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ŐSLÉNYTANI VITÁK (Discussiones Palaeont ologicae ), 
24, Budapest, 1979® pp. 59“72.

A.Z EGERIEN/E'GGENBURGIEN ÉS OLIGOCÉN/MIOCÉN HATÁR 
HELYZETE MAGYARORSZÁGON

Horváth Mária —  Nagymarosy András

1» Bevezetés

A Paratethysben az egerien bázisát a Miogypsina 
(Miogypsinoides) complanata, a Globigerinoides ás Globoqu- 
adrina genuszok alapján definiálják; a felsőegeri'ent a 
Miogypsina (Miogypsina) gunt éri, a Globigerinoides quadri- 
lobatulus prlmordius jellemzi (Cicha et al. 1975 in Báldi 
T. - Sene^, J. 1975)* Az alsó- ás felsőegerien elválasztása 
plankton foraminifera fauna alapján bizonytalan (Steininger 
et al. 1975, Rögl, E» 1975).

Az eggenburgien bázisát az Elphidium őrt enburgen- 
se, E.felsense, Uvigerina posthantkeni, ILparviformis alap
ján definiálták (Steininger, F. - Senes, J. 1971 ) -

A paleogén/neogén határt a szakirodalom viszony
lag egységesen az NP 25/NN 1 nannozóna határral egybeesőnek 
vagy ahhoz közelállónak tartja (Martini, E, - Miiller, C. 
1975, Miiller, C. 1974).

A ICözépső-Paratethysben Báldi-Beke M. - Lehotayo- 
vá, R̂  (in Báldi T, - Senes, J. 1975) szerint az egerien e~ 
melet magában foglalja az NP 24-es zóna magasabb részét, az
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NP 25 zónát és az NN 1 zóna mélyebb részét, bár az egyér
telműen zónajelző fajok igen ritkák vagy teljességgel hiá
nyoznak.

Az eggenburgien emeletből hiteles nannoplankton 
dátumot nem ismerünk,

2, Szelvények (1, sz, ábra)

Munkánk során olyan szelvényeket választottunk, 
melyek feltételezésünk szerint átfedték az oligocén/miocén 
vagy az egerien/eggenburgien határt.

A feldolgozott szelvények nagy része azonban eggen 
burgiennek bizonyult,

N

A. szelvények és emeletek viszonyát a 2. sz, ábra
mutatja.

A vizsgált formációk két fő tipusba sorolhatók:
- litorális—sekályszublitorális homokos fáciesek 

(egerien - Törökbálinti Homokkő; eggenburgien Budafoki Homok 
és Pétervásárai Homokkő)

- mélyszublitorális fáciesü, uralkodóan pélites 
slirképződmények (Szácsényi Slír, Putnoki Slír).

2.1 Szécsény - az Öreghegyi téglagyár 30 m vastag Szácsényi 
Slir rétegsorára 8 m-nyi homok települ. A foraminifera 

faunára a Cyclamminá-k jellemzők (C.cf,acutidorsata, C, 
praecancellata, C, cf.kárpática), valamint az Uvigerina 
posthantkeni, kis példányszámban a Globigerinoides primőr
ül us és Globigerina voodl s,l,

A szelvény bázisén Helicopont osphaera ampliaper- 
ta, felette Spb.eno.litbús conicus, Dl.scoaster cf. druggii 
és -r) argut-us jelentkezik, egy-égy példánnyal, A. Réticülo- 
fenestra tisecta és R,3 l.ocker 1, valamint a Helicopont os
phaera. kamptnerl egyedszáma"alacsony.
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2.2.1 Iliny-1 . fmás —  a 120 m vastag Szécsényi 
Slírt harántoló fúrásban 120— 100 m között 

uralkodó az agglutinált foraminiféra fauna (főleg apró 
Cyclamminá-k), megtalálható a Bolivina molassica, Uvlgerina 
cf. gallowayi, Globigerlna. angullsuturalís, G, ouachitaensis 
s • 1 *

A slír felső szakaszán (85 m-től) lépnek be foko
zatosan a Lent icu.lina mezne.rlcsae , Planularla cf.dubia, 
Uvlgerina posthantkenl, Bolivina dilatata dilatata, B.fas- 
tigia droogeri, Gibicidoides budayi és a Radiolariák. A 
gyér plankton faunára jellemző a Globigerlna praebulloides 
csoport, több Globigerinita dissimilis s.l. és egy-egy 
Globigerlna cf. venezuelana..

A rétegsor mélyebb (122—-71 m közötti) szakaszára 
a Réticulofenestra blsecta, R-.lockeri és Helicopontosphaera 
kamptneri egyedszáma viszonylag magas, egy-két példány 
Sphenolithus conicus kiséri. 71 m-től a Rét iculof ene.ábráik 
száma csökken és megjelenik a Sphenolithus belemnos faj.
20 m-ben Discoaster cf, druggii láp fel.

2.2,2 A fúráshoz kapcsolódó felszíni szelvény a 
slír (Szécsényi Slir) fokozatos átmenetét 

mutatja a Budafoki Formációba, amelyben Chlamys gigas, Chl. 
varia, stb., loibersdorfi tipusu molluszka fauna fordul elő 
(Báldi T, személyes közlése).

A két fácies közötti eltérés a foraminifera fau
nában felismerhető, a fúrás tipikus slírfaunája elszegénye
dik, csak az Uvlgerina parviformis és Heterolepa dutemplei 
gyakori. A finomhomokban a Florilus boueanus-Rotalia pro- 
pinqua asszociáció jellemző.
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2.3 3sitár_-_VörösoIdali^szelvén^ - A. Szécsényi Slír felett 
keresztrétegzetfc durvahomokkő és konglomerátum ( 13 m), 

Ostreás biosztrom (0, gigantica-sacyi, Báldi T« személyes 
közlése) ( 1 5 m) és slírszerü agyagos aleurit (6 m) véltako- 
zó összlete települ, kb. 90 m vastagságban,

A slírben jellemzők a Cyclammina praecancellata, 
Bollvlna dilatata di.latata, B-.. fasfelgla droogeri, Uvlgerina 
p őst hantkeni., Almáé na osnabrugensis s.l,, továbbá a Globl- 
gerlna praebu.il.oldes csoport és Globigerina vioodi s.l, ügyet
len G1 obörofcali.a~cf. kuglef1 is előkerült.

A. szelvény felső, homokosabb rétegeiben a Rotálla 
propinqua-Protelphidium subgranosum asszociáció van, Cr ib- 
rononion subcarinatum-mal. * •

A nannonflórát a gyakori, szint jelző érték nélküli 
alakok mellett kevés Refci.cu.lof enestra blsecta és Ra lockerl, 
valamint Biscoaster adamanteus jellemzi, A. Helicoponb ospha- 
era kamptnerl ritka, a rétegsor tetején Sphenollthus conicus 
és Sph.capricornutus egy-egy példánya található,

2,4,1 Serényfalva-2, fúrás (szakaszos magfúrás)
• Triász alaphegységre glaukonitos, homokos 

bázisréteg települ, az Egri Formációhoz teljesen hasonló 
foraminiféra faunéval, melyben töredékes Miogypsina (Mlogyp- 
slnoi.des) cf, formosensis található, majd 800 m vastag Pufc- 
noki Slír.

A félkvantitafciv vizsgálatok, az eltűnő és belépő 
taxonok alapján valószinüsithefcő az oligocén/'miocén és ege- 
rien/eggenburgien határ. Az előbbit a Boiiyjna elongata, 
Uvigerina hanfckeni, Turborotalia opima oplma, Heterolepa cos- 
fcafca fokozatos eltűnése, az Utóbbit a~ Cyclammiha^praecsncel- 
lata, Plánul ári, a cf, dubi.a, Bolivina f astigla^droogeri, “ 
Uvlgerina postb.antk.eni, "Uf parvlf örmls, ~EIphi.diuffi orteflbur-
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gense, E,flexuosum subtypicum, Cibicidoides badavi egyide
jű, ill, fokozatos mejelenáse jelezheti. Plankton főleg a 
szelvény felső szakaszán van, a .Globlgerina ciperoensis 
alakkor (G.angustiumbilicata, G,ciperoensis ottnangensis, 
G.bollii lentiana) uralkodó.

2,4.2 A Serényialva™2, fúrás közelében található 
a Putnoki téglagyár, mely kb. 30 m vastag

ságban Putnoki Slirt tár fel,
A foraminifera fauna tipikus Cyclammlná-f-a slir- 

fauna (C.praecancellata, Bathysiphon taurinense), viszony
lag gazdag planktonnal, melyben a fent emlit ett Globig- - 
rína ciperoensis alakkör jellemző a Globigerina praebulloi- 
des csoport mellett, Globigerinoides quadrilobatulus primor- 
di us-sal.

A gyakori perzisztens formák és a Helicopontos^ 
phaera kamptneri mellett ritkák az oligocén Réticulofenest- 
rá-k példányai. Előkerült a Sphenolithus cf, belemnos és a 
Dl se oast er variábi lis egy-egy példánya is,

2,5.1 Al.sószuha-1, fúrás - triász mészkőre disz- 
kcrdánsan Imolái ( = Bretkai) Mészkő települ 

(10 m), majd 800 m vastag Putnoki Slír (Báldi T, - Radócz
Gy 1971).

A foraminifera fauna szegény. A. makrofauna alap
ján (Báldi T, személyes közlése) egeriennek tekinthető alsó, 
805— 620 m közti szakaszon csak a Cyclammina acutidorsata, 
Bathysiphon filiformis, Heterolepa dutemplei és Melón is sol- 
danii gyakoriak. Az eggenburgien makrofaunát tartalmazó fel
ső, 620 m-es slírösszlet Heterolepa du.t emplei-Meloni.s sol- 
danii asszoc1ár 16jában jelennek meg a Cyclammina praecan- 
r ellat a, Uvlgerlna posthantkeni, Bolivina fastigia droogeