatot (5. ábra), figyelembe véve Budapest Székesfváros

legújabb 1 : 25000 geológiai térképét, Vendl Aladár Budaörs

környéki 1 : 12500 kéziratos geológiai térképét és Noszky Jen
kéziratos 1 : 25000 felvételi térképét, mely a Cserhát déli nyúlvá-

nyait. a Duna balparti dombvidékét ábrázolja. .

A szárazidat határait érdekes összehasonlítani Ferenczi
István (20. p. 24.) térképvázlatával, melyen hasonló módon húzó-

dik a pannon szárazulat határa.

Valószín, hogy a fels pontusi korszak elején létezett szára-

zulat folytatása a Szt. Endre—Visegrádi, Pilis, Gerecse hegysé-
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geket, keleten pedig a Cserhát déli szélét követi. A terület egyes

részei már a szarmata korszakban is (23.24.) szárazföldet képeztek.

Feltn, hogy míg a Dunabalparton a fels pannon legalsó,

a Congeria partschi Czjzek és Congeria ungula caprae Münst által

jellemzett szintje transzgredál az alaphegységre és ebbe a szintbe

tartoznak a partszegélyt jelz szferosziderites rétegek is; addig a

Dunajobbparton Érdnél a felsbb Congeria triangularis Partsch
és Congeria balatonica Partsch által jellemzett szint transzgredál

és ebben található a partszegélyt jelz homokk. Ez arra utal,

hogy a szárazulat keleti szegélyét hamarább öntötte el a fels

pontiisi tó vize. mint a Tétényi-plató táját.

a felspannon elején. — Strandlinie im Oberen-Ponticum. 2. A part-

vonal és szárazföld nyomai. — Spuren dér Strandlinie und des

Festlandes. 5. Édesvízi mészk. — Süsswasser-Kalkstein.

Hogy a fels pannon különböz szintjeiben a partvonalak
nagyjából azonosak lehettek, arra utal a Kbánya és Rákos vidéki

feltárások rétegsora, ahol a felspannon rétegek partszegélyt jelz
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szferosziderites alaprétege a Congeria partschi C zjzek és Congeria

ungula caprae Münst szintjébe tartozik, de a Congeria triangularis

Partsch és Congeria balatonica Partsch szintben újra elfordul-

nak ilyen partszegélyt jelz vörös homok, illetve homokk rétegek.

(5. p. 313. p. 321. p. 324.)

Végül megjegyzem, hogy az eddig tárgyaltakban a régebbi

sztratigráfiát használtam, melyet leghelyesebben talán Lrenthey-
HALAVÁTS-fele sztratigráfiának lehetne nevezni. Eszerint a sztrati-

gráfia szerint a fentebb megállapított mozgások az alsó és fels

pannon közé esnek és nem egyeztethetk a STiLLE-féle oroge-

netikus fázisokkal. (19. p. 191.)

Abban az esetben azonban, ha az eddig alsópannon korúnak
vett képzdményeket maeotiai emeletként a szarmatához csatol-

juk. — amit ma már sokan paleontologiai, sztratigráfiai és paleo-

geográfiai megfontolások alapján elfogadnak, (7. 8. p. 137, 13a.

22. p. 68—74. 27. p. 197—202.) -— akkor ezek a Magyar Közép-

hegységben úgylátszik általánosan elterjedt és jelents mozgások
a Stille-í éle attikai orogénnek felelnek meg. Egyúttal a régibb

értelemben vett alsópannon képzdménynek a szarmatához való

csatolásához tektonikai alapot és bizonyítékot is nyerünk. Mivel

az attikai mozgások a szarmata és pannon közt játszódtak le. olyan

vidéken, ahol ezek a mozgások jól észlelhetk, felhasználhatjuk a

szarmata kornak a pannontól való éles elhatárolására.

Röviden összefoglalva a következket lehet megállapítani:

1. A régi sztratigráfia szerint a felspannon elején. — az

újabb szerint a szarmata végén kéregmozgások voltak, az utóbbi

esetben ezek a mozgások az attikai orogenezisnek felelnek meg.

2. A Budai-hegységben ezen mozgások következtében kép-

zdött törések közül a legnagyobbak észak-déli irányúak és jelen-

ts szerepet játszanak a vidék mai képének a létrehozásában.

3. A régi értelemben vett felspannon elején a Budapest-kör-

nyéki. már LRENTHEYtl megállapított szárazulat a pannon tóba

mintegy félsziget alakjában nyúlt be.

(Készült a Magyar Királyi József Megyetem Ásvány- és Föld-

tani Intézetében. 1931.)

In dér Umgebung von Budapest lehlen meistens die Sedimente

des unterpontischen Zeitalters. Dass sie aber seinerzeit doch vorhan-

den waren, zeigen uns einige zurückgebliebenen Streifen. Dórt, wo
die Gebilde des unteren Ponticum fehlen. lágert das Oberpontische

diskordant auf den sarmatischen Schichten. (Fig. 3—4.). Daraus
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kann mán auf eine Terrainerhebung und, damit verknüpft, auf eine

Denudation schliessen.

Die Grenze des emporgetauchten Festlandes, alsó dér Verlauf

dér Strandlinie konnte durch Erforschung dér litoralen Sedimente

des oberpontischen Sees festgest elit werden. lm Inneni des erhobe-

nen Gebietes wurden schon früher pontisehe Festlandsedimente

beschrieben. Die vöm Verfasser verfertigte paleogeographiscke

Karte stellt die Verháltnisse an dér Grenze des unteren und oberen

pontischen Zeitalters in dér Umgebung von Budapest dar. (Fig. 5.).

Die Erhebung wurde von denselben tektonisehen Kráften ver-

anstalltet, die auch das Bruehliniensystem bei Budapest in dér

Richtung N—S verursachten. Lant Forschung des Verfassers ent-

standen diese Bruehlinien nach den unteren pontischen Zeitalter.

Bruchlinien desselben Zeitalters scheinen im ganzen Ungari-

schen Mittelgebirge vorzufinden sein. Nach stratigraphischen Beo-

bachtungen ist das ungarische untere Ponticum mit dér maeotischen

Stufe identisch. Die eben ei wahnten Oberf lachebewegungen falién

danaeh mit dér orogenetischen Periode zusammen, die Stíllé als

attische Periode bezeichnet.
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