Újabb slénytani adatok lpolytarnócról
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kattiai-emeletvégi sdkély tenger ingadozó visszahúzódásával kapcsolatos s a reákövetkezö korszaknak a parti alaphegysógböl származó, aránylag gyorsan váltakozó üledóklerakodását nemcsak kzettani nézpontból, de gazdag smaradványok

révén

A

is

tanulmányozhatjuk

Ipolytarnóc közvetlen környékén.

puhább homokkre kavicsreccsa kövotKezik s e
felett ismét hcimokkpadok települnek,
melyeknek fels része
egyes helyeken elkovásodott. Erre tufás, homokos réteg következik s ez azután a nagy felszíni elterjedési! riolittufába
kavicsos,

megy

át.

Ipolytarnóc e rétegeinek séletmaradványaival többen foglalkoztak.
u b n y i F. (1., 2.), Szabó J. (3.) és T u z s on J.
(4.) a tarnóci kövült latörzset. a riolittuiia változatos szubtrópusi
silóráját, Jablonszky J. (5.). Koch A. (6., 7.) s késbb
Vitális I. (11.) a tarnóci homokkbl elkerült cápafogakon
kívül krokodilus, delfin, korall- és molluszkum-maradványokat
is említ, mely utóbbiak
jegyzékét S z a 1 a i T. (8.) bvítette.
A közismert lábnyomos homcikköveít Böckb H. (9., 10.) ismerte
fel, melyen vastagbrek, párosujjú zféle- és madárláblenyomatok. bár ritkák s rossz állapotban, a helyszínen a Csapásvö’gyben ma is felismerlhetk. Az egyes rétegek korát tekintve,
különbözk a vélemények, mert az eddigi kutatók az eléggé kis
vastagságú rétegsort, a felsmediterrán a’só részétl a miocérbe sorolt aquitani-emeletbe helyezik. A földtani viszonyokat
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id.
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J. (12. 13.) s úi abban

Bartkó

L. ismertette.

gazdag Ipolytarnóc az snövények és a
magasabbrend állatmaradványok szempontjából, éppen olyan
szegény az alacsonyrend egysejt foraminifera-faunát tekintve.
De ez a szakember eltt nem is feltn, mert éppen a fentemlített tengeringadozások hatásaként lerakodott üledékek s a szá-

Amilyen érdekes

és

razföldi rétegek szinte már elre jelzik és kizárják ezek gyakori
elfordulását s az elfordulóknak, úgy is mondhatnék .,vezérkövület“ jellegét. A mozgások hatása nemcsak a kzet jellegén
látszik meg, de a faunaj^épen is. Természetes, hogy neon találunk
az elzhöz hasonló fajokat, fajasszociációkat, még az egyez
lito’ógiai üledékekben sem. Nem találhatunk, mivel az eredeti
gyökér- honnan táplálkozhatott volna elpusztult, a távolabbi
kapcsolatok pedig, melyek a fauna felfrissítését, pótlását szol-

gálták volna, elzárkóztak, megszntek, vagy
1
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még nem

május 17-én

nyíltak

tartott

szak-

26 $

De ha ez nenij is áll így teljes egészlében s az utóbbi feapcsomár meg is voltak, a gyorsan váltakozó fáciesek nem
engedték ív lassúbb ütemben haladó, távolabbi helyekrl származó egyedek révén egy faunakép kialakulását a kzettanilag is
ineg-

latok

gyorsan változó területen.

A kattiai és a reákövetkez emeletben akár akvitani vagy
burdigalinak nevezzük azt, állandóan változnak a fáciesek.
A homokosak, kavicsos üledékek tengerparti, mozgóvízben képzdött lerakódásokra utalnak. Az ilyen helyeken pedig Foraminiferák nem találhatók, vagy pedig csak nagyon ritkák, mert
e szervezetek a csendes s inkább a pelites élettájakat kedvelik.
Az állandóan mozgó durvaszem üledékek a növények megtelepedésére nem alkalmasak. A Foraminiferák közül sem az ú. n.
növényeken, kavicsokon kúszó formák, sem pedig a fenéktaláliák meg ilv
talajba dugott életmódot folytató alakok
területen életlehetségeiket. A plankton-alakok pedig a nyílt
vizek lakói, melyekkel a parti jelleg tengerrészeken csak mint
bsedért egyedekkel találkozunk.
Az itt talált mikrofauna a következkbl adódik:
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1.

