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•	 22	 re-evaluated	 samples	with	 192	 foraminifer	
taxons	 from	 two	 old	 oil	 wells	 in	 the	 Danube	
Basin	revealed	Badenian	and	Sarmatian	age	of	
Neogene	sediments.

•	 Kiscellian	 to	 Egerian	 ages	 of	 Paleogene	 sedi-
ments	represent	the	most	striking	new	findings:	
Former	Upper	 Eocene	 (Priabonian)	 sediments	
are	reclassified	to	the	Lower	Oligocene	(Kiscel-
lian	Fm.)	and	those	of	Lower	Oligocene	(Rupe-
lian)	into	the	Lower	Badenian	(Bajtava	Fm.).

•	 In	 the	Danube	Basin,	 the	 Paleogene	 lithostra-
tigraphic	units	of	the	Buda	Paleogene	(Gyalog	
and	Császár,	1996)	were	used	for	the	first	time.
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Terciérna mikrofauna z hlbokých vrtov v želiezovskej
priehlbine (Dunajská panva)
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Abstract: The	results	of	 the	microfauna	re-evaluation	in	the	Cenozoic	sediments	of	 the	Želiezovce	depression	
of	Danube	Basin	is	presented	in	terms	of	the	chrono-	and	lithostratigraphic	units	in	problematic	sections	of	two	
selected	deep	wells	excavated	in	the	1960s	by	former	Oil	company	ČND	Hodonín.	In	the	past,	the	oil	boreholes	
were	realized	with	intention	to	determine	the	stratigraphy	and	lithology	of	the	Neogene	sediments	and	to	verify	
their	oil	and	gas	carrying	capacity.	Altogether,	22	samples	have	been	analysed	from	the	boreholes	Modrany	1	and	
Nová	Vieska	1.
The	borehole	Nová	Vieska	1,	according	to	our	results	terminated	at	a	depth	of	3	171	m	in	the	latest	Rupelian	se-
diments,	previously	regarded	as	the	Priabonian	to	Rupelian	in	age.	The	microfauna	acquired	from	the	well	cores	
gave	a	proof	of	the	younger	Kiscellian	to	Egerian	(Rupelian	to	Chattian)	age.	The	overlying	Miocene	sequence	
was	divided	into	the	Badenian	and	Sarmatian	part	of	the	sedimentary	record.	Moreover,	the	deposits	previously	
regarded	as	the	Rupelian	are	of	the	Lower	Badenian	age.

Keywords:	Danube	Basin,	Želiezovce	depression,	Foraminifera,	Oligocene,	Miocene,	Badenian,	Sarmatian,	Kis-
cellian,	Bajtava,	Pozba	and	Vráble	formations

Úvod

Príspevok	 vznikol	 v	 rámci	 riešenia	 projektu	 geo-
logickej	 úlohy	 Výskum geologickej stavby a zostavenie 
geologických máp v problematických územiach Slovenskej 
republiky.	

Predmetom nášho revízneho štúdia boli foramini-
fery z paleogénnych a neogénnych súvrství v želiezov-
skej priehlbine Dunajskej panvy vo vrtoch Modrany 1 
a Nová Vieska 1 (obr. 1). 

Vrt	Modrany	1	(M-1)	bol	projektovaný	a	realizovaný	
ČND,	závod	Gbely.	Projektovaná	hĺbka	vrtu	bola	3	100	m	

(reálne	 ukončený	 v	 	 hĺbke	 2	 294	m	 v	 jure).	 Vŕtanie	 sa	
uskutočnilo	30.	8.	1968	–	7.	1.	1969.	Účelom	bolo	zistiť	
litologický	 vývoj,	 stratigrafickú	 príslušnosť	 neogénnych	
súvrství	a	ich	podložia	a	overiť	nafto-	a	plynonosnosť	jed-
notlivých	súvrství	na	elevácii	v	poklesnutej	kryhe.

Vrt	 Nová	Vieska	 1	 (NV-1)	 bol	 projektovaný	 a	 reali-
zovaný	ČND	Hodonín,	závod	Gbely.	Projektovaná	hĺbka	
vrtu	bola	3	200	m	(reálne	ukončený	v		hĺbke	3	171	m,	pô-
vodne	v	priabóne,	 po	našej	 revízii	 v	 oligocéne).	Vŕtanie	
sa	uskutočnilo	23.	10.	1954	–	10.	1.	1957.	Účelom	bolo	
zistiť	prítomnosť	naftonosných	formácií	hlavne	v	bádene,	
faciálny	 a	 litologický	 vývoj	 naftonosných	 formácií.	 Vrt	
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ani	po	prehĺbení	projektovanej	hĺbky	nedosia-
hol	predterciérne	podložie	a	podľa	pôvodných	
údajov	sa	skončil	v	sedimentoch	priabónu.

Analýzou	 mikrofauny	 sme	 sa	 snažili	 pre-
hodnotiť	staršie	biostratigrafické	údaje	v	prob-
lematických	úsekoch	vrtov,	vekovo	zaradených	
do	vrchného	eocénu,	oligocénu	a	bádenu,	a	na	
základe	 toho	 usadeniny	 zaradiť	 do	 súčasne	
platných	 chrono-	 a	 litostratigrafických	 jedno-
tiek.

Regionálnogeologické členenie Dunajskej 
panvy a stručná geologická charakteristika 

územia

Študovaná	 oblasť	 je	 z	 hľadiska	 regionál-
nogeologického	 členenia	 (Vass	 et	 al.,	 1988)	
súčasťou	 Dunajskej	 panvy.	 Tá	 patrí	 medzi	
vnútrohorské	 panvy	 a	 prstovito	 zasahuje	 me-
dzi	 jadrové	 pohoria	 Západných	 Karpát,	 ktoré	
vymedzujú	jednotlivé	čiastkové	priehlbiny.	Na	
západe	 je	 to	blatnianska priehlbina	vymedze-
ná	Malými	 Karpatmi	 a	 Považským	 Inovcom.	
Rišňovská priehlbina	 sa	 nachádza	 medzi	 Po-
važským	 Inovcom	 a	 Tribečom,	 komjatická 
priehlbina je	situovaná	medzi	Tribečom	a	stre-

Obr. 1. Lokalizácia	študovaných	vrtov.
Fig. 1. Location	of	studied	wells.

Obr. 2. Regionálnogeologické	členenie	Dunajskej	panvy.
Fig. 2. Regional-geological	division	of	the	Danube	Basin.
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doslovenskými	vulkanitmi.	Na	juhu	sa	nachádza	želiezov-
ská priehlbina,	ktorú	z	juhu	vymedzuje	koryto	Dunaja,	na	
východe	dolina	Ipľa,	vulkanity	pohoria	Burda	a	štúrovský 
paleogén	 (morské	 sedimenty	 lutétu	 až	 egeru).	 Dunajská	
panva	sa	takmer	úplne	kryje	s	regionálnou	morfologickou	
jednotkou	Podunajskou	nížinou,	ktorej	centrálnu	časť	tvo-
rí	Gabčíkovská	panva	(obr.	2).

Hlavnú	časť	sedimentárnej	výplne	panvy	tvoria	morské	
a	brakické	súvrstvia	stredného	miocénu	(báden	–	sarmat),	
ktoré	sú	prekryté	menej	hrubými	brakickými	a	sladkovod-
nými	jazernými	sedimentmi	vrchného	miocénu	až	panónu	
a	pliocénu.

Slovenská	časť	Dunajskej	panvy	je	súčasťou	rozsiahlej	
panónskej	zaoblúkovej,	resp.	vnútrooblúkovej	panvy,	kto-
rú	tvorí	systém	„menších“	čiastkových	panví	(Royden	et	
al.,	1983).	Jednotlivé	čiastkové	panvy	prešli	počas	miocé-
nu	a	pliocénu	čiastočne	 rozdielnou	genézou.	Dôsledkom	
toho	sa	vzájomne	odlišujú	nielen	celkovou	hrúbkou	svojej	
neogénnej	 sedimentárnej	 výplne,	 ale	 aj	 chronostratigra-
fickým	sledom	súvrství	v	rámci	jednotlivých	sedimentár-
nych	 sekvencií,	 zastúpením,	 resp.	 absenciou	 niektorých	
súvrství,	 litologickým	 charakterom	 a	 hrúbkou	 (Kováč,	
2000).	Tvar	 slovenskej	 časti	Dunajskej	panvy	 je	výsled-
kom	zložitého	tektonického	a	komplexného	geologického	
vývoja	v	čase	a	priestore	 (Adam	a	Dlabač,	1961,	1969).	
Za	dosiaľ	najstaršie	zistené	neogénne	horniny	sa	považu-
jú	 vulkanity	 spodnobádenského	 veku	 nazvané	 šurianske 
vulkanity	 (Vass,	2002).	Reprezentujú	ich	amfibolické	an-
dezity	prechádzajúce	do	amfibolicko-pyroxenických	ande-
zitov	(Pálfalvi,	1975).	Sedimentácia	na	väčšine	územia	sa	
začína	spodnobádenským	špačinským súvrstvím	(Rybár	et	
al.,	2015;	NN-5	fide	Martini,	1971).	Ďalšie	údaje	o	geolo-
gickej	stavbe	panvy	sú	známe	z	jej	západného	okraja,	kde	
sú	na	kryštalických	horninách	podložia	usadené	až	 sedi-
menty	vrchnobádenského	veku,	začlenené	do	báhonského 
súvrstvia.	Na	báze	súvrstvia	sú	svetlosivé	a	zelenkastosivé	
brekcie	tvorené	ostrohrannými	úlomkami	granitoidov.	Na	
okraji	panvy	sedimentovali	v	 tomto	období	biele	a	 sivo-
biele	 piesčité	 organodetritické	 vápence	 (Pálfalvi,	 l.	 c.).	
V	 ich	 nadloží	 sa	 vyskytujú	 svetlosivé	 drobno-	 až	 hru-
bozrnné	pieskovce,	ktoré	smerom	do	nadložia	prechádzajú	
do	sivohnedých	bridličnatých	ílov.	V	uvedených	íloch	sa	
zistili	 spoločenstvá	 foraminifer	 bolivínovo-bulimínovej	
zóny	 morského	 vrchného	 bádenu.	 Pri	 západnom	 okraji	
panvy	 sa	 koncom	 vrchného	 bádenu	 usadili	 sladkovodné	
súvrstvia	uhoľných	ílov	so	slojčekmi	lignitu.

