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A KUNSÁGI (PANNÓNIÁI S. STR.) EMELET MAGYARORSZÁGI 
FÁCIESSZTRATOTÍPUSÁNAK JELLEMZÉSE

Jámbor Á ron* — K orpásáé H ódi Margit* —Széles Margit** — Sütőné Szentai
Már ia***

Bevezetés

A pannóniai s. str. emeletbe sorolt képződmények — mint a Kárpát
medencében általában — Magyarország területén is a több ezer méter vastag 
neogén medenceösszlet közbülső tagját képezik. így felszíni feltárásaik csekély 
méretűek és rétegtani szempontból kivétel nélkül csonkák, vagy fedőjük, 
vagy fekvőjük nincs feltárva az adott helyen. Ezért magyarországi fáciessztra- 
totípusul egyik, viszonylag sokoldalúan feldolgozott mélyfúrási szelvényünket, 
a Balaton DK-i sarkától D-re telepített Lajoskomárom 1. (Lk. 1.) sz. fúrás 
rétegsorát választottuk (1. ábra). Választásunkat a fúrás viszonylagos központi 
helyzete, végig magvételes kivitelezési módja és a harántolt összletnek köz
benső, az átlagost megközelítő kifejlődési típusa indokolja, amennyiben réteg
sora jellegeiben a medenceperemi és a medencebelseji tulajdonságok egyaránt 
megtalálhatók. így joggal remélhetjük, hogy segítségével a felmerülő korrelá
ciós nehézségek jól megoldhatók lesznek.

A rétegsor közel vízszintes településű, közepes vastagságú (198,5 m), 
ősmaradványban gazdag, megszakítás nélküli, fekvőjéhez és fedőjéhez egy
aránt fokozatos átmenet kapcsolja. Uralkodóan pelites, szublitorális fáciesű 
rétegekből áll.

A fúrást az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt megbízása alapján az 
Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat mélyítette le 1968-ban. Részletes 
feldolgozását a Magyar Állami Földtani Intézet, az Országos Földtani Kutató 
és Fúró Vállalat komlói laboratóriuma, továbbá a Magyar Szénhidrogénipari 
Kutató Fejlesztő Intézet földtani anyagvizsgáló laboratóriuma munkatársai 
végezték el 1968—69-ben, illetve 1981-ben.

Litosztratigráfia
A pannóniai képződmények elhatárolása

A pannóniai s. str. képződmények elhatárolására jelenleg nincsenek álta
lános érvényű szabályok. Fáciessztratotípusul természetesen olyan szelvényt 
választottunk, ahol a szarmata képződményekből megszakítás nélkül fejlődik 
ki. E megszakítás nélküliséget a szarmata és a pannóniai s. str. határközeli 
képződmények egyaránt szürke, lemezes, gyér molluscás, mikrofaunában gaz
dag, szublitorális, sekély tengeri, csökkentsós vízi pelites kifejlődése bizonyítja.

* M. Áll. Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14. H —1442 Pf. 106.
** M. szénhidrogénipari Kutató-fejlesztő Intézet Százhalombatta, H —2443 Pf. 32.

*** Orsz. Földtani Kutató és Fúró V. Komló, Kossuth L. út 1. H —7301 Pf. 86.



7. ábra. A lajoskomáromi Lk. 1. sz. fúrás áttekintő rétegtani szelvénye 
Abb. 7. Übersichts-Schichtprofil der Bohrung Lajoskomárom Lk. 1.
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A hasonlóság ellenére a kőzettani különbség elsősorban a legfelső szarmata 
réteg — amely kőzettani szempontból márgás aleurolitnak minősül — söté- 
tebb színárnyalatában és a legalsó pannóniai rétegeknél valamivel nagyobb 
CaC03 tartalmában jelentkezik. Jelentős különbség mutatkozik a határ (671 m 
felszín alatti mélységben) kétoldalán a puhatestű faunában és a plankton mikro- 
flórában. A Foraminifera képben az igazi nagy törés nem az említett határon, 
hanem annál valamivel feljebb, 665,2 m-nól jelentkezik. E felett a rétegekből 
teljesen hiányoznak, míg a 665,2—668,2 m közötti szakaszban Trochammina 
kibleri V e n g l . maradványok, 668,2—671,0 m között pedig Miliammina, Nonion 
és Elphidium fajok jelenlétét állapította meg K o r e c z n é  L a k y  I. és Sz é l e s  M. 
671 m alatt az utóbbiak mellett a szarmatára jellemző Articulina és Nodophtal- 
midium fajok is megjelennek. A 668,2—671,0 m-es szakaszban szarmata Ostra- 
coda fajok (Aurila, Xestoleberis stb.) vannak.

A szarmata—pannóniai s. str. határ 671 m-nél való kijelölésénél a kőzet
tani különbségek mellett a puhatestű fauna és a plankton flóra változásait 
vettük figyelembe, mert a puhatestű fauna a Foraminiferáknál és az Ostra- 
codáknál is feltűnőbb, a plankton flóra változása pedig elvileg sokkal inkább 
megközelíti az elméleti időazonos határt, mint a bentosz faunaelemek.

A specialisták ma már egyetértenek abban, hogy a Trochammina kibleri és a 
Miliammina fajok a pannóniai s. str. képződmények alján fordulnak elő. Kér
déses, hogyan lehetséges Limnocardium, továbbá szarmata Foraminifera 
és Ostracoda fajok együttes előfordulása (668,2—671,0 m). Ezt egyrészt túl
éléssel, másrészt vízalatti áthalmozással értelmezhetjük.

Ha figyelembe vesszük a pannóniai s. str. sorozat itteni szelvényének alul
ról a 2. (665,2—669,4 m-ig; aleuritos márga) és 3. (581,6—665,2 m-ig; márgás 
aleurolit) rétegében talált 11 db 2 — 15 mm vastag aprószemű riolittufa, illetve 
bentonit betelepülést, továbbá a 668,3—668,4 és 668,2—668,25 m-ben észlelt 
iszaprogyás okozta gyüredezettséget, valamint a néhány, viszonylag durva, 
vékony homokkő betelepülést, akkor bizonyítottnak tekinthetjük a földren
gések kiváltotta zagyárak kialakulását a pannóniai s. str. —szarmata határ 
felett nem sokkal. Ezek minden bizonnyal létrehoztak kisebb-nagyobb víz- 
alatti áthalmozásokat. Szelvényünkben ez az összleten belüli áthalmozás, a 
mikrofauna jellegéből következtetve, csak a szarmata legfelső részét érintette 
és — a határ menti képződményeknek az üledékképződés dinamikája szempont
jából lényegében azonos kifejlődéséből és szerkezeti zavartalanságából követ
keztetve — nem haladta meg az intraformációs mértéket, s csak azért feltűnő, 
mert éles fauna-, illetve flóra váltással esik egybe ez a réteghatár.

Említést érdemel, hogy a turbidit jegyeket nem mutató Tengelic 2. sz. 
fúrás (az Lk. 1.-től DK-re, 50 km-re) rétegsorában a kunsági emeletbe (pan
nóniai s. str.) sorolt rétegekben csak a pannóniai trochamminás-miliamminás 
Foraminifera együttest, szarmata Ostracodák jelenlétét azonban nem ész
lelte S z é l e s  M., míg a Budajenő 2. sz. fúrásban egyértelműen a szarmatából 
áthalmozott nagy Miliolina „szemcsékből” álló, 1 —2 mm vastag ,,foraminifera- 
homok” csíkok betelepülését figyeltük meg. Tehát egyes szelvényekben ez az 
intraform áthalmozás észlelhető, más szelvényeken azonban nem, nyilván 
az egykori medencealjzat akkori morfológiájának és áramlási viszonyainak 
megfelelően.

A pannóniai (s. 1.) (tehát a szarmata és a pleisztocén közötti) összlet alsó, 
az IGCP 25. programja keretében szervezett 1975-ös pozsonyi kongresszus 
ajánlása után az ún. pannóniai s. str. emeletbe tartozó részének kijelölése ez-



40 JÁ M B O R  Á .  e t  a l.

ideig nem történt meg. Sztratotípusát az adottságok következtében az ausz
triai — tehát medenceperemi kifejlődésű — Inzensdorf homokos rétegsorában 
jelölték ki. Ennek puhatestű faunája valószínűleg a lajoskomáromi szelvényünk 
Congeria banaticás és C. czjzekis szintjébe illeszthető be, pontosabban meg 
nem határozható helyre. A puhatestű faunák összetételét a pannóniai (s. 1.)- 
ben — különösen a melanopsisos együttesekét — ugyanis elsősorban fáciesük 
és csak másodsorban szintbeli helyzetük határozza meg ( K o r p a s n é  H ó d i  M. 
1982).

Ezért, továbbá a sokkal általánosabb elterjedtség miatt a kunsági (pan
nóniai s. str.) felső határát a Dinoflagellata mikroplankton flórában bekövet
kező nagy változásnál a Spiniferites bentori—S. validus zónahatárnál javasol
juk meghúzni, mert ez a határ elvileg időazonos, vagy közel időazonos lehet.

A Lk. 1. sz. fúrás szelvényében ez a határ 502,5 m-nél van, tehát lényege
sen lejjebb, mint azt K o r p a s n é  H ó d i  M. a puhatestű fauna alapján 472,5 m- 
ben a Congeria czjzeki szint tetején megvonta. Nem egyezik a határ ebben 
a szelvényben a medencebeli (szénhidrogén és víz) kutatások során az ún. 
alsó- és felső-pannóniai (pannóniai s. str. —pliocén) határként elfogadott, ural- 
kodóan pelites-vastagréteges és pelites-homokos vékonyréteges összletek hatá
rával sem, amelyet a Lk. 1. sz. fúrás szelvényében 472,5 m-ben harántoltak 
(Já m b o r  A. 1969).

Számos más pannóniai (s. 1.) szelvény vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy 
a Spiniferites bentori—S. validus zónahatár még a nagy pannóniai beltenger 
uralkodóan jelentős mélységű vizében az éghajlatváltozás ( =  hőmérséklet 
csökkenés) következtében alakult ki, tehát időazonossága az adott ősföldrajzi 
viszonyok között elvileg kifogástalan.

A Spiniferites bentori—S. validus zónahatár az eddig vizsgált szelvények
ben a Congeria banatica, vagy a C. czjzeki szintben, esetleg utóbbi tetején, 
továbbá az Amplocyprises, vagy a Cyprideis pannonica szintben húzódik 
K o r p a s n é  H ó d i  M., S ü t ő n é  S z e n t a i  M. és S z é l e s  M. vizsgálatainak össze
hasonlítása alap j án.

Az eddigi vizsgálatok szerint a Mecsek hegység és a Cserhát előterében egy
beesik a korábban alsó- és felső-pannóniai (pannóniai s. str. —pliocén) határként 
értelmezett, előbb már említett éles kőzettani litosztratigráfiai határral 
(Sü t ő n é  S z e n t a i  M. 1982), a Peremartoni—Dunántúli Főcsoport határával.

A kunsági (pannóniai s. str.) emelet fáciessztratotípusának 
kőzettani jellemzése

A kunsági (pannóniai s. str.) összlet a Lajoskomárom 1. sz. fúrás szelvé
nyében szemcseösszetételi szempontból három részre tagolódik (két pelites 
szakasz között egy kavicsos-homokos települ). Alsó pelites szakaszában négy 
jellegzetes kifejlődésű formáció különíthető el, így összesen hat formációba 
sorolható a rétegsor.

A legalsó szakasz, amelyet korábban Zalai Lemezes-márga Tagozatnak, 
ma a Magyar Rétegtani Bizottság állásfoglalása alapján Zalai Márga Formáció
nak nevezünk, 671,0 — 665,2 m-ig tart a kunsági (pannóniai s. str.) összletben. 
E formáció alsó része azonban rétegsorunkban a szarmata emelet felső részén 
671,0 — 681,4 m-ig folytatódik. Itt csak kunsági (pannóniai s. str.) részét jelle
mezzük.
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A Zalai Márga Formáció legjellegzetesebb tulajdonsága a párhuzamos 
lemezes rétegzettség, ami két különböző típusú réteg a, b, a, b, a . . .  típusú 
váltakozásából áll. Az egyik színe a szürkétől a sötétszürkéig, a másiké a vilá
gosszürkétől a fehérig változik. A két rétegtípus vastagsága egyaránt 1—5 
mm közötti, leggyakrabban 2 —3 mm. A két lemez között a mész-, dolomit- 
pelit- és finomeloszlású FeS2 (pirít, markazit), illetve csekély mennyiségű hu- 
minittartalomban van különbség. A világos lemezeknek a karbonáttartalma 
nagyobb, a sötétek a többi alkotóban gazdagabbak. A két lemeztípus határa 
éles, illetve nagyon vékony átmenettel rendelkező sík felület.

Szelvényünkben a Zalai Márga Formáció két vastagabb rétegre volt külö
níthető. Alsó része 671,0 — 669,4 m között nem lemezes, halványszürke márgás 
aleurolit, aleuritos mészmárga, amelyet pirites ,,szálak” és néhány markazi- 
tos, egy-egy réteglapon felhalmozódott, apró Limnocardium félkagyló jellemez.

Felette 669,4—665,2 m között az előbbiekben leírt, lemezes szövettel jel
lemzett, aleuritos márga települ. Ez változatos felépítésű, amennyiben leg
alsó 10 cm-e középszemű jól osztályozott homokkő, továbbá tartalmaz két, 
iszaprogyás következtében létrejött gyüredezett szakaszt (668,4 — 668,3 és 
668,25—668,2 m között), amelyeket alulról vízszintes csúszási felületek hatá
rolnak, s gyűrt lemezei között ugyancsak előfordulnak 2—5 mm vastag, dur
va homokkő zsinórok. 669,4 (2 mm), 667,2 (2 mm) és 664,4 m-nél (4 mm) apró
szemű dácittufa betelepülést figyelhettünk meg benne. Kevés szórt helyzetű 
Limnocardium teknő ebből a rétegből is előkerült.

A három dácittufa csík alapján megállapíthatjuk, hogy a Zalai és Zsáin- 
béki Márga Formáció, amely utóbbit éppen a vékony dácittufa betelepülések 
alapján különítettünk el a fiatalabb kunsági (pannóniai s. str.) pelites összle- 
tektől, ebben a szelvényben összefogazódik.

A Zsámbéki Márga Formáció a Zalai Márga Formáció felett következik. 
A felette települő és itt a Beleznai Mészmárga Formációba sorolt (korábban — 
a medencebeli litosztratigráfiai tagolás kialakulatlansága miatt — a kunsági 
[pannóniai s. str.] itteni pelites részeit egységesen a Drávái Tagozatba sorol
tuk be; J á m b o r  Ä . 1980) összlettől csak dácittufa betelepüléseivel (626,6 ln 
nél 15 mm bentonit, 632,6 m-nél 3 mm durvaszemű dácittufa, 639,6 m-nél 
8 mm bentonit, 641,5 m-nél 6 mm középszemű dácittufa, 645,7 m-nél 7 mm 
bentonit, 650,0 m-nél 3 mm aprószemű dácittufa, 655,7 m-nél 3 mm aprósze
mű dácittufa és felette 15 mm bentonit) üt el. Mindkét formáció kőzettani 
szenvpontból azonos kifejlődésű, egyúttal a kunsági (pannóniai s. str.) sorozat 
legegyneműbb részét jelenti. Világosszürke, halványbarna árnyalatú márgás 
aleurolit, amelynek rétegzése általában csak irányított törése (elválása) és 
ősmaradványainak helyzete által látható. A Zsámbéki Márga Formációban a 
tufacsíkok, a Beleznai Mészmárga Formációban pedig a 664,7 — 664,8 m, to
vábbá 664,00—664,02 m, valamint 660,8—660,9 m között települő középszemű, 
illetve aprószemű homokkő betelepülései révén észlelhető a rétegzettség. 
A 664,8—664,7 m közötti homokkőben jellemzőek a lencsealakúra préselt 
1—10 mm széles aleurolit lencsék, amelyek eredetükre nézve intraform kavi
csok. A 619,8 —618,5 m között viszonylag sok Congeria teknőt és emellett magá
nyos, 2 —4 mm átmérőjű, 2-es kerekítettségű apró kvarckavicsokat tartalmaz.

A 665,2 — 581,6 m közötti szakasz kőzeteinek CaC03 tartalma átlagosan 
40% körüli, alulról felfelé 45%-ról ingadozásokkal 35%-ra csökken. Agyagtar
talma ezzel párhuzamosan ugyancsak csökken 40%-ról 32%-ra, míg a sorozat 
kőzeteinek aleurit tartalma növekszik. Ez a nagy karbonáttartalom és annak
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felfelé való csökkenése tapasztalataink szerint a kunsági (pannóniai s. str.) 
osszlet alsó részén általánosan jellemző (H a l m a i  J . 1979, B é r c z i  I. et al. 1982, 
Bíró E. et al. 1982).

A sorozat ősmaradványait elsősorban szórt helyzetű, jó megtartású kagy- 
lóteknők jelentik, de gazdag Ostracoda faunája is, amelynek egyedei áttetsző, 
kettősteknőjű példányok. Külön említést érdemel a 660,9—660,8 m közötti 
homokkő betelepülés puhatestű héj töredékekben való gazdagsága.

Jellemzőek a 665,2—658,2 m közötti szakaszban, ezen belül különösen 
662,8—658,2 m-ig gyakoriak (itt 2 — 3 db/cm2 sűrűségűek) a 0,5 —1,0 mm át
mérőjű bakteriopirit kiválások, amelyek mindegyike több tucat, tökéletesen 
gömbalakú szemcséből áll.

Az említett vékony dácittufa betelepüléseket — amelyek rendkívül fel
tűnőek a pelites rétegekben — eddig a Délalföldtől (Bácsalmás) a Dunántúli- 
középhegység környezetéig összesen 20 fúrásban (Já m b o r  A . 1980, J á m b o r  
Á. in B a l á z s  E. et al. 1981 és J á m b o r  Á. in H a l m a i  J . et al. 1982) találtuk meg. 
Sok, ugyanezen a területen megismert fúrási szelvényből azonban, eddig pon
tosan nem ismert ok miatt, hiányoznak.

A Nagylengyeli Agyagmárga Formációba soroltuk a szelvény 581,6—559,4 
m közötti szakaszát, amely a Beleznai Mészmárga Formációhoz hasonlóan 
pelites összetételű kőzetekből áll. Ezek szürke színűek, lemezes-kagylós el- 
válásúak, CaC03 tartalmuk valamivel kisebb (30%), agyagfrakció tartalmuk 
viszont nagyobb (45%), így aleurit tartalmuk viszont néhány százalékkal ke
vesebb, mint az előzőé.

Említést érdemel az 561,6—561,5, továbbá az 561,15 — 561,10 m között 
a Nagylengyeli Agyagmárga Formációban harántolt két vékony finom kavicsos 
aprószemű homokkő betelepülés, amelyek a fedő Zámori Kavics Formációba 
való rétegváltakozásos átmenetet jelzik. 2 — 12 mm, átlagosan 4 mm átmérőjű 
1—2-es kerekítettségű kvarc, és 3 —4-es kerekítettségű szürke mikrokristá
lyos dolomit kavicsai azonosak a fedő formációban lévőkkel.

A Nagylengyeli Agyagmárga Formáció ősmaradványainak megtartása és 
alapvető jellege a Beleznai Mészmárga Formációban leírtakkal azonos, a fa
jokban, sőt a kagylók itteni — általában réteglapokon való — felhalmozódásá
ban mutatkoznak eltérések.

A Zámori Kavics Formációba,* soroljuk az 559,4 — 519,4 m közötti ho
mokkő, kavicsos homokkő váltakozásából felépített 70 m vastag összletet. 
Uralkodóan homokos felépítése alapján a medencebeli területeken alkalmazott 
Tófeji Homokkő Formációba is sorolhatnánk, de éppen kavicsai — megítélé
sünk szerint idegen eredetű kavicsai — miatt azonosítottuk a Zámori Kavics 
Formációval.

Felépítésében elsősorban világosszürke 0,1—15,0 m vastag, viszonylag 
csekély mennyiségű (átlag 18%) CaC03 kötőanyaggal többé kevésbé cementált 
aprószemű, alárendelten középszemű homok, ritkábban kavicsos homokkő 
rétegek vesznek részt. A homokszemcsék uralkodóan kvarc anyagúak, gyako
riak a földpát, ritkák a csillám (muszkovit, klorit) ásványok.

* Korábban Tinnyei Tagozat néven írta le Jámbor Á. 1980-ban, de a Magyar Rét eg- 
tani Bizottság állásfoglalása formáció rangra emelte ezt a litosztratigráfiai egységet is. 
így  azonban azonos neve lett a magyarországi szarmata, H ámor G. 1979 által Tinnyei 
Formációnak nevezett egységével, ezért nevét az egyik jellegzetes, a Budai-hegység 
DK-i előterében levő előfordulása alapján változtattuk meg.



A kunsági emelet magyarországi fácies sztratotípusának jellemzése 43

A kavicsos betelepülések a formáció alsó felében jellemzőek, de alsó har
madában csak 1—10 cm vastag kavicsos rétegeket harántoltak, míg 544,2 — 
537,3 m között 6,9 m vastag homokos kavicsréteg volt elkülöníthető. A kavi
csok leggyakoribb átmérője 8 — 10 mm közötti. Az egyes kavicsos rétegekben 
a legnagyobb étmérő 1—7 cm között változik. A legnagyobb kavicsokat az 
549,6—549,5 m-nél harántolt homokkőben találtuk.

A kavicsok finom frakciójában a kvarc uralkodó szerepű, bár mellette 
fehér, sőt vörös földpát is megfigyelhető volt. A durvább (1 cm feletti) frak
ciókban a karbonátos kőzetek (triász dolomit és mészkő) kavicsainak rész
aránya eléri az 50%-ot. Míg előbbiek gyengén, addig utóbbiak már jól, illetve 
kiválóan kerekítettek. Említést érdemel, hogy az 558,2—558,0 m között fel
tárt középszemű homokkőrétegben 2 — 5 cm átmérőjű, kissé összepréselt már- 
gás aleurolit anyagú, intraform kavicsok jelenléte volt megfigyelhető.

A Zámori Kavics Formációban az elkülönített homok-homokkő többsége 
rétegzetten. Az egész formáció jó rétegzettségét az éles szemcsenagyság vál
tozások, továbbá a kötőanyag mennyiségének különbségei hozták létre.

Ősmaradványokban — eltekintve az életnyomoktól — a sorozat szegé
nyes. Puhatestű és Ostracoda maradványokat alig tartalmaz. Előfordulnak 
viszont kisebb-nagyobb uszadékfa darabok és gyakoriak a növényi törmelék- 
anyag felhalmozódások. Az 534,41—534,40 m-ben harántolt, 1 cm vastag, 
viszonylag tiszta ilyen felhalmozódás figyelemre méltó nagyságú Mo, Ge, Be 
és Zr dúsulás miatt nevezetes.

A Zámori Kavics Formáció alsó és felső határa is éles sík felület.
A Drávái Agyagmárga Formációba soroltuk a kunsági (pannóniai s. str.) 

emelet itt harántolt felső részét és a balatoni emelet alsó részét. Azaz a Spini- 
ferites bentori—S. validus határ az 519,4—472,0 m közötti ismét pelitgazdag 
sorozat középső részén húzódik.

A Drávái Agyagmárga Formáció a Beleznai Mészmárga formációhoz ha
sonlóan egynemű, de kőzeteinek CaC03 és agyagtartalma kisebb (30 — 32%, 
illetve 20—25%), aleurit tartalma ennek megfelelően valamivel nagyobb. így 
egyértelműen agyagmárgás aleurilotnak minősül az egész sorozat, bár néhány 
%-nyi homokfrakcióba tartozó részt is tartalmaz, amelynek mindegyik tagja 
világosszürke, lemezes-kagylós elválásé és több-kevesebb Congeria, illetve 
Limnocardium maradványokban gazdag, vékony (2 —5 mm) betelepülést tar
talmaz. Kagylómaradványai természetesen párhuzamosak a rétegzéssel.

A Drávái Agyagmárga Formáció felső határa is éles sík felület, amely fe
lett a korábban felső-pannóniai alemeletbe, jelenleg a balatoni emeletbe sorolt 
vékonyréteges, változatos felépítésű homok, agyagmárga, aleurit agyag, sze
nesagyag rétegek váltakozásából felépített sorozat következik.

A puhatestű fauna

A kunsági (pannóniai s. str.) emeletbe tartozó képződmények kronosztra- 
tigráfiai határát a magyarországi gyakorlatban a szervesvázú mikroplankton 
zónák alapján jelöljük ki. A Pleurozonaria ultima zóna alsó határát azonosít
juk a szarmata—pannóniai s. str. határával. Ez eddigi gyakorlatunkban 1—2 
m-es eltéréssel egybeesett a Limnocardium praeponticumos puhatestű fauna 
megjelenésével. A Spiniferites bentori zóna felső határát azonosítjuk a kunsági 
(pannóniai s. str.) emelet felső határával. Ez a mikroplankton zónahatár már
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lényeges eltérést mutat a puhatestu, nevezetesen a Congeria czjzekis faunaval 
kijelölhető határhoz képest. Hegységperemi helyzetben még többé-kevésbé 
egybeesnek, a medencék belsejében azonban a szervesvázú mikroplanktonnal 
kijelölhető határ mélyebben helyezkedik el, mint a puhatestű fauna alapján 
megvonható határ. A lajoskomáromi szelvényben a Congeria banatica és a 
Congeria czjzeki faunaváltás közelében, 503 m-ben húzódik (1. ábra).

A Lajoskomárom 1. sz. fúrás kunsági (pannóniai s. str.) rétegeinek puha
testű faunája (2. ábra) medenceperemi kifejlődést jelez. Az inzensdorfi sztra- 
totípus faunájától annak csonka volta és a fácies-különbség következtében 
teljesen különbözik, azzal csak egy közös faja van: a Congeria czjzeki. A fúrás 
puhatestű együttesét az alábbiakban ismertetjük.

Cardium pium—Limnocardium praeponticum

Előfordulás: 671,0 —669,5 m
Megtartási állapot és beágyazódás: e réteg faunája semi-alloehton. Szórt 

helyzetben egyes teknók, teknő töredékek találhatok. Kettős teknovel csak a 
III. tábla 2. ábrán bemutatott? Cardium került elő. A héjak mállottak, több
nyire csak lenyomatban maradtak fenn.

Jellemzés: az együttesre a szarmata reliktum fajok domináns előfordulása 
mellett a pannóniai Limnocardiumok fellepte a jellemző. Leggyakoribb faja 
a Cardium pium, mely a lajoskomáromi szarmata rétegekből nem ismert. Et
től É-ra, a budajenői fúrások szarmata rétegeinek legfelső részéből került elő 
igen nagy egyedszámmal (B o h n n é  H a v a s  M. 1981). A Cardium pium példá
nyok a lajoskomáromi rétegekben apró termetűek, elvétve találunk csak fej
lett egyedieket. A faj formai változékonysága a hátsó mező kissé homorú lej
tésében, a körvonal rombikussá válásában mutatkozik. E bélyegek a Limno
cardium praeponticum felé mutatnak (I. tabla 4. abra). A II. tabla 2. ábráján 
Limnocardium praeponticumként meghatározott egyed bordáinak jellege már 
egyértelmű eltérést mutat a Cardium piumtól.

Fácies: a fauna semi-allochton jellege miatt a fáciesre csak következtetni 
tudunk. A Cardium piumos fauna sekélyvízi, tengeri brakk környezetet jelez 
(B o h n n é  H a v a s  M. 1981). Az összemosódott faunában brakkvizű sekély, szub- 
litorális zónában élő fajok találhatók együtt, más élettérre utaló nyomok 
nem lelhetők fel. A beágyazódás helyeként így a brakkvizű sekély, szublitorá- 
lis zónát jelölhetjük ki.

Limnocardium praeponticum

Előfordulás: 669,5— 662,8 m
Beágyazódás, megtartási állapot: a kagylók elvétve zárt vagy pillangószerű - 

en nyitott kettős teknovel, de általában egyes teknovel fekszenek a réteglapo
kon. 663,2—662,8 m-ben viszonylag gyakori a kettős teknovel való beágyazó
dás. Egy-egy réteglapon csak egy-két egyed található, irányítottság nem álla
pítható meg. A kagylóhéjak igen vékonyak, többnyire csak lenyomat formá
jában vizsgálhatók.

Jellemzés: gazdag, jellemző limnocardiumos fauna 663,2 — 662,8 m-közből 
vizsgálható. A vrabcei típusfaunától eltérést mutat a Limnocardium praepon-
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ticum kisebb gyakoriságával és a Limnocardium krambergeri ( — Pisidium cos- 
tatum), illetve Paradacna lenzi jelenlétével. Lényeges különbség, hogy a vrab- 
cei fauna mészmárgában található, a lajoskomáromi agyagmárgában. A típus
faunához viszonyítva a lajoskomáromi előfordulás általában faj és egyedsze- 
gény. A kagyló—csiga arányában kisebb változás figyelhető meg a szelvény 
e szakaszában. A szuszpenziót filtráló Cardidaek dominanciája mellett 663,2 
m-től nő a növényt (algát), illetve növényi detrituszt evő Gastropodák faj és 
egyedszáma.

Fácies: sekély szublitorális zóna gyengén mozgatott vizű iszapos aljzat, 
pliohalin sótartalom, növekvő mennyiségű növényi eredetű táplálékkal.

Congeria banatica

Előfordulás: 648,7—563,0 m-ig
Beágyazódás, megtartási állapot: a szelvény 648,6—612,7 m-ig terjedő 

szakaszában a fauna semi-allochton beágyazódásé, 597,3 m-től gyakori a 
kagylók kettős zárt teknővel való beágyazódása. Ebben a szakaszban a puhates
tű héjak a réteglapokon irányítatlan helyzetben fekszenek. Egy-egy réteglapon 
igen nagy egyedszámmal felhalmozódva, paraautochton helyzetben észlelhetők. 
Nyomás hatására a héjak deformálódtak. Ritka a héjas példány, a héj általá
ban kioldódott, többnyire csak lenyomatok vizsgálhatók.

Jellemzés: A szelvény 648,7—563,0 m-es szakaszát a Congeria banatica, 
Paradacna lenzi előfordulása kapcsolja egy egységbe. E szakaszban a faji ösz- 
szetétel változó. 648,7 —612,7 m közben még előfordul a Limnocardium kram
bergeri, a Gyraulus praeponticum, a Micromelania striata, de fellép a Congeria 
banatica, Limnocardium spinosum és az Orygoceras laevis, jellemző a Paradacna 
lenzi előfordulása is. A 648,7—612,7 m közötti szakasz faunájában a Limno
cardium praeponticumos, az Orygocerasos és a Congeria banaticás társulások 
fajai vesznek részt. A semi-allochton beágyazódás következtében csak a vál
tozás tendenciáját rögzíthetjük, az egyes társulások nem különíthetők el. A 
környezetben bekövetkező fizikai változások lehetővé tették a típusos Congeria 
banaticás fauna térhódítását, amely fauna 597,3—563,0 m között jellemző. 
E mélységközben a Congeria banaticás fauna összefogazódik a Parvidacna lae- 
vicostatás faunával. E felső szakaszt a Congeria banatica, Parvidacna laevicos- 
tata, Paradacna lenzi, Paradacna syrmiense gyakorisága jellemzi. A 622,8 — 
624,0 m közben talált? Macira sp. és ? Tapes sp. (2. ábra) előfordulását bemo- 
sottnak minősítjük, a faunában idegen elem. Jelenlétük még így is figyelemre 
méltó, mivel e sztratigráfiai helyzetben idősebb puhatestű fajok eddig nem 
voltak ismertek. A III. tábla 4. ábráján bemutatott (korábban ? Limnocardium 
krambergeri névvel határozott) fajjal kapcsolatban szükségesnek tartjuk a di
agnózis bizonytalanságára felhívni a figyelmet. Igen nagy morfológiai hasonló
ságot mutat a Cryptomactra genus felé, így a Cryptomactra aff. pseudotellina 
(Andr.) fajjal azonosítjuk.

Fácies: a faunakép a fáciesek fokozatos változását tükrözi. 648,7 — 625,0 
m-közben a Cardidaek gyakorisága mellett még jelentős a Gastropodák sze
repe. A Gastropodák jelenléte növényi tenyészet közelségére, illetve töredékben 
való előfordulásuk bemosódásra utal. Bár 625,0 m-től a kőzetanyagban jelentős 
változás nem észlelhető, e mélységből a Gastropodák csak elvétve találhatók, 
s a faunát a szuszpenziót filtráló Congeriák és Cardidaek uralják. A faunakép-
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ben bekövetkezett változást a tóvíz előrenyomulásával, a vízmélység növeke
désével magyarázzuk. A beágyazódás helyéül a pliohalin sótartalmú medence- 
szegély sekély-középmély szublitorális zónáját jelölhetjük ki. A víz mélységére 
a Pectinaria sp. gazdag jelenléte (612,7 m-ben) adja a legfontosabb adatot. Ma 
a genus 60 m-es mélységig húzódik le G. Thorson  ̂ 1957), de optimális élettere 
20—30 m-es (W. S c h a f e r  1962) mélységben van.

Coiigeria czjzeki —Paradacna abichi

Előfordulás: 517,2—472,5 m
Beágyazódás, megtartási állapot: a puhatestű fauna a réteglappal párhu

zamosan, irányítatlan helyzetben fekszik. Előfordul a zárt kettős teknő vei való 
betemetődés, de gyakrabban összemosódott helyzetben, tömegesen, egyes 
teknők és töredékek formájában csaknem lumachellát alkotó mennyiségben hal
mozódnak fel a Congeria czjzeki példányok a réteglapon. A puhatestű héjak 
fehér, kissé porló, nyomás hatására deformált megtartásúak.

Jellemzés: a Congeria banaticás faunát 50 m-es, puhatestűektől mentes 
szakasz választja el a Congeria czjzekis faunától. Ez utóbbi együttes feltűnően 
fajszegény, itt a másutt szokásos kísérő fajok is hiányoznak. Még a Paradacna 
abichi is csak elvétve található. A Congeria czjzeki egyedekre jellemző, hogy el
térést mutatnak a típustól a következőkben: a héj kevésbé domború, a gerinc 
gyengébb, s kissé közép felé eltolódott. Egy-egy példánynál a hátsó és felső 
perem érintkezésénél gyengén kiszögelő sarok is megfigyelhető. A Congeria 
zagrabiensis-tői való elhatárolás esetenként bizonytalan.

Fácies: sekély, gyengén vagy közepesen mozgatott vizű, iszapos aljzatú, 
plio-mezohalin környezetet jelez a fauna.

Ostracoda vizsgálatok

A fúrás felső 37 m-ből vett három minta közül az első (19,5 — 21,5 m) Ostra- 
codákat nem tartalmazott. A másik két minta is csak szegényes anyagot szol
gáltatott :

Valamennyi faj az egész hazai pleisztocénben elterjedt, így a pleisztocénen 
belüli szintezésre alapot nem nyújt.

A 37,5 m-től 668,2 m-ig tartó rétegsorban a fauna eloszlása nagyon egye
netlen, egy vastagabb (163,4 m vastag) és négy vékonyabb (18,2—44,4 m vas
tagságú) ősmaradvány-mentes sáv ékelődik közbe. Az 1. táblázaton feltüntet
jük az Ostracodákat nem tartalmazó sávok helyzetét és a közéjük eső szintek
ben az ott uralkodó (tíznél nagyobb példányszámban talált) fajok neveit, meg
jelölve a pannóniai s. str. térbeli helyzetét is.
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J. táblázat — Tabelle 1.

A lajoskomáromi Lk. 1. sz. fúrás faunaeloszlása 
Verteilung der Fauna in der Bohrung Lajoskomárom Lk. 1.

Az uralkodó fajok eloszlása mutatja ugyan, hogy a hat, Ostracodákat tar
talmazó összlet faunája közt jelentős eltérések vannak, de nem elég annak bi
zonyítására, hogy a meddő sávok kronosztratigráfiai határoknak felelnének 
meg. A 2. táblázat a fajok többségének szintbeli elterjedését és gyakoriságát 
tünteti fel. Nagyjából egyforma vastag (30 — 40 m körüli) egységekre tagoltuk a 
rétegsort (a 418, 4 és 592,Om közti, Ostracodákat nem tartalmazó sáv kivéte
lével). Az egységeken belül a fajok gyakoriságát a következőképpen jelezzük: 
egy vonal 1 — 10 példány, kettős vonal 11 — 100 példány, hármas vonal száznál 
több példány. Az 592 m alatt következő rétegek jelentik a pannóniai s. str.-t. 
Idősebb korát mutatja a Candonák hiánya, Hungarocyprisek és Amplocypri- 
sek gyakorisága, Cyprideis pannonica és Lepthocytherék kisebb példányszám
ban való jelenléte. Hozzátehetjük, hogy általában a pannóniai s. str. egyik 
eléggé állandó jellegének kell tekinteni az Ostracoda-fauna szegénységét, a 
felső-abichi-szinthez és a pliocén alsó részéhez viszonyítva.

Meg kell említeni, hogy 665,2 és 668,2 m közt (tehát a pannon rétegsor 
talpán), agglutinált vázú Foraminiferákat is találtunk (Trochammina kibleri 
V e n g l .). Ezeknek jelenléte magyarázható azzal is, hogy elviselték a beltenger 
sótartalmának jelentős csökkenését, vagy azzal, hogy másodlagosan, a szarmata 
üledékből átmosottan kerültek mostani helyükre. Az első magyarázat a 
szarmata és pannon közt folyamatos üledékképződést, a másik a szarmata és 
az itteni pannon üledékképződés közt megszakítást feltételezne. Bármelyiket 
is fogadjuk el, a 668,2 — 681,4 m közti szakasz szarmata korát jellemző Forami- 
nifera és Ostracoda együttes bizonyítja. A Foraminiferákat B é r c zi I s t v a n n é

4 MÁFI Évkönyv LXIX. kötet
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2. táblázat — Tabelle 2.
Qstracoda fajok gyakorisága 

Häufigkeit der Ostracodenarten

Canclona parallela pannonica Zab.
C. (Camptocypria) balcanica Zal.
C. (Camptocypria) extensa Zal.
C. (Camptocypria) granulosa Zal.
C. (Camptocypria) hungarica Zal.
C. (Camptocypria) lobata Zal.
C. (Camptocypria) venusta Zal.
C. (Caspiocypris) alta Zal.
C. (Caspiocypris) cf. filona Liv.
C. (Caspiocypris) labiata Zal.
C. (Lineocypris) trapezoidea Zal.
C. (Pontoniella) acuminata Zal.
Bacunella abchazica V ektja 

Hungarocypris sp.
H. auriculata Méhes

H. kieroglyphica Méhes

Amplocypris sp.
A. sinuosa Zal.
A . cf. abscissa Reuss

A . reticulata Zal.
Cypria locorjescui Hanganu 
Cyprideis banatica Méhes 
C. pannonica Méhes

C. pannonica tuberculata Méhes

C. seminulum Reuss

Leptocythere bituberculata Seremeta 
L. cymbula Liv.
L. mono tuberculata Sokac

L. multituberculata Liv.
L. parallela Méhes

Hemicytheria dubokensis Ivrstic 
H. pejinovicensis Zal.
Parálimnocythere aff. tenera Sokac 
Loxoconcha cumsacui K rstié 
L. rhombovalis P o k o r n y

L. cf. subrugósa Zal.
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és K ő v a r y  J ózsef  határozták meg. Quinqueloculina akneriana d ’ORB., Nonion 
depressulum, W. — J., Elphidiumok több faja országosan elterjedt alakok a 
szarmatában. Az Ostracodák közül 668,2 és 671,0 m közt Aurila és Xestole- 
beris-fajok fellépése szól a szarmata kor mellett (3. ábra).

Szervesvázú mikroplankton vizsgálatok

Szervesvázú mikroplankton vizsgálat a 13,0 — 680,5 m-es mélységközből 
89 mintából készült (4. ábra). A szarmata feletti pannóniai rétegösszlet hat 
szervesvázú mikroplankton biozónára tagolódik:

670.4 — 663,0 m Pleurozonaria ultima zóna 
663,0 — 502,5 m Spiniferites bentori zóna 
533,5—502,5 m Pontiadinium pécsváradensis subzóna
502.5 — 336,7 m Spiniferites validus zóna
334,8 — 86,8 m Dinoflagellata-Zygnemataceae interzóna 

77,0 — 13,0 m Mougeotia laetecirens zóna
Ezek közül a legalsó kettő jelenti a kusági (pannóniai s. str.) időtartamot.

Pleurozonaria ultima biozóna

A Zalai Márga Formációban a 671,0—663,0 m-es mélységközön belül 
fordultak elő a Pleurozonaria sp. ind. 20 — 30 mikronos formái. A Pleurozonaria 
nemzetséghez tartozásuk bizonytalan, projekciójuk csak homályosan látszik. 
A Pleurozonaria ultima faj első, biztosan meghatározható formáit a 669,4 — 670,4 
m-es mintákban lehetett megfigyelni. Ez a forma, valamint a 668,2 — 670,4 m- 
ben előforduló Cymatosphaera (IX. tábla, 4 — 5. ábrák) fajok azonosak a Ten- 
gelic 2. sz. fúrás 663,9 — 665,0 m-es mélységközében előfordult fajokkal.

A Zalai Márga Formáció 669,4 — 670,4 m-es mélységközéből külön tártuk 
fel a növény marad vány os, szervesanyagban dús kőzetrészeket és a fehér színű, 
hártyaszerűen vékony, meszes részeket. A fehér, meszes kőzetanyagból gya
korlatilag hiányoztak a mikroplankton és sporomoi^ha szemcsék, míg a nö- 
vénymaradványos szürke márgában tömegesek voltak, főleg a pollen szemcsék. 
(Az együttesben a mocsári-láperdei vegetáció Taxodiaceae-Myricaceae együt
tese domináns, a tróimsi Myricaceae fajok nagy gyakorisága különösen fontos 
lehet az éghajlat megállapítása szempontjából.)

A Pleurozonaria ultima zóna együttese a Zalai Márga és Zsámbéki Márga 
Formáció alsó részét jellemzi. A zóna jelző faj kísérőegyüttesében a Cymatios- 
phaera sp., a Hemicystodinium zoharyi, Lingulodinium machaerophorum só- 
sabb miocén tenger algaegyüttesének túlélő egyedeit képviselik.

------------>-
3. ábra. A lajoskomáromi Lk. 1. sz. fúrás rétegeinek Ostracoda faunája 

1. 1 - 2  db. 2. 3 - 5  db. 3. G —15 db. 4. 15 db felett

Abb. 3. Ostracodenfauna der Bohrung Lajoskomárom Lk. 1.
1. 1— 2 Stücke, 2. 3—ü Stücke, 3. C—15 Stücke, 4. mehr als 15 Stücke
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Spiniferites bentori zóna

A Zsámbéki Márga Formáció felső része és a Drávái Agyagmárga Forrná' 
ció középső része közötti sorozaton belül jellemző a Dinoflagellata együttes, 
amelynek jó megtartású, fajokban gazdag együttese vertikálisan és horizon
tálisan is biztosan jelzi a kunsági (pannóniai s. str.) rétegeket.

Szórványos első előfordulása a Limnocardium praeponticum faunával 
jellemzett rétegekben indul, majd a Beleznai Márga Formáció, a Zámori Kavics 
és a Drávái Agyagmárga Formáció rétegeiben a fáciestől függően már gyakori.

A zóna alsó részében a 663,0—559,4 m-es mélységközön belül a S. bentori- 
val a Gonyaulax digitale (X. tábla), a 70-es, 38-as, 72-es thecás formák fordul
nak elő. A zónajelző faj leggyakoribb az 592,0 — 602,0, 559,4 — 581,6 m-es 
mintákban. A biozóna felső részén az 533,5 — 502,5 m-ben a Pontiadinium nem
zetség kialakulása és tömeges előfordulása új subzóna elkülönítését indokolja. 
A Pontiadinium pécsváradensis Szentai-val (X. tábla, 14. ábra) jellemezhető 
szubzóna együttesét ezt megelőzően a Szirák 2., Tengelic 2., Pécs várad —15/T 
22., Szólád í. sz. fúrásokban figyeltem meg. A Pontiadiniumok nagy gyakori
sága mindig egy vékony rétegösszletre korlátozott, a Congeria czjzeki faunával 
jellemzett rétegekben. Ebben a fúrásban a Pontiadiniumok gyakorisági maxi
muma az 533,5—521,2 m-es mélységközre esik. E felett a Spiniferites bentori — 
Gonyaulax digitale, Chytroeisphaeridia cariacoensis 42-es, 70-es thecás formák 
üde, jó megtartású példányai még az alsó-pannóniai rétegek felső részét jel
zik. Az 502,5 — 532,5 m-es mélységköz együttese azonosítható a Tengelic 
2. sz. fúrás 620,0—640,7 m-es rétegösszletével.

Fejlődéstörténeti összefoglalás

A kunsági (pannóniai s. str.) emeletbe sorolt, itt harántolt összlet fej
lődéstörténetét a kőzettani és az őslénytani adatok alapj an az alábbiakban 
foglalhatjuk össze.

A szarmata középső részében az oolitos mészkő és homokkő rétegek jel
legei alapján csökkentsós vízi, litorális-sekély szublitorális fácies viszonyok vol
tak, majd ezt határozott süllyedés követte és közepes mélységű szublitorális 
körülmények alakultki ki. A lemezes márga már teljesen kívül esett a hullám
bázis szintjén, amely itt 10 -20  m körüli lehetett. A süllyedéssel egyidőben 
távoli dácitos vulkáni tevékenység indult, amely itt csak csekély, de ismétlődő 
tufaszórásban jelentkezett.

A kunsági (pannóniai s. str.) elején azonos morfológiai fácies viszonyok 
voltak, de a beltenger vizének sótartalma erőteljes és gyakori ingadozás után 
jelentősen kisebb lett. Az ingadozást nyáron forró, száraz, télen nedves, hűvös 
éghajlati viszonyok alakíthatták ki. A lemezes márga feletti szakaszban az 
eddiginél mélyebb vízi viszonyok alakultak ki és egyenlőtlen, a süllyedés követ
keztében a mai domborzati képhez hasonló üledékgyűjtő viszonyok jöttek 
létre. A lajoskomáromi süllyedéktől ÉNy- ra kiemelt, de beltengerrel borított 
terület alakult ki, amelynek DK-i oldaláról a megélénkülő távoli — a szarmata
belivel valószínűleg azonos helyzetű — dácitos vulkanizmussal egyidőben le
zajlott földrengések hatására több alkalommal, kisebb-nagyobb üledéktömegek 
zúdultak le. Ilyen módon érkezhetett a Zámori Kavics Formáció durva és 
területidegen (egzotikus) anyaga is.



A kunsági emelet magyarországi fácies sztratotipusának jellemzése 57

A pannóniai s. str. elejének egyhangú Limnocardium és Ostracoda fau
náját — a beltenger vize kémiai és hőmérsékleti tulajdonságainak változása 
nyomán — faj gazdag Limnocardium, Congeria és fajgazdag Ostracoda fauna 
váltotta fel. A hőmérséklet csökkenése miatt végbement gyökeres változásra 
a plankton (Spiniferites bentori—S. validus flóra váltás) ebben a szelvényben 
nem reagált. A nagyobb vízmélység miatt itt a pannóniai s. str.—balatoni 
emelet határán végbement tektonikai, morfológiai és kőzettani változások csak 
később következtek be.