Rhabdammina ábyssorum M. SARS
Ammodiscus incertus D’ORB
Cyclammina cancellata (BRADY)
Robulus sp

.

.

+
.

Textularia sp

Nonion communa (D’ORB.)
Virgulina schreibersiana CZYZ.
Globigerina bulloides D’OR B
Cibicides lobatulus

1.

2.

...
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Heterolepa dutemplei (D’ORB.)
Bulimina elongata D’ORB
Bulimina pupoides D’ORB
Rotalia beccarii (L.)
Cassidulina elongata RSS
Spongiatü
Spatangidatiiske
Halpikkely

)

.
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Fehérhegyi elfordulás.
Botos- és Fehérhegyi-árok elfordulásai.

Az ipolytarnóci fauna szegény, de ez a szegény fauna is két,
egymástól különböz elembl tevdik össze. Az 1. lelhelyrl
származó alakok között azonnal feltnik a Cyclammina cancellata (BRADY) faj mely a hazai kattiai lerakodásoknak eléggé
jellegzetes alakja s néhol a rupilé-emelet legfels részérl is
elkerült. De bizonyos idsebb jelleget ád a Rhaddammina
ábyssorum gyakori elfordulása is. Egyébként úgy ez, mint a
többi alak, egész miocénünk igen gyakori elfordulású formái,
melyek Nonion communa (D’DORB.) fajt kikéve, a gazdag
rupéli faunák kozmopolita alakjai.
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A 2. rovat magában foglalja a Botos- és a mellékárok mintáinak faunáját. Meg kell jegyeznem, hogy ezek teljesen egyezk. Feltn a Bulimmá elongata D'ORB. és a szivacstk gyakori elfordulása. Érdekes alak még a Cassidulina elongata RSS.
megjelenése is. Ezt pl. a fedemési Ecservölgy alsómiocén terresztrikuma alatti rétegekbl, a karancssági miocén s a szilvásvárad! tortónai-üledékeikbl tudtam kimutatni. Egyetlen kattiai
elfordulása a imagyargéci Borsóis-völgy tanyánál volt.
Ezek alapján az 1. lelhely faunája a kattiumvégi s az
árkok lerakodásai pedig alsómiocén elejére helyezhetk. Ezt a
rétegtani helyzetet igen jól szemléltetik a szegényes fauna elemei. A kattai-emeietben hiányoznak már a rupélibl ismert idsebb. paleogén fajok s megindul egy miocénkép, a fácieseknek
megfelel fauna kialakulása, mely a tartonai-emelet sekélyebb
vízében ér el hasonló virágzási fokot, mint paleogén formák a
rupéli mélyebb tengerében. Andreae elszászi C, oblongá-ja
nem oblonga, hanem egy kerekebb, zártabb alak.
Egyébként az ipolytarnóci fauna a Cassidulina oblonga
kivételével megegyezik a szentendrei átmeneti (14.)
ein aquitáni-rétegeinek mikrofaunájával. A lábnyomos homokk az
itteni Hunkadomb ú. n. Uniós-rétegével s a boldogtanyái levéllenyomatos homokos anyag rétegével, illetve a mchorai Helixes
rétegekkel (15.) párhuzamosítható.
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Kubinyi F«: A tarnóczi kövült fa és a környez knemek.
(Vallót J.: Magyarország és Erdély képekben. III. p. 61. 1854.)
Kubinyi F.: Nógrád megye ásvány- és földtani tekintetben.
(Magyar Orvos és Terin. Vánd. gyl. Mnk. III. p. 85. 1843.)
Szabó J-: A Pogány várhegy Gömörben mint bazaltkráter.

4.

Tarnóczi k öv ült fa. (Magy. Tud. Akad. Malii, és Term. Tud
Köziem. III. p. 374. 1863—64.)
són J. A tarnóczi köviilt fa. (Tomi.. Tud. Közi. Pótfz.

1.

2.

Tz

XXXI

:

p. 280. 1900.)
5.
tarnóczi
J.:
Int. Évk. XXII. p. 229. p. 1914.)
l.

Jablonszkv

A

mediterrán korú'

Die mediterráné Flóra van Tarnóc.
Reichsanst.
6.

7.

8.

XXII.

p. 249. 1915.)

(Mitteil.

flóra-

(Földt-

Jahrb. Ung. Geol.

„

Koch A.: Tarnócz Nógrád megyében, minit a köviilt cápafogáknak új gazdag lelhelye. (Földt. Közi. XXXIII. p. 22. 1903.)
Tarnócz in Komitat Nógrád, a Is neuer rei her Fundort fossiler
Haifisöhzahne. (Földt. Közi. XXXIII. p. 139. 1903.)
Koch A.: Pótlék a tarnóci alsó mediterrán homohkó cápafaunájáihoz. (Földt. Közi. XXXIV. p. 202. 1904.)
Ergánzungen zr Haifischfauna des untermediterranen Sandsteines von Tarnócz. (Föld. Közi. XXXIV. p. 274. ^1904.)
S zalai T.: Az ipolytarnóci aquitanien. (Földt. Közi- LIV. p.
102. 1924.)

9.

Böekh

J-:
p. 33. 1902.)

Igazgatósági jelentés. (Fokit. Int. Évi Jel.

Direktions'Bericht.' (JahreSber. dér

Ung. Geol. Anst. fúr

37. 1902.)
10.

Böckli

H.: Geológia. II. p. 712. 1909.
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11

.

recens Notidaimusok és a fosszilis Notiidaünus
Vitális I.:
tekintettel a mátraszöllösi miooenpriimigenius Ag. fogazata,
korii Notidamus-fogakra. (Geo'l. Hang. Ser. Fal' 18. 1942.)
íossilen JNotiDie Záhne dér rezenten Notidamus-Arten und des

A

f

damus primigenius Ag. mit besonderer RiiokvSiíciht auf
(Geol. Hiig'ziiiiien Notidamus-Záhne von Mátraszöllös.
12

.

13.

14-

die 'oh)-

Ser. lat.

A

Cserháttól északra fekv terület földtani
id. Vo's zky J-:
viszonyai. (Földi. Int. Évi Jel. 1917— 1919-rl. p. 48. 1923.)
Ver hál tn isse des mittleren Ipoly-lalösgeologisehen
j)ic
(Jahresber. Ung. Geol. Anst. für 1917—1924. p. 115. 1924.)
des
J.: Führer duroh das oligo-núozáne Gebiet
id
StudienreiSalgótarjánéi- (Nógráder) Beckens. (Führer zu den
sen dér Palaeoiitologiscken Gessellsöhaft ete. 1928.)
Szentendre környékének földtani viszonyai, (cokit.

Noszky

Wein Gy

:

LXIX.

p. 26. 1939.)
,
TT
die geologisehen Verhültinsse dér Umgebung
endre. (Földi. Közi. LXIX. 1939.)

Közi.

Über

15-

-

Q
von Szent,

földtani viszoJ-: Újabb adatok az Ipolymedence
nyainak ismertetéséhez. (Földt. Int. Jel. 1936 38. evekrl. II- P-

Ferenozi

—

Neuere Beitráge znr Kenntrvis dér geologisehen Verháltnisse
Jahre
des Ipoly-Beckens. (Jahresber. Ung. Geol. Anst. über die
1936—38. TI.

p. 1076. 1942.)
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HoBbie gaHHbie o noMCTopMMecKnx xuiBOTHbix b cene UnoáTapHog.
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ocTaTKa.Mii goOxjioiKenHH b pafiOHe cejia IlnofiTapfiou, KOTopi.ie oraTbi
KacaeTCii (|iepaHCTopnaecKOfi (JwiopbT h (JiayHbi, OKasaaiicb onHh egHbi, no
a kb n Ta h ck x
\iHHn(Jie'pHofi (JiayHbi. B cjioíix KaTini h b nocjiegviomiix cjiohx
OTJiosKeHHH
min öypgHrajiHHCKHX (Jiagira iioctohkho MeHaioTCii. üocjiegyioigHe
npoHCXogHBuiiie b Tenynefi
OTJiOJKeHHH
.\iopcKHe
Ha
ynasbiBaioT
rpaBHH
fi
necna
pegKO BCTpeaaioTca.
Bogé. B nogoöHbix necTax (j)epaMHHH<|)epHHe cjioh oneHb
B hepaMHHHcliepHOfi hayHe He Hafigeiio ocTaTKOB (JiayHbi, fiTporo onpege.aeHHOtt
h xapaKxépHofi gJia ojiiirogeHa.