V	nadloží	bádenských	sedimentov	sa	vyskytujú	usade-
niny	vrábeľského súvrstvia	sarmatského	veku,	deponované	
v	brakickom,	prevažne	plytkomorskom	prostredí.	Bazálnu	
časť	súvrstvia	tvoria	hrubozrnné	piesky	s	vrstvami	štrkov,	
ktorých	 obliaky	 sú	 tvorené	 granitoidmi	 a	 kryštalickými	
bridlicami.	V	nadloží	štrkov	sa	nachádzajú	zelenosivé	pies-
čité	íly,	ktoré	sú	v	spodnej	časti	silno	škvrnité.	V	okrajovej	
časti	panvy	ležia	sarmatské	sedimenty	priamo	na	kryšta-

lickom	podloží	(Cílek,	1960).	Panvový	vývoj	vrábeľského	
súvrstvia	tvoria	zelenosivé	vápnité	íly,	prachovce	a	piesky	
dosahujúce	hrúbku	300	–	600	m.

V	spodnom	až	strednom	panóne	(zóny	A	–	E	panónu)	
prebiehala	sedimentácia	v	Dunajskej	panve	v	brakickom	
prostredí	plytkého	jazera,	ktoré	sa	zapĺňalo	prevažne	del-
tovými	usadeninami	 transportovanými	riekami	z	vyzdvi-
hujúceho	 sa	 alpsko-karpatského	 orogénu.	 Usadzovali	 sa	
sedimenty	 ivanského súvrstvia,	 ktoré	 bolo	 v	 okrajovom	
vývoji	reprezentované	štrkmi,	pieskami	a	ílmi	s	polohami	
lignitov.	V	panvovom	vývoji	boli	v	najväčšej	miere	zastú-
pené	 íly	 s	 polohami	 pieskov.	Vo	vrchnom	panóne	 (zóny	
F	 –	 H)	 až	 ?ponte	 sa	 v	 prostredí	 plytkého	 jazera	 kaspi-	
brakického	charakteru	usadzovali	sedimenty	beladického	
a	 volkovského súvrstvia.	 Reprezentujú	 ich	 prevažne	 si-
vozelené	íly	až	prachy,	v	ktorých	sa	vyskytujú	polohy	so	
zuhoľnatenými	zvyškami	rastlín	(vrstvy	uhoľných	ílov)	až	
slojčekmi	lignitu	?pontského	veku.	Bazálne	časti	sedimen-
tov	zóny	F	volkovského	súvrstvia	sú	miestami	zastúpené	
štrkmi,	ktoré	laterálne	prechádzajú	do	pestrých	ílov.	Sedi-
menty	zón	G	–	H	panónu	pozostávajú	zo	zelenosivých,	hr-
dzavožlto	škvrnitých,	v	menšej	miere	aj	hnedo	škvrnitých	
vápnitých	ílov,	v	ktorých	sú	polohy	svetlozelenkavosivých	
a	svetlosivých	vápnitých	pieskov	až	drobnozrnných	štrkov	
s	úlomkami	suchozemských	a	sladkovodných	gastropódov	
(Lunga,	1965).

V	nadloží	volkovského	súvrstvia	v	priestore	gabčíkov-
skej	panvy	sú	usadené	sladkovodné	fluviálno-limnické	až	
fluviálne	štrkovo-piesčité	až	piesčito-ílovité	pliocénne	se-
dimenty	kolárovského súvrstvia.	

Kvartérne	sedimenty	majú	na	povrchu	Dunajskej	panvy	
dominantné	postavenie.	Vo	veľkej	hrúbke,	ktorá	je	v	centre	
gabčíkovskej	 depresie	 500	 a	 viac	metrov,	 pokrývajú	 sú-
visle	 celé	 vymedzené	 územie.	 Kvartérna	 sedimentácia	
má	kontinuálny	priebeh	a	až	do	recentu	vykazuje	panvo-
vý	 superpozičný	 vývoj	 (Vaškovský	 a	Vaškovská,	 1977).	
Za	 najstaršie	 kvartérne	 sedimenty	 sa	 považujú	 bazálne	
vrstvy	 riečno-jazerných	 sedimentov,	 ktoré	 tvoria	 spodnú	
časť	kvartérnej	výplne	centra	gabčíkovskej	depresie.	Se-
dimenty	bazálnych	vrstiev	kvartéru	pozostávajú	z	cyklic-
ky	 sa	 striedajúcich	 pestrých	 piesčito-štrkovitých	 vrstiev	
s	častými,	veľmi	hrubými	polohami	ílov	a	siltov	a	tvoria	
pravdepodobne	kontinuálny	prechod	z	vrchnopliocénnych	
pieskov,	drobných	štrkov	a	pestrých	ílov	kolárovského	sú-
vrstvia,	označovaných	tiež	ako	gabčíkovské	vrstvy.	Fluvi-
álne	sedimenty	staršieho	obdobia	stredného	pleistocénu	sa	
podieľajú	na	podstatnej	 časti	 stavby	kvartérnej	 sedimen-
tárnej	 výplne	 a	 tvoria	 spodnú	 časť	 tzv.	 stredného	 kom-
plexu	piesčito-štrkového	 stredného	 súvrstvia.	V	podstate	
ide	o	obrovský	plochý	vejár	náplavového	kužeľa	Dunaja,	
zakrytý	pokračujúcou	fluviálnou	sedimentáciou	vrchného	
pleistocénu	 a	 holocénu.	 Toto	 stredné	 súvrstvie	 (stredný	
komplex)	 označil	 Janáček	 (1967)	 ako	 „dunajská	 štrková	
séria“.	Leží	 na	 spodnom	fluviálno-limnickom	až	fluviál-
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nom	palkovičovskom	súvrství,	od	ktorého	je	oddelené	hli-
nito-ílovitými	polohami.	Stredné	súvrstvie	tvoria	prevažne	
hrubšie,	 dobre	 opracované	 štrky,	 piesčité	 štrky	 a	 piesky.	
Na	rozdiel	od	staršieho	spodného	súvrstvia,	zriedkavejšie	
sa	v	ňom	vyskytujú	hrubé	polohy	ílovitých,	resp.	hlinitých	
sedimentov.	Hlinito-ílovité	vrstvy	sú	po	zrnitostnej	strán-
ke	rozmanité,	od	piesčitých	a	prachovitých	hlín	po	ílovité	
hliny	a	íly.	V	mladšej	časti	stredného	pleistocénu	kontinu-
álne	pokračoval	synsedimentárny	pokles	centrálnej	gabčí-
kovskej	priehlbiny.	To	sa	dotýkalo	aj	jej	menej	intenzívne	
poklesávajúcich	 okrajových	 častí.	 Hrúbka	 strednej	 časti	
stredného	súvrstvia	nie	je	rovnaká.	

Vrchnopleistocénne	 fluviálne	 akumulácie	 tvoria	 naj-
vyššiu	časť	stredného	súvrstvia,	resp.	stredného	komplexu	
dunajskej	štrkovej	série	a	na	okraji	roviny	budujú	podlo-
žie	 riečnych	 nív	 Dunaja,	Malého	 Dunaja,	 Čiernej	 vody,	
Dudváhu,	Váhu	a	Nitry.	Litologicky	ich	tvoria	zvodnené,	
dobre	vytriedené	a	opracované,	prevažne	hrubšie	piesčité	
štrky	a	piesky,	ktoré	dominujú	hlavne	na	povrchu.	Štrkový	
materiál	 sa	vyznačuje	 charakteristickým	hrdzavohnedým	
až	 hnedožltým	 a	 sivým	 sfarbením.	 Fluviálne	 sedimenty	
stredného	a	vrchného	pleistocénu	v	terasovom	vývoji	vy-
stupujú	 na	 ľavobreží	Dunaja	 v	Bratislave	 a	 na	 okrajoch	
pahorkatín,	kde	sú	pokryté	hrubými	vrstvami	vrchnopleis-
tocénnych	spraší	a	sprašových	hlín.

Sedimenty	 holocénu	 sú	 reprezentované	 najmä	 fluvi-
álnymi	 akumuláciami	 litofaciálne	 pestrých,	 laterálne	 sa	
meniacich	náplavov	povrchového	nivného	krytu	dnových	
akumulácií	 všetkých	 hlavných	 tokov.	 Nivy	 sú	 spestrené	
fluviálno-organickými	sedimentmi	vo	výplniach	mŕtvych	
ramien,	prípadne	organogénnymi	sedimentmi	–	rašelinami	
slatinného	 typu	 –	 v	 iných	 lokálne	 podmáčaných	 depre-	
siách	(Hrubý	Šúr,	Pusté	Úľany	a	i.).

Preskúmanosť študovaného územia

K	 poznaniu	 neogénnej	 stratigrafie	 významne	 prispel	
vrtný	 naftový	 prieskum,	 ktorý	 sa	 v	 tomto	 území	 začal	
v	40.	rokoch	minulého	storočia	v	okolí	Ivanky	pri	Dunaji.	
Stratigrafické	 začlenenie	 sedimentov	 na	 základe	 mikro-
fosílií	 (foraminifer,	 lastúrničiek)	 urobil	 Pokorný	 (1946).	
Identifikoval	bádenské,	sarmatské	a	panónske	sedimenty.	
Matějka	(1949)	v	stručnosti	opísal	geologické	a	stratigra-
fické	pomery	Dunajskej	panvy.	V	rokoch	1952	–	1954	bol	
vyhĺbený	prvý	oporný	vrt	Báhoň-1	(Homola	et	al.,	1955).	
Biostratigrafickým	výskumom	sedimentov	uvedeného	vrtu	
sa	zaoberala	Slavíková	(1954).	V	50.	rokoch	minulého	sto-
ročia	 sa	 uskutočnilo	mapovanie	 neogénnych	 sedimentov	
Podunajskej	nížiny	v	rámci	zostavovania	generálnej	mapy	
1	 :	 200	 000,	 list	 Bratislava	 (Buday,	 1957).	 Mikrofaunu	
z	povrchových	 lokalít,	 ako	aj	kopaných	sond	vyhodnotil	
Cicha	(1957).	

V	60.	rokoch	pokračoval	geologický	výskum	v	súvis-
losti	s	výstavbou	vodného	diela	Dunaj,	zameraný	na	ob-
jasnenie	tektonickej	stavby	južnej	oblasti	slovenskej	časti	
Dunajskej	panvy	(Janáček,	1966a,	b,	1967).

V	sedemdesiatych	a	osemdesiatych	rokoch	sa	v	rámci	
projektu	 výskumných	 geotermálnych	 vrtov	 realizovalo	
niekoľko	hlbokých	vrtov.	Severozápadne	od	Galanty	bol	
vyhĺbený	geotermálny	vrt	FGT-1	v	Topoľníkoch	(Franko,	
1978),	vrt	FGGa-1	v	Gabčíkove	(Franko	et	al.,	1984),	vrt	
FGV-1	 vo	Vlčanoch	 (Remšík	 et	 al.,	 1984)	 a	 vrt	 GPB-1	
v	Boheľove	 (Fendek	 et	 al.,	 1984).	V	 polovici	 80.	 rokov	
minulého	 storočia	 sa	 na	 území	 centrálnej	 časti	 Bratisla-
vy	 v	 rámci	 projektovanej	 rýchlodráhy	 realizoval	 vrtný	
prieskum	 (Vlasková	 et	 al.,	 1986).	 Z	 týchto	 vrtov	 boli	
spracované	 viaceré	 fosílne	 skupiny	 (mäkkýše,	 ostrakó-
dy,	 palynomorfy,	 vápnitý	 nanoplanktón),	 čo	 prispelo	
k	presnejšiemu	 rozčleneniu	vrchnomiocénnych	 sedimen-
tov	okrajovej	časti	Dunajskej	panvy	(Fordinál,	1993a,	b,	
1995;	Fordinál	a	Tuba,	1988,	1992;	Fordinál	et	al.,	1990,	
1993;	Nagy	et	al.,	1995;	Papšíková,	1989).	

Začiatkom	 21.	 storočia	 bola	 študovaná	 stratigrafia	
vrchnomiocénnych	brakických	a	sladkovodných	sedimen-
tov	slovenskej	časti	Dunajskej	panvy	(Kováč	et	al.,	2010,	
2011;	Šujan	et	al.,	2016).	

Biostratigrafické	vyhodnotenie	vzoriek	z	 regiónu	Po-
dunajská	nížina-východ	podáva	Zlinská	(1997).	Paleoeko-
logické	 trendy	 vrchnobádenských	 sedimentov	Dunajskej	
panvy	a	Viedenskej	panvy	sú	korelované	v	práci	Zlinskej	
et	 al.	 (2002).	 Tektoniku,	 biostratigrafiu	 a	 paleoekológiu	
sarmatu	 a	 karpatu	 v	 severnej	 časti	Dunajskej	 panvy	 rie-
šia	práce	Hrušeckého	et	al.	(2001),	Zlinskej	et	al.	(2005)	
a	 Fordinála	 et	 al.	 (2006a,	 b).	Najnovšia	 syntéza	 biostra-
tigrafie,	sedimentológie	a	paleoprostredia	Dunajskej	pan-
vy	je	zhrnutá	v	prácach	Rybára	et	al.	(2013,	2014,	2015),	
Kováča	et	al.	(2015)	a	Hudáčkovej	et	al.	(2015).

Študované oligocénne litostratigrafické jednotky
Dunajskej panvy 

Litostratigrafia	paleogénnych	sedimentov	je	prispôso-
bená	litostratigrafii	severného	Maďarska,	tzv.	budínskemu	
paleogénu	(podľa	Császára	–	ed.,	1997,	obr.	3),	upravená	
v	zmysle	novších	výskumov	(Budai	a	Konrád,	2011).	Naj-
mladším	členom	je	séčenské súvrstvie	(séčenský šlír)	veku	
eger	–	egenburg.	Na	označenie	najmladších,	kišcelských	
až	 spodnoegerských	 sedimentov	 sme	 použili	 termín	 kiš-
celské súvrstvie	(v	zmysle	Tariho	et	al.,	1993).	Laterálnym	
ekvivalentom	 oboch	 spomenutých	 jednotiek	 sú	 törökbá-
lintské pieskovce	(Törökbálint).	Pod	kišcelským	súvrstvím	
je	 usadené	 tardské súvrstvie	 (Báldi,	 1984),	 vo	 vrchnej	
časti	s	laterálnym	ekvivalentom	hárshegyského pieskovca	
(Hárshegyi).	Vek	súvrstvia	je	po	hranicu	kišcel	–	priabón	
(~36	mil.	rokov).
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Kišcelské súvrstvie (kišcelské íly) – vrchný kišcel
až spodný eger

Názov	je	zavedený	v	Maďarsku	pre	íly	a	sliene	rupel-
ského	veku	s	typovou	lokalitou	pri	obci	Kiscell.	V	oblasti	
Západných	Karpát	tento	názov	prvý	raz	použili	Andrusov,	
Bystrická	 a	 Schaleková	 (1954)	 a	 Cílek	 (1954)	 pre	 oli-
gocénne	foraminiferové	sliene	na	jz.	Slovensku.

Maďarský	 oligocén	 na	 základe	 foraminifer	 rozdelil	
Majzon	 (1960).	 Juhoslovenský	 oligocén	 s	Majzonovými	
zónami	koreloval	Seneš	(1964).	Podľa	výsledkov	typová	
lokalita	kišcelských	ílov	zodpovedá	najspodnejšiemu	ho-
rizontu	oligocénnych	morských	slieňov	(štvrtý	Majzonov	
horizont),	t.	 j.	strednému	„globigerínovo-kasidulínovému	
obzoru“.	 Tento	 „obzor“	 v	 oblasti	 Dunajskej	 panvy	 zod-
povedá	 spodnému	 oligocénu,	 spodným	 cyrénovým	 vrs-
tvám,	 resp.	 pestrému	 uhľonosnému	 súvrstviu	 oligocénu,	
a	 v	Maďarsku	 asi	 aj	 vrchným,	 už	marinným	„obzorom“	
hárshegyských	 pieskovcov.	 Nie	 je	 vylúčená	 ich	 čiastoč-
ná	 ekvivalencia	 s	 vrchnou	 časťou	 budínskych	 slieňov	
(obr.	 3).	Vyššie	 horizonty	 kišcelských	 ílov	 tvoria	 rabda-
mínovo-cyklamínový	 piesčitý	 obzor	 (Majzonov	 obzor	

č.	3),	ktorý	zodpovedá	nášmu	pieskovcovému	obzoru,	kla-
vulínový	a	vrchný	globigerínový	obzor	(Majzonov	1.	a	2.	
obzor),	ktorý	zodpovedá	našim	foraminiferovým	slieňom	
rupelu.	K	stratigraficky	dôležitej	mikrofaune	patrí:	Trita-
xia szaboi	(Hantken),	Karreriella hantkeniana	CusHman,	
Planularia kubínyi	(Hantken)	atď.

Kišcelské	 súvrstvie	 predstavuje	 svetlosivý	 ílovitý	
a	ílovito-slienitý	aleurit	a	ílovitý	slieňovec.	Fácia	je	plyt-
kobatyálna,	s	normálnou	salinitou.	Je	všeobecne	rozšírené	
na	povrchu	v	Budínskych	vrchoch	a	v	predpolí	Severného	
stredohoria.	 V	 severnej	 časti	 Dorogskej	 panvy	 sa	 prelí-
na	s	mányským	súvrstvím.	Vo	vrstvovom	slede	sa	občas	
vyskytujú	aj	pieskovcové	úseky,	tie	sú	vyčlenené	ako	bu-
dakesziský pieskovec.	Vyskytuje	sa	na	povrchu	v	menšom	
množstve	aj	v	okolí	Recsku	a	v	predpolí	Bükku	obsahuje	
aj	mangánové	ložiská.	Hrúbka	sa	pohybuje	obvykle	v	roz-
pätí	30	–	500	m	(max.	1	000	m).

Kišcelské	súvrstvie	sa	vyskytuje	v	napr.	v	Budínskych	
vrchoch,	 Dorogskej	 panve,	 Cserháte,	 predpolí	 Bükku	
(Nagymarosy	in	Gyalog	a	Császár,	1996)	a	podľa	našich	
terajších	mikrofaunistických	výskumov	aj	v	želiezovskej	
priehlbine	Dunajskej	panvy.

Obr. 3. Litostratigrafické	jednotky	terciéru	Dunajskej	panvy.
Fig. 3. Tertiary	lithostratigraphic	units	of	Danube	Basin.	
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Študované miocénne litostratigrafické jednotky 
Dunajskej panvy 

Za	 základ	 litostratigrafie	 nám	 poslúžili	 litostratigra-
fické	 jednotky	 podľa	Vassa	 (2002,	 obr.	 3),	 ktorých	 stra-
tigrafických	rozsah	a	názvoslovie	boli	upravené	v	zmysle	
novších	výskumov.	Stupeň	báden	sme	ponechali	ako	troj-
dielny.	 Použitú	 časovú	 škálu	 Gradsteina	 a	 Ogga	 (2004)	
sme	 tiež	 upravili	 a	 prispôsobili	 novším	 prácam,	 hlavne	
podľa	Pillera	et	al.	(2007)	a	Gradsteina	et	al.	(2012).	

Bajtavské súvrstvie, spodný báden

Názov	je	odvodený	od	obce	Bajtava	sv.	od	Štúrova.	Sú-
vrstvie	opísali	ako	bajtavskú	sériu	Seneš	et	al.	(1971).	Ba-
zálnu	a	okrajovú	časť	súvrstvia	tvoria	transgresívne	hrubé	
klastiká		–	zlepence	a	andezitové	vulkanoklastiká	periférie	
stratovulkánu	Börzöny	vrátane	andezitového	epiklastické-
ho	pieskovca,	konglomerátu,	brekcie,	tufu	s	telesami	ria-
sového	 vápenca	 a	 amfistegínového	 pieskovca.	 Laterálne	
smerom	 do	 panvy	 tieto	 bazálne	 horniny	 prechádzajú	 do	
panvovej	fácie	tvorenej	sivým	vápnitým	rozpadavým	pra-
chovcom	a	ílovcom	s	bridličnatým	rozpadom.	Z	hľadiska	
objemu	 sedimenty	 panvovej	 fácie	 predstavujú	 hlavnú	
masu	 súvrstvia.	 Súvrstvie	 vzniklo	 v	morskom	 prostredí.	
Do	jeho	pobrežnej	zóny	v	oblasti	Kováčovských	kopcov	
(Burda)	zasahovala	periférna	zóna	vznikajúceho	stratovul-
kánu	Börzöny.

Typový	profil	 je	vrt	ŠO-1	 (hĺbka	6,0	–	150	m)	v.	 od	
obce	Chľaba.	Vrt	a	obzvlášť	faunu	a	nanoflóru	podrobne	
spracovali	 Brestenská,	 Lehotayová	 a	 Ondrejíčková	 (in	
Papp	et	al.	–	eds.,	1978).	

Severnejšie	a	severovýchodne	od	stratotypovej	oblasti	
boli	opísané	plášťovské vrstvy	 (Vass,	1971),	 člen	bajtav-
ského	 súvrstvia.	 Hrúbka	 bajtavského	 súvrstvia	 je	 okolo	
800	 m.	 Vo	 fáciostratotypových	 vrtoch	 	 K-5	 (Salka	 pri	
Štúrove)	dosahuje	 súvrstvie	hrúbku	867	m,	vo	vrte	ŽI-2	
(Lontov	pri	Želiezovciach)	389	m	a	vo	vrte	ŠO-1	(Chľaba	
pri	Štúrove)	144	m	(Fordinál	et	al.,	2002).	Bajtavské	sú-
vrstvie	 je	 rozšírené	vo	východnej	 časti	Dunajskej	 panvy		
v	komjatickej	a	želiezovskej	priehlbine.

Spodnobádenský	vek	súvrstvia	je	doložený	spoločen-
stvom	 foraminifer,	 v	 ktorom	 sú	 zastúpené	 Lenticulina 
inornata	 (Orb.), Pappina bononiensis compressa	 CusH.	
a	Orbulina suturalis	brOenn.,	mäkkýšmi	Fusus (aptyxis) 
lamellosus	bOrsOn,	Corbula (VariCOrbula) gibba	(OliVi)	
a	Amussium cristatum badense	(FOnt.)	a	vápnitým	nano-
planktónom	zóny	NN-5	s	indexovým	druhmi	Sphenolithus	
heteromorphusus	 DeFl.	 (Lehotayová	 a	 Ondrejíčková,	
1966;	Lehotayová,	Brestenská	a	Ondrejíčková	in	Papp	et	
al.,	1978).	

Z	 novších	 výskumov	 spodnobádenské	 sedimenty	
bajtavského	 súvrstvia	 mikrofaunisticky	 potvrdila	 Zlin-
ská	 (2004)	 vo	 vrte	 HGŽ-3	 (Želiezovce)	 v	 hĺbke	 770,5	

–	854,6	m.	Zastupujú	ich	bazálne	zlepence	a	hrubozrnné	
pieskovce	s	polohou	ílov	(836,0	–	841,0	m).	Spoločenstvo	
foraminifer	 obsahovalo	 druhy:	 Praeorbulina glomerosa	
(blOw),	Orbulina suturalis	brOenn.,	Globigerinoides tri-
lobus	 (rss.),	Pullenia bulloides	 (Orb.), Bulimina striata 
striata	 Orb.,	 Uvigerina semiornata	 semiornata	 Orb.,	
U. macrocarinata	papp et turnOVsky,	Cibicidoides pseu-
doungerianus	(CusH.)	a	i.	Foraminiferové	asociácie	patria	
k	lagenidovej	biozóne	(Grill,	1943).	

K	 členom	bajtavského	 súvrstvia	 patria:	 turovské vrs-
tvy	(spodný	báden),	plášťovské vrstvy	(spodný	až	stredný	
báden),	 šurianske vulkanity	 (spodný	 báden)	 a	 vulkanity 
Burdy	(spodný	báden).

Pozbianske súvrstvie, stredný až vrchný báden 

Názov	 je	odvodený	od	obce	Pozba	 jz.	od	Levíc.	Ná-
zov	navrhol	Vass	(in	Keith	et	al.,	1989).	Súvrstvie	má	na	
báze	zlepenec,	pieskovec	a	tuf.	Smerom	do	panvy	bazálne	
klastiká	miznú.	Panvový	vývoj	reprezentujú	sivý	vápnitý	
rozpadavý	prachovec	a	ílovec.	Bližšie	k	severnému	okraju	
panvy	v	súvrství	dominuje	vápnitý,	miestami	piesčitý	ílo-
vec	a	prachovec	(pri	Zlatých	Moravciach).	V	okolí	Vrábeľ	
a	Mojmíroviec	pieskovec	a	pelit	 sa	 striedajú	v	polohách	
hrubých	 1	 až	 3	m	 (Gaža,	 1963,	 1965;	 fide	Biela,	 1978;	
Gaža	 a	 Beinhauerová,	 1976,	 1977).	 Súvrstvie	 vzniklo	
v	morskom	prostredí	litorálnej	zóny	a	na	šelfe.

Typové	 profily	 sú	 vrt	 P-3	 jv.	 od	 Pozby	 (od	 950	 do	
1	 020	m)	 a	 vrt	Vr-1	 sz.	 od	mesta	Vráble	 (od	 2	 300	 do	
2	460	m).

Súvrstvie	 leží	 zväčša	 skryto	 diskordantne	 na	 špačin-
skom	súvrství,	na	severnom	okraji	panvy	leží	diskordantne	
na	predneogénnom,	zväčša	mezozoickom	podloží.	Zakry-
té	je	vrábeľským	súvrstvím.

Maximálna	hrúbka	súvrstvia	v		komjatickej	a	želiezov-
skej	 priehlbine	 vo	 vrte	ZM-1	pri	Zlatých	Moravciach	 je	
okolo	300	m	(Gaža,	1970b).

Vek	 súvrstvia	 je	 stredný	 až	 vrchný báden.	 Obsahuje	
rovnaké	spoločenstvo	morských	foraminifer	ako	báhonské	
súvrstvie.	Miestami	dominuje	spoločenstvo	s	brakickými	
formami	(napr.	vo	vrte	Vráble	Vr-1;	Jiříček	in	Gaža	a	Bein-
hauerová,	1976;	Jiříček	in	Papp	et	al.,	1978).	Stratigrafický	
rozsah	pozbianskeho	súvrstvia	v	komjatickej	depresii	Hók	
et	al.	(1999)	rozšírili	aj	na	stredný	báden	(obr.	3).	Zdôvod-
ňujú	to	tým,	že	strednobádenské	a	pozbianske	sedimenty	
vo	výplni	depresie	predstavujú	jeden	sedi	mentačný	cyklus,	
a	preto	ich	netreba	členiť	na	dve	súvrstvia,	t.	j.	špačinské	
(stredný	báden)	a	pozbianske	(vrchný	báden).

Strednobádenský	vek	súvrstvia	 je	doložený	foramini-
ferovými	 spoločenstvami	zóny	Spiroplectamina carinata	
(Grill,	1941).	Mikrofaunisticky	ho	zistila	Zlinská	 (2004)	
vo	vrte	HGŽ-3	v	 hĺbkovom	 intervale	 550,2	 –	 770,2	m.	
Sedimenty	 tu	 tvoria	 sivé	 íly	 s	 premenlivým	 obsahom	
piesčitej	 a	 prachovej	 prímesi,	 pieskovce	 s	 polohami	 tu-
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fitov	a	piesčitých	tufitických	ílov.	Asociácie	foraminifer	
obsahovali	 druhy:	 Globigerinoides trilobus	 (rss.),	 G. 
quadrilobatus	 (Orb.),	Pullenia bulloides	 (Orb.),	Globi-
gerinella obesa	(bOlli),	Spiroplectinella carinata	(Orb.),	
S. acuta	 (rss.),	Uvigerina semiornata semiornata	Orb.,	
Valvulineria complanata	 (Orb.),	 Guttulina communis	
Orb.,	Cibicidoides ungerianus	(Orb.),	Hansenisca solda-
nii	(Orb.), Fursenkoina acuta	(Orb.)	atď.	(Zlinská,	l.	c.).

Sedimenty	vrchného	bádenu	biostratigraficky	preuká-
zala	Zlinská	(2004)	vo	vrte	HGŽ-3	v	hĺbke	250,4	–	550,2	m.	
Predstavujú	ich	sivé	íly	s	piesčitou	a	prachovou	prímesou,	
prachy	 a	 drobno-	 až	 strednozrnné	 piesky.	 Vyznačujú	 sa	
foraminiferami	bulimínovo-bolivínovej	zóny	(Grill,	1941).	
Prítomné	sú	napr.	druhy:	Bolivina dilatata dilatata	rss.,	B. 
hebes	maCF.,	Bulimina elongata elongata	Orb.,	Bulimina 
elongata longa (Vengl.),	Globigerina bulloides	(Orb.),	G.	
druryi	akers,	Globigerinella obesa	(bOlli),	Globigerinoi-
des trilobus	(rss.),	Lagena acuticosta rss.,	Asterigerinata 
planorbis	(Orb.)	atď.

V	 odkryve	 na	 ssz.	 okraji	 obce	 Malá	 nad	 Hronom	
mikrofaunu	pozbianskeho	súvrstvia	určila	Zlinská	(1993).

Vrábeľské súvrstvie, sarmat

Názov	 je	 odvodený	 od	 mesta	 Vráble	 v	 komjatickej	
priehlbine	 Dunajskej	 panvy.	 Zaviedol	 ho	 Vass	 (1989).	
Súvrstvie	má	 pestré	 litologické	 zloženie.	V	 želiezovskej	
priehlbine	sa	na	jeho	stavbe	podieľa	zlepenec	(hlavne	na	
báze),	piesčitý,	oolitický	a	lumachelový	vápenec,	piesko-
vec/piesok	a	kyslý	biotitický	tuf.	Smerom	do	centra	priehl-
biny	narastá	podiel	sivého	vápnitého,	miestami	tufitického	
ílu.	Vrchnú	časť	súvrstvia	tvorí	piesok	s	polohami	ílu	(Se-
neš	in	Seneš	et	al.,	1962).	V	komjatickej	depresii	dominujú	
íl	a	piesok,	na	sv.	a	v.	okraji	sú	uhoľné	vrstvy	(Gaža,	1968,	
1970b;	Gaža	a	Beinhauerová,	1976).	V	blatnianskej	prie-
hlbine	 dominujú	 vápnitý	 prach	 a	 íl,	 na	 západnom	okraji	
priehlbiny	 s	 polohami	 štrku	 a	 organogénneho	 vápenca.	
Vrchnú	časť	súvrstvia	tvorí	piesok,	pestrý	a	sivý	vápnitý	íl,	
uhoľný	íl	so	šošovkami	a	slojčekmi	uhlia	(Homola,	1955;	
Gaža,	1968,	1970b).	Súvrstvie	vznikalo	v	mori	 s	nízkou	
salinitou,	v	jeho	litorálnej	zóne	a	na	šelfe.	Uhoľné	vývoje	
svedčia	 najskôr	 o	 prostredí	 progradujúcej	 delty	 (deltová	
plošina;	Vass	in	Keith	et	al.,	1989).

Typový	profil	je	vrt	Vr-1	vyhĺbený	sz.	od	mesta	Vráble	
(hĺbkový	interval	1	165	–	1	780	m).	Súvrstvie	leží	so	skry-
tou	 diskordanciou	 na	 pozbianskom,	 resp.	 na	 báhonskom	
súvrství	(vrchný	báden)	a	je	zakryté	ivanským	súvrstvím	
(panón).	Hrúbka	súvrstvia	je	300	(želiezovská	priehlbina),	
500,	 resp.	 700	 m	 (blatnianska	 a	 komjatická	 priehlbina)	
a	v	rišňovskej	priehlbine	až	1	600	m.	Súvrstvie	je	rozšírené	
v	celej	Dunajskej	panve.	

Sarmatský	vek	súvrstvia	je	doložený	hlavne	foramini-
ferovými	spoločenstvami	zóny	veľkých	elfídií,	zóny	s	El-
phidium hauerinum	 a	 zóny	Protelphidium subgranosum	
(Grill,	 1941).	 Mikrospoločenstvá	 z	 neho	 opísali	 Jiříček	

(1972),	Brestenská	in	Papp	et	al.	(1974)	a	z	novších	výsku-
mov	Zlinská	(2004)	vo	vrte	HGŽ-3	(Želiezovce)	v	hĺbke	
10	–	250	m.	Faunu	mäkkýšov	opísali	Seneš	(1953),	Seneš	
in	Seneš	et	al.	(1962)	a	Švagrovský	(1971).

Vo	vrte	HGŽ-3	sarmatské	sedimenty	tvoria	hlavne	sivé	
až	 sivozelené	 piesčité	 íly	 s	 ojedinelými	 polohami	 ílov.	
Spodnosarmatskú	mikroasociáciu	s	prevahou	elfídií	(zóna	
Elphidium reginum,	 Grill	 1941),	 no	 bez	 typickej	 formy,	
zistila	Zlinská	(l.	c.)	v	hĺbke	150,4	–	155,5	m.	Prítomné	sú	
napr.	Elphidium flexuosum flexuosum	(Orb.),	E. rugosum	
(Orb.),	 Bolivina	 sarmatica	 DiDk.,	 Cibicides badenensis	
(Orb.),	Lobatula lobatula	(W.-J.)	a	Ammonia beccarii	(L.).	
Rod	Elphidium sa	vo	všeobecnosti	považuje	za	ukazova-
teľa	malej	hĺbky	vody.	Vo	väčšom	množstve	sa	nachádza	
len	v	hĺbke	menšej	než	80	–	100	m	(Boltovskoy	a	Wright,	
1976;	Walton,	 1964;	 Poag,	 1981).	 Foraminifery	 sprevá-
dzajú	centrické,	prevažne	pyritizované	rozsievky.

Z	 ostrakód	 bol	 prítomný	 druh	Cytheridea hungarica	
Zálanyi,	 ktorý	 poukazuje	 na	 spodnosarmatskú	 biozónu	
Cytheridea hungarica	–	Aurila mehesi	(Zlinská,	l.	c.).

Ekvivalentom	 vrábeľského	 súvrstvia	 vo	 Viedenskej	
panve	sú	holíčske	a	skalické	súvrstvie,	vo	Východosloven-
skej	panve	stretavské	a	ptrukšianske	súvrstvie.	

K	členom	vrábeľského	súvrstvia	patria	vrstvy od Malej	
(spodný	sarmat).

Metodika

Po	odbere	vzorkového	materiálu	zo	skladov	Nafta,	a.	s.,	
sme	urobili	jeho	selekciu.	Vo	vrtoch	sme	sa	zamerali	hlav-
ne	na	hraničné	úseky	jednotlivých	stupňov.	Vzorky	po	roz-
drvení	sa	macerovali.	Foraminifery	sme	získali	z	výplavu	
bežným	laboratórnym	postupom,	plavením	cez	mlynársky	
hodváb	a	separáciou	výplavu.	V	prípade	negatívnych	vzo-
riek	sme	odber	zahustili	a	laboratórny	postup	zopakovali.	
Získaný	materiál	sme	študovali	pod	binokulárnou	 lupou.	
Niektoré	spoločenstvá	boli	pod	ňou	aj	fotograficky	zdoku-
mentované	a	sú	vyobrazené	pri	mikrofaunistickom	vyhod-
notení	jednotlivých	vrtov	a	vo	fototabuľkách.	Prvé	číslo	za	
hĺbkovým	intervalom	vrtu	je	číslo	jadrovnice,	druhé	je	čís-
lo	vzorkovnice.	Na	určenie	foraminifer	a	stratigrafického	
rozšírenia	taxónov	bola	použitá	literatúra	zameraná	hlavne	
na	centrálnu	Paratetýdu	(napr.	Cicha	et	al.,	1998).	Profily	
vrtov	sú	prevzaté	z	práce	Bielej	(1978).	Časová	škála	pred-
stavuje	modifikáciu	prác	Gradsteina	a	Ogga	(2004),	Pillera	
et	al.	(2007)	a	Gradsteina	et	al.	(2012).

Výsledky 

Modrany	1	(M-1;	obr.	1,	4)

Na	 základe	 106	 taxónov	 foraminifer	 (tab.	 1,	 foto-	
tab.	1	–	3,	obr.	5)	a	ich	zastúpenia	sme	vo	vrte	Modrany	
1	 determinovali	 nasledujúce	 litostratigrafické	 jednotky	
(obr.	3):
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TAB. I. Spoločenstvo	foraminifer	z	vrtu	M-1:	1	–	5	–	z	hĺbky	1	098	–	1	103	m;	6	–	7	–	z	hĺbky	1	298	–	1	303	m;	8	–	z	hĺbky	1	990	až	
1	995	m.
TAB. I. Intercommunity	of	foraminifera	from	borehole	M-1:	1	–	5	–	in	depth	1	098	–	1	103	m	;	6	–	7	–	in	depth	1	298	–	1	303	m;	8	–	in	
depth	1	990	–	1	995	m.	
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TAB. II. 1	–	Spoločenstvo	foraminifer	z	vrtu	NV-1:	1	–	z	hĺbky		3	024	–	3	026,5	m;	2	–	z	hĺbky	3	057	–	3	062	m;	3	–	4	–	Elphidium jo-
sephinum (Orb.),	M-1	/	1	050	–	1	056	m;	5	–	Schackoinella imperatoria	(Orb.),	M-1	/	1	050	–	1	056	m;	6	–	Orbulina suturalis brOenn.,	
NV-1	/	2	431	m;	7 – Lenticulina sp.,	NV-1	/	2	556	m;	8 – Subbotina angiporoides	(HOrnibrOOk),	NV-1	/	3	024	m;	9 – Globigerinoides 
primordius blOw	et	banner,	NV-1	/	3	024	m;	10	–	Tenuitella munda	(Jenkins),	NV-1	/	3	075	m;	11	–	Globigerina officinalis	subb.,	
NV-1	/	3	075	m.		
TAB. II. 1	–	Intercommunity	of	foraminifera	from	borehole	NV-1:	1	–	in	depth	3	024	–	3	026,5	m;	2	–	in	depth	3	057	–	3	062	m;	
3	–	4	–	Elphidium josephinum (Orb.),	M-1	/	1	050	–	1	056	m;	5	–	Schackoinella imperatoria	(Orb.),	M-1	/	1	050	–	1	056	m;	6	–	Orbuli-
na suturalis brOenn.,	NV-1	/	2	431	m;	7 – Lenticulina sp.,	NV-1	/	2	556	m;	8	– Subbotina angiporoides	(HOrnibrOOk),	NV-1	/	3	024	m;	
9 – Globigerinoides primordius blOw	et	banner,	NV-1	/	3	024	m;	10	–	Tenuitella munda	(Jenkins),	NV-1	/	3	075	m,	11	–	Globigerina 
officinalis	subb.,	NV-1	/	3	075	m.
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TAB. III. Jadrá	z	vrtu	Modrany	1:	1	–	z	hĺbky	 	1	050	–	1	056	m;	2	–	z	hĺbky	1	402	–	1	406	m;	3	–	 	z	hĺbky	1	698	–	1	702	m;	
4	–	z	hĺbky	1	755	–	1	760	m;	5	–	z	hĺbky	1	990	–	1	995	m;	6	–	7	–	z	hĺbky	2	102	–	2	105	m.	
TAB. III. Centre	cores	from	the	well	Modrany	1:	1	–	from	depth	1	050	–	1	056	m;	2	–	from	depth	1	402	–	1	406	m;	3	–	from	depth	
1	698	–	1	702	m;	4	–	from	depth	1	755	–	1	760	m;	5	–	from	depth	1	990	–	1	995	m;	6	–	7	–	from	depth	2	102	–	2	105	m.
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TAB. IV. Jadrá	z	vrtu	Nová	Vieska	1:	1	–	z	hĺbky	1	797	–	1	799	m;	2	–	z	hĺbky	2	556	–	2	562	m;	3	–	z	hĺbky	2	875	–	2	879	m;	4	–	z	hĺbky	
3	024	–	3	026,5	m;	5	–	z	hĺbky	3	057	–	3	062	m;	6	–	z	hĺbky	3	089	–	3	093	m;	7	–	z	hĺbky	3	164	–	3	171	m.
TAB. IV. Centre	cores	from	the	well	Nová	Vieska	1:	1	–	from	depth	1	797	–	1	799	m;	2	–	from	depth	2	556	–	2	562	m;	3	–	from	depth	
2	875	–	2	879	m;	4	–	from	depth	3	024	–	3	026,5	m;	5	–	from	depth	3	057	–	3	062	m;	6	–	from	depth	3	089	–	3	093	m;	7	–	from	depth	
3	164	–	3	171	m.
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Taxón
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8	
–	
1	
30
3	
m
	

(1
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9/
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8	
–	
1	
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1	
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(2
6/
2)

1	
85
5	
–	
1	
85
9	
m
	

(2
8/
3)

1	
99
0	
–	
1	
99
5	
m
	

(3
1/
3)
	

Ammodiscus miocenicus	karrer	 x
Ammonia viennensis	(Orb.) x x x x
Amphimorphina haueriana	neugeb. x
Amphistegina mamilla	(F.	et	M.) x
Angulogerina angulosa	(williamsOn)		 x
Anomalinoides badenensis	(Orb.) x
Asterigerinata planorbis	(Orb.)		 x x x
Asterigerinoides	sp. x
Bathysiphon taurinensis	saCCO x x
Bolivina dilatata	rss. x x
Bolivina hebes	maCFaD. x x
Bolivina miocenica	maCFaD. x
Bolivina moldavica granensis	C.	et	Z. x x
Bolivina pseudoplicata	HerOn-allen et earlanD x x
Bulimina aculeata	Orb. x
Bulimina aff. subulata	CusH. et parker		 x
Bulimina elegans	(Orb.) x
Bulimina schischkinskayae	samOilOVa x x
Bulimina striata	Orb. x
Catapsydrax	sp. x
Cibicidoides ungerianus	(Orb.)		 x
Cyclammina karpatica	C.	et	Z.	 x
Cyclammina	sp. x
Cyclammina vulchoviensis	Vengl.		 x
Cycloforina badenensis	(Orb.)	 x
Cycloforina contorta	(Orb.) x x
Elphidium aculeatum	(Orb.) x
Elphidium crispum	(l.)		 x
Elphidium fichtellianum	(Orb.)		 x x x
Elphidium hauerinum	(Orb.)		 x x
Elphidium josephinum	(Orb.) x x
Elphidium macellum	(F.	et	M.) x
Elphidium reginum	(Orb.) x
Elphidium rugosum	(Orb.)		 x
Elphidium samueli	Zlinská x
Elphidium	sp. x
Eponides pygmeus	(Hantk.)	 x
Fursenkoina acuta	(Orb.) x
Globigerina aff. postcretacea	mJatlJuk		 x
Globigerina bulloides	Orb. x x x
Globigerina concinna	rss.		 x
Globigerina diplostoma	rss. x
Globigerina officinalis	subb.	 x x
Globigerina ouachitaensis	HOwe et wallaCe	 x
Globigerina praebulloides	blOw x x
Globigerina praebulloides	leroyi blOw		 x
Globigerinella obesa	(bOlli) x x
Globigerinoides quadrilobatus	(Orb.) x x
Globigerinoides trilobus	(rss.) x x x x
Globoquadrina langhiana	Cita et gelati x
Globoturborotalita druryi	(akers)	 x
Globoturborotalita woodi	(Jenkins) x

Tab.	1
Prehľadná	tabuľka	zastúpenia	foraminifer	v	jednotlivých	intervaloch	vrtu	Modrany	1	(M-1).

Summary	table	of	foraminifera	representation	in	particular	satin	yardage	of	borehole	Modrany	1	(	M-1).
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Pokračovanie tab. 1.

Taxón
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99
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Globulina gibba	Orb.	 x
Guttulina communis	(Orb.)			 x
Hansenisca soldanii	(Orb.)		 x x
Hanzawaia boueana	(Orb.) 	 x x x x
Heterolepa dutemplei	(Orb.)		 x x
Chiloguembelina gracillima	(anDreae)	 x
Chilostomella czizeki	rss. x
Lenticulina cultrata	(mOnt.)		 x
Lenticulina inornata	(Orb.)	 x x
Lenticulina	sp. x
Lenticulina	sp.	[cf.	L. melvilli (CusH.	et	renZ)] x
Lenticulina vortex	(F.	et	M.)	 x
Lobatula lobatula	(W.	et	J.) x x x x x
Martinottiella communis	(Orb.)				 x x
Melonis pompilioides	(F.	et	M.) x x x x
Miliolidné	foraminifery x x
Nodosaria	aff.	acuminata	Hantken x
Nodosaria	sp. x
Nonion bogdanowiczi	VOlOsH. x x
Nonion commune	(Orb.) x x x x x
Nonion serenus	Vengl. x
Orbulina suturalis	brOennimann x x
Paragloborotalia? mayeri	(CusH	et	ell.)	 x
Plectofrondicularia digitalis	(neugeb.)		 x
Porosononion granosum	(Orb.) x
Praeglobobulimina pupoides	(Orb.) x x
Praeglobobulimina pyrula	(Orb.) x
Praeorbulina glomerosa	(blOw)		 x
Psammosiphonella cylindrica	(glaessner)	 x
Pullenia bulloides	(Orb.) x
Pygmaeoseistron hispidum	rss.	 x
Quinqueloculina	sp. x
Reophax nodulosus brevior	lOmniCki 	 x
Reticulophragmium amplectens	(grZyb.)	 x
Reussella spinulosa	(rss.)	 x
Semivulvulina deperdita	(Orb.)	 x
Sphaeroidina bulloides	Orb. x x
Spiroplectinella carinata	(Orb.) x x x
Stilostomella advena	(CusH.	et	laim.) x
Subbotina linaperta	(Finlay)		 x
Subbotina pseudovenezuelana (blOw et banner)		 x
Subbotina tapuriensis	blOw et banner	 x
Tenuitella danvilensis	(HOwe	et	wallaCe)		 x
Tenuitella munda	(Jenkins) x
Tenuitellinata angustiumbilicata	(bOlli)	 x x
Textularia gramen maxima	C.	et	Z.		 x
Textularia mariae	Orb.	 x
Textularia pala		CZJZ.	 x
Triloculina	sp. x
Turborotalia cerroazulensis	(COle)	 x
Uvigerina aculeata	Orb.		 x x
Uvigerina pygmoides	P.	et	T. x
Uvigerina semiornata	Orb.		 x x
Valvulineria complanata	(Orb.) x x
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Taxón
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Almaena	sp. x

Ammodiscus glabratus	(Orb.) x

Ammodiscus miocenicus	karrer x

Ammodiscus	sp. x

Ammonia viennensis	(Orb.) x x

Angulogerina esuriensis	HOrnibrOOk	 x

Angulogerina muralis	(terquem) x

Asterigerinata planorbis	(Orb.) x

Bathysiphon	sp. x

Bathysiphon taurinense	saCCO x

Bolivina aff. pokornyi	C.	et	Z.		 x

Bolivina	aff.	reticulata	Hantken x

Bolivina	aff.	semistriata	Hantk. x

Bolivina dilatata	Rss. x

Bolivina scalprata muscosa	C.	et	Z.		 x

Bolivina	sp. x x

Bolivina	sp.	(cf.	B. dilatata	rss.) x

Bulimina coprolithoides	anDreae		 x

Bulimina	sp. x

Cibicidoides ornatus	(C.	et	Z.)	 x

Cibicidoides pseudoungerianus	(CusH.) x x

Cibicidoides ungerianus	(Orb.)	 x

Elphidium	sp. x

Epistomina cf. elegans	(Orb.) x

Eponides pygmeus	(Hantk.)	 x x

Globigerina aff.  ottnangiensis	rOegl		 x

Globigerina aff. anguliofficinalis	blOw			 x

Globigerina officinalis	subb.		 x x x

Globigerina ouachitaensis HOwe et wallaCe	 x

Globigerina praebulloides	blOw x

Globigerina	sp.	 x x

Globigerinoides quadrilobatus	(Orb.) x

Globigerinoides primordius	blOw et banner	 x

Globigerinoides trilobus	(rss.) x

Globorotalia bykovae	(aisenstat) x

Globoturborotalita woodi	(Jenkins) x

Hansenisca girardana	(rss.) x

Hansenisca soldanii	(Orb.)		 x

Hanzawaia boueana	(Orb.) x x

Tab.	2
Prehľadná	tabuľka	zastúpenia	foraminifer	v	jednotlivých	intervaloch	vrtu	Nová	Vieska	1	(NV-1).

Summary	table	of	foraminifera	representation	in	particular	satin	yardage	of	borehole	Nová	Vieska	1	(NV-1).	
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Taxón

1	
79
7	
–	
1	
79
9	
m
	

2	
43
1	
–	
2	
43
5	
m
		

2	
55
6	
–	
2	
56
2	
m
	

2	
87
5	
–	
2	
87
9	
m
	

3	
02
4	
–	
3	
02
6,
5	
m
		

3	
05
7	
–	
3	
06
2	
m
	

3	
07
5	
–	
3	
07
8	
m
	

3	
08
9	
–	
3	
09
3	
m
	

3	
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3	
15
6	
–	
3	
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1	
m

Heterolepa dutemplei	(Orb.)		 x x
Chiloguembelina gracillima	(anDreae)		 x
Chilostomella ovoidea	rss. x
Lenticulina cultrata	(mOntFOrt) x
Lenticulina	sp. x x
Lobatula lobatula	(W.	et		J.)	 x x
Melonis pompilioides	(F.	et	M.) x
Nonion commune	(Orb.) x x x
Nothia excelsa	(grZyb.)		 x
Nothia latissima	(grZyb.)	 x x
Orbulina suturalis	brOenn. x
Paragloborotalia opima nana	(bOlli)	 x
Paragloborotalia	sp. x
Praeorbulina  sicana	(De	steFani)		 x x
Praeorbulina glomerosa	(blOw) x
Pullenia bulloides	(Orb.) x
Pullenia quinquelobata	(rss.) x
Recurvoides amplectens	(grZyb.)		 x
Repmanina serpens	(grZyb.)	 x
Rhabdammina cylindrica	glaessner	 x
Rhabdammina	sp. x
Sigmoilopsis celata	(COsta) x
Subbotina	aff.	cryptomphala	(glaessner)	 x x
Subbotina	aff.	galavisi	(bermuDeZ)			 x
Subbotina angiporoides	(HOrnibrOOk)	 x x
Subbotina cryptomphala	(glaessner)			 x
Subbotina linaperta	(Finlay)	 x x x
Subbotina praeturritilina	(blOw et banner)	 x
Subbotina pseudoeocaena	(subb.)		 x x
Subbotina pseudovenezuelana	(blOw et banner)			 x x
Subbotina	sp. x
Subbotina tapuriensis	blOw	et	banner x x
Subbotina triangularis	(wHite)		 x
Tenuitella munda	(Jenkins)	 x
Textularia gramen deltoidea	Orb. x
Textularia gramen subangulata	Orb. x
Textularia laevigata	Orb.		 x
Trifarina bradyi	CusH.	 x
Tritaxilina pupa	(guembel)		 x
Turborotalia cerroazulensis	(COle)		 x x x
Turborotalia	sp. x
Uvigerina acuminata	HOsius		 x
Uvigerina multistriata	Hantken			 x
Uvigerina pygmoides	P.	et	T.		 x
Uvigerina	sp. x
Valvulineria complanata	(Orb.) x

Pokračovanie tab. 2.
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Obr. 4. Litologický	profil	vrtov	Modrany	1		a	Nová	Vieska	1	s	odberom	vzoriek	a	výsledkami	revízie.
Fig. 4. Lithological	profile	of	Modrany	1	and	Nová	Vieska	1	wells	with	collection	of	specimens	and	the	revision	results.
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Modrany	1 Nová	Vieska	1

1	050	–	1	056	m	12/1			 1	797	–	1	799	m	
1	050	–	1	056	m		12/5	 2	431	–	2	435	m		

1	098	–	1	103	m		 2	556	–	2	562	m	
1	298	–	1	303	m		 2	800	–	2	805	m	85/2
1	402	–	1	406	m		 2	875	–	2	879	m	
1	698	–	1	702	m		 3	024	–	3	026,5	m		
1	755	–	1	760	m			 3	057	–	3	062	m	
1	855	–	1	859	m		 3	075	–	3	078	m	
1	990	–	1	995	m		 3	089	–	3	093	m	

2	102	–	2	105	m	33/3 3	103	–	3	108	m	
2	102	–	2	105	m	33/4 3	156	–	3	161	m

vrábeľské	súvrstvie
pozbianske	súvrstvie
bajtavské	súvrstvie
kišcelské	súvrstvie
bez	identifikácie

 • vrábeľské súvrstvie	 sarmatského	 veku	 v	 hĺbke	
1	 050	 –	 1	 056	 m.	 Zastupuje	 ho	 typická	 elfídio-
vo-miliolidovo-nóniová	 asociácia	 foraminifer	
s	druhmi	Elphidium josephinum	(Orb.),	E. reginum	
(Orb.),	E. samueli	Zlinská,	Nonion bogdanowiczi	
VOlOsH., N. serenus Vengl., Bolivina moldavica 
granensis	C.	et	Z.	atď.	Mikrofaunisticky	v	zmysle	
Grilla	 (1941)	 zodpovedá	biozóne	Elphidium regi-
num.

 • pozbianske súvrstvie	(v	zmysle	Hóka	et	al.,	1999)	
strednobádenského	veku	v	hĺbke	1	098	–	1	303	m.	
V	hĺbke	1	098	–	1	103	m	je	v	ňom	pomerne	veľké	
zastúpenie	aglutinovaných	 foraminifer	 rovnomen-
nej	zóny.	Prítomné	sú	aj	 typické	 strednobádenské	
taxóny	 ako	 	Textularia gramen maxima C.	 et	 Z.,	
Textularia mariae	 Orb.,	 Semivulvulina deperdita	
(Orb.),	 Plectofrondicularia digitalis	 (neugeb.)	
a	 planktonická	 forma	 Globoturborotalita druryi	
(akers).	 V	 hĺbke	 1	 298	 –	 1	 303	 m	 má	 výrazné	
zastúpenie	 Orbulina suturalis	 brOenn.,	 ktorá	 sa	
v	panvách	centrálnej	Paratetýdy	objavuje	vo	vrch-
nej	časti	vrchnej	lagenidovej	zóny.	Pomer	aglutino-
vaných	foriem	s	užším	diapazónom	však	poklesol	
(obr.	5),	vyskytuje	sa	tu	len	strednobádenský	druh	
Reophax nodulosus	brevior	lOmniCki	a	z	vápnitého	
bentosu	Uvigerina aculeata	Orb.

 • bajtavské súvrstvie	 v	 hĺbke	 1	 402	 –	 1	 760	 m.	
Charakterizuje	 ho	 spodnobádenská	 mikrofauna	
lagenidovej	zóny,	hlavne	zástupcovia	čeľade	Vagi-
nulinidae	(rod	Lenticulina). Z	planktonickej	zložky	
sú	smerodajné	Globoturborotalita woodi	(Jenkins)	
a	Tenuitellinata angustiumbilicata (bOlli).

 • kišcelské súvrstvie	 oligocénneho	 až	 spodnoeger-
ského	veku	v	hĺbke	1	855	–	1	995	m.	Charakterizuje	
ho	veľmi	drobné	spoločenstvo	planktonických	fo-
raminifer,	ktoré	objemovo	tvoria	asi	99	%	v	asociá-
cii	foraminifer.	Prítomné	sú	napr.	Chiloguembelina 
gracillima	(anDreae),	Tenuitella munda	(Jenkins),	
Globigerina aff.	postcretacea	mJatlJuk,	Tenuitella 
danvilensis	 (HOwe	 et	 wallaCe)	 a	 Tenuitellinata 
angustiumbilicata	(bOlli).	Vo	vzorke	z	hĺbky	1	990	
–	 1	 995	 m	 narastá	 počet	 foriem	 prechádzajúcich	
z	eocénu	[napr.	Turborotalia cerroazulensis (COle), 
Subbotina pseudovenezuelana (blOw	 et	banner),	
Subbotina linaperta (Finaly) a Reticulophragmium 
amplectens (grZyb.)].	V	hĺbke	2	102	–	2	105	m	boli	
len	úlomky	schránok	mäkkýšov.

Nová	Vieska	1	(NV-1;	obr.	1,	4)

Na	 základe	 86	 taxónov	 foraminifer	 (tab.	 2,	 fototab.	
2	 a	 4,	 obr.	 6)	 sme	vo	vrte	Nová	Vieska	1	determinovali	
nasledujúce	litostratigrafické	jednotky	(obr.	3):

 • bajtavské súvrstvie	spodnobádenského	veku	v	hĺb-
ke	1	797	–	2	562	m.	Charakterizuje	ho	mikrofauna	
lagenidovej	 zóny	 (rod	 Lenticulina)	 a	 indexové	
planktonické	 formy	 Globigerinoides sicanus	 De 
steFani,	Praeorbulina glomerosa	 (blOw)	a	Orbu-
lina suturalis brOenn.

 • kišcelské súvrstvie	 oligocénu	 až	 spodného	 egeru	
v	hĺbke	2	875	–	3	108	m.	V	asociácii	foraminifer	
má	kvantitatívnu	prevahu	drobný	planktón	 s	 cha-
rakteristickými	 druhmi	 ako:	 Chiloguembelina 
gracillima	(anDreae),	Globigerinoides primordius 

Tab.	3
Prehľadná	tabuľka	litostratigrafického	zaradenia	vzoriek	z	jednotlivých	vrtov.	

Summary	table	of	lithostratigraphical	classification	of	samples	from	individual	wells.	
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blOw	et	banner,	Globigerina aff. anguliofficinalis	
blOw,	Tenuitella munda	(Jenkins), Globigerina ou-
achitaensis	HOwe	et	wallaCe	atď.

V	hĺbke	2	800	–	2	805	m	sa	náhle	zhoršili	podmien-
ky	 sedimentácie,	 čo	 sa	 odrazilo	 na	 absencii	mikrofauny	
(obr.	6).

V	hĺbke	2	875	–	3	026,5	m	sme	našli	indexové	fosílie	
Chiloguembelina gracillima	 (anDreae)	 s	 výskytom	 od	
spodného	 kišcelu	 až	 do	 spodnej	 časti	 vrchného	 kišcelu	
a	Globigerinoides primordius blOw	et	banner objavujú-
ci	 sa	vo	vrchnom	 rupeli,	 resp.	vrchnom	oligocéne	 (chat,	
P22	–	N4).	

V	hĺbke	3	057	–	3	093	m	pribúda	viac	eocénnych	ta-
xónov,	 mnohé	majú	 LAD	 v	 spodnom	 kišceli,	 ako	 napr.	

Subbotina cryptomphala	 (glaessner),	 S. angiporoides	
(HOrnibrOOk),	 S. pseudoeocaena	 (subb.)	 a Turborotalia 
cerroazulensis	 (COle),	 alebo	 sa	 priebežne	 vyskytujú	 od	
priabónu	do	egeru	až	egenburgu	[Subbotina praeturritilina	
(blOw	et	banner),	Globigerina officinalis	subb.,	Paraglo-
borotalia opima nana	 (bOlli)],	 ale	 zistili	 sme	 aj	 formy	
s	FAD	v	kišceli,	napr.	Tenuitella munda	(Jenkins)	a	Glo-
bigerina aff. anguliofficinalis	blOw.	Preto	tieto	sedimenty	
zaraďujeme	ešte	k	oligocénu.

V	hĺbke	3	103	–	3	108	m	sa	nevyskytuje	taxón	s	FAD	
v	oligocéne,	aj	keď	LAD	niektorých	sa	končí	v	spodnom	
kišceli	[Subbotina tapuriensis	blOw	et	banner a	Subboti-
na aff.	cryptomphala	(glaessner)].	

V	hĺbke	3	156	–	3	161	m sú	rekryštalizované	formy.	
Rod Almaena je	známy	z	eocénu	až	oligocénu.	Litologicky	
však	ide	pravdepodobne	o	hárshegyský	pieskovec	(obr.	3).

Revízia starších biostratigrafických údajov 

Modrany	1

Na	 rozdiel	 od	 profilu	 Bielej	 (1978),	 ktorá	 z	 hĺbky	
1	 098	 –	 1	 303	 m	 uvádza	 sedimenty	 spodnobádenského	
veku,	 sme	 tento	 interval	 zaradili	 do	 stredného	 bádenu,	
zóny	aglutinancií,	s	typickými	strednobádenskými	taxón-
mi.	Túto	zónu	v	hĺbke	1	098	–	1	103	m	potvrdili	aj	pô-
vodné	mikrofaunistické	 určenia	Holzknechta	 a	 Jandovej	
v	správe	Gažu	(1970a).

Spodný	báden	(bajtavské súvrstvie)	sme	zistili	až	v	naj-
bližšej	vzorke	z	hĺbky	od	1	402	do	1	760	m,	ale	to	už	v	hĺb-
ke	1	670	m	Biela	(l.	c.)	udáva	rupel	(v	dnešnom	ponímaní	
kišcel).	Ten	sme	ako	kišcelské súvrstvie mikrofaunisticky	
preukázali	hlbšie,	až	v	intervale	1	855	–	1	995	m,	kde	Biela	
uvádza	latorf	a	priabón	(obr.	4).	

V	 pôvodných	 mikrofaunistických	 určeniach	 (Holz-
knecht	 a	 Jandová)	 v	 správe	 Gažu	 (1970a)	 ani	 v	 geo-
logickom	 opise	 vrtu	 sa	 o	 prítomnosti	 oligocénu	 vôbec	
neuvažuje.	 Pod	 sedimentmi	 spodného	 bádenu	 v	 hĺbke	
1	665	–	1	786	m	uvádza	Gaža	(l.	c.)	karpatskú	formáciu	
a	pod	ňou	vrchný	eocén.	Karpat	ani	typický	vrchný	eocén	
sme	mikrofaunisticky	nepotvrdili.

Nová	Vieska	1	

Na	rozdiel	od	Bielej	(1978),	ktorá	v	hĺbke	2	533	–	2	746	m	
udáva	sedimenty	rupelského	veku,	sme	našli	spodný	báden	
(bajtavské súvrstvie)	do	hĺbky	2	746	m	a	namiesto	latorfu	
(2	746	–	2	904	m)	a	priabónu	(2	904	–	3	171	m)	v	hĺbke	
2	750	–	3	171	m	oligocén	(obr.	4).	Spodný	báden	uvádzaný	
v	Homolovej	práci	 (1960)	do	hĺbky	2	533	m	sme	 rozší-
rili	 až	do	hĺbky	zhruba	2	750	m,	 teda	pôvodný	akvitán?	
v	hĺbke	2	533	–	2	746	m	po	novom	zodpovedá	spodnému	
bádenu	a	vrchnoeocénny	úsek	(2	746	–	3	171	m)	oligocénu	
(kišcelské súvrstvie a hárshegyský pieskovec;	obr.	3).

Obr. 5. Graf	pomerného	za-
stúpenia	 jednotlivých	 typov	
foraminifer	 vo	 vrte	 Modra-	
ny	 1	 (M-1):	 a	 –	 aglutinova-
né,	 vb	 –	 vápnitý	 bentos,	 p	
–	planktón.
Fig. 5. Graph	of	proportional	
representation	 of	 different	
types	 of	 foraminifera	 in	 the	
well	 Modrany	 1	 (M-1):	 a	 –	
agglutinated,	vb	–	calcareous	
benthos,	p	–	plankton.

Obr. 6. Graf	 pomerného	 za-
stúpenia	 jednotlivých	 typov	
foraminifer	vo	vrte	Nová	Vies-
ka	1	(NV-1):	a	–	aglutinované,	
vb	–	vápnitý	bentos,	p	–	plank-
tón.
Fig. 6. Graph	 of	 proportion-
al	 representation	 of	 different	
types	 of	 foraminifera	 in	 the	
well	 Nová	 Vieska	 1	 (NV-1):	
a	–	agglutinated,	vb	–	calcare-
ous	benthos,	p	–	plankton.
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Záver

Z	dvoch	vybraných	hlbokých	naftových	vrtov	(Modra-
ny	1	 a	Nová	Vieska	1;	obr.	 1)	v	Dunajskej	panve,	hĺbe-
ných		v	60.	rokoch	minulého	storočia	bývalým	podnikom	
ČND	Hodonín,	sme	mikrofaunisticky	prehodnotili	terciér-
ne	 sedimenty.	 Z	 celkovo	 zrevidovaných	 22	 vzoriek	 sme	
determinovali	 192	 taxónov	 foraminifer,	 na	 základe	 kto-
rých	sme	dosiahli	tieto	výsledky:

A. V neogénnych sedimentoch sme zistili prísluš-
nosť k dvom stratigrafickým stupňom: bádenu 
a sarmatu:

	• sarmatské	 sedimenty	 vrábeľského súvrstvia	 (fo-
raminiferová	 zóna	Elphidium reginum; fide	Grill,	
1941)	 sme	 zistili	 vo	 vrte	 Modrany	 1	 v	 intervale	
1	050	–	1	056	m;	

 • strednobádenské sedimenty pozbianskeho sú-
vrstvia	 (foraminiferová	 zóna	 Spiroplecatmmi-
na carinata;	 fide	 Grill,	 1941) sme	 zistili	 vo	 vrte	
Modrany	1	v	intervale	1	098	–	1	303	m;	

 • spodnobádenské sedimenty	bajtavského súvrstvia	
(mikrofaunisticky	prislúchajúce	k	lagenidovej	bio-
zóne;	fide	Grill,	1943)	sme	zistili	v	oboch	vrtoch,	
vo	vrte		Modrany	1	v	intervale	1	402	–	1	760	m	a	vo		
vrte	Nová	Vieska	1	v	intervale	1	797	–	2	562	m.

B. V paleogénnych sedimentoch	 sme	 zistili	 prí-	
slušnosť	k	stratigrafickým	stupňom	kišcel až eger. 
Ukázali	 sa	 tým	 najmarkantnejšie	 rozdiely	 oproti	
pôvodnému	vyhodnoteniu	mikrofauny	a	tým	aj	ve-
kovému	začleneniu	sedimentov	vo	vrtoch	Modrany	
1	 a	Nová	Vieska	1.	Sedimenty	pôvodne	zaradené	
do	 vrchného	 eocénu	 (priabón)	 sme	 preradili	 do	
spodného	 oligocénu	 (kišcelské	 súvrstvie)	 a	 spod-
nooligocénne	(rupelské)	do	spodného	bádenu	(baj-
tavské	 súvrstvie).	 Korelácia	 výsledkov	 revízie	 je	
zobrazená	na	obr.	4.	

Významným	 krokom	 bolo	 po	 prvýkrát	 použitie	 pa-
leogénnych	 litostratigrafických	 jednotiek	 budínskeho	
paleogénu	v	Dunajskej	panve	 (Gyalog	a	Császár,	1996).	
Získaná	mikrofauna	poukázala	na	príslušnosť	sedimentov	
ku	kišcelskému	súvrstviu	a	doložila	 ich	vek	na	kišcel	až	
spodný	 eger.	Pod	kišcelským	 súvrstvím	 je	 vo	vrte	Nová	
Vieska	1	(zhruba	od	3	148	m)	hárshegyský pieskovec.

C. Z	 planktonických	 foraminifer	 smerodajných	 pre	
vek	 kišcel	 až	 spodný	 eger	 boli	 vo	 vrte	 Modra-
ny	1	v	 intervale	1	855	–	1	859	m	determinované	
napr.	 Chiloguembelina gracillima	 (anDreae),	
Tenuitella munda	 (Jenkins),	T. danvilensis	 (HOwe	
et	 wallaCe),	 Tenuitellinata angustiumbilicata	
(bOlli),	 Angulogerina angulosa	 (williamsOn);	
vo	 vrte	 Nová	 Vieska	 1	 v	 intervale	 2	 875	
–	2	879	m	Chiloguembelina gracillima	(anDreae),	
3	 024	 –	 3	 026,5	 m	 Globigerinoides primordius 

blOw	et	banner,	3	075	–	3	078	m	Globigerina aff. 
anguliofficinalis	 blOw	 a	 Tenuitella munda	 (Jen-
kins).

D. Paleogénne	asociácie	foraminifer	vykazujú	podob-
né	znaky	ako	foraminifery	získané	z	oblasti	Han-
dlovskej	 kotliny	 (Zlinská,	 2013;	Zlinská	 a	Gross,	
2013).	 V	 oblasti	 želiezovskej	 priehlbiny	 je	 však	
mikrofauna	 viac	 diverzifikovaná.	 V	 Handlovskej	
kotline	mala	prevahu	planktonická	zložka,	bentos	
sa	 vyskytoval	 len	 ojedinele.	 Spoločným	 znakom	
tanatocenóz	 sú	 vzrastové	 parametre	 foraminifer.	
Väčšinou	 sú	veľmi	drobného	vzrastu,	 čo	 indikuje	
náhlu	a	rýchlu	zmenu	sedimentačných	podmienok.	
V	tomto	prípade	môže	ísť	o	zmenu	salinity	a	tep-
loty.

Prehľad	 litostratigrafického	 zaradenia	 jednotlivých	
vzoriek	zo	študovaných	vrtov	je	znázornený	v	tab.	3.
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From	two	selected	deep	oil	wells	(Modrany	1	and	Nová	
Vieska	1;	Fig.	1)	in	the	Danube	Basin,	we	have	microfau-
nistically	re-evaluated	Tertiary	sediments.	In	the	past,	the	
oil	boreholes	were	realized	with	the	intention	to	determine	
the	stratigraphy	and	lithology	of	Neogene	sediments,	and	
to	verify	their	oil	and	gas	carrying	capacity.	From	totally	
22	 re-evaluated	 	 samples	we	 have	 determined	 192	 fora-
miniferal	taxons,	on	the	basis	of	which	we	have	detected	
in	Neogene	sediments	the	affiliation	to	the	two	stratigrafic	
stages:	Badenian	and	Sarmatian.	Sarmatian	sediments	of	
Vráble Formation	(foraminiferal	zone	of	Elphidium regi-
num;	fide	Grill,	1941)	were	detected	in	the	depth	interval	
1	050	–	1	056	m	in	borehole	Modrany	1.	Middle	Badenian	
sediments	of	the	Pozba Formation	(foraminiferal	zone	of	
Spiroplecatmmina carinata;	 fide	 zone	 Grill,	 1941)	 were	
detected	 in	 depth	 interval	 1	 098	 –	 1	 303	m	 in	 borehole	
Modrany	1	and	the	Lower	Badenian	sediments	of	Bajtava 
Formation	 (microfaunisticaly	 belonging	 to	 the	Lagenida	
biozone;	fide	Grill,	1943)	were	detected	 in	both	boreho-

les.	In	borehole	Modrany	1,	they	were	detected	in	interval	
1	402	–	1	760	m	and	in	the	borehole	Nová	Vieska	in	inter-
val	1	797	–	2	562	m.

In	Paleogene	sediments	we	have	found	the	affiliation	to	
the	stratigrafic	stages	Kiscellian	to	Egerian,	whereby	thus	
appeared	 the	most	 striking	 differences	 in	 comparison	 to	
the	 primeval	microfauna	 evaluation,	 and	 thereby	 also	 to	
the	age	incorporation	of	sediments	in	the	wells	Modrany	
1	 and	Nová	Vieska	1.	Sediments	originally	 incorporated	
to	 the	Upper	 Eocene	 (Priabonian)	we	 reclassified	 to	 the	
Lower	 Oligocene	 (Kiscellian Formation)	 and	 those	 of	
Lower	 Oligocene	 (Rupelian)	 into	 the	 Lower	 Badenian	
(Bajtava Formation).	

An	important	step	was	that	in	the	Danube	Basin,	the-
re	were	for	 the	first	 time	used	Paleogene	lithostratigrafic	
units	of	the	Buda	Paleogene	(Gyalog	and	Császár,	1996).	
The	ob-	tained	microfauna	thus	pointed	out	and	proved	the	
affiliation	of	sediments	to	Kiscellian	Formation.	In	a	bo-
rehole	Nová	Vieska	1,	there	is	developed	under	Kiscellian	
Formation	a	Hárshegyi	sandstone	(approx.	from	3	148	m).

Tertiary	microfauna	in	deep	wells	of	the	Želiezovce
depression	(Danube	Basin)
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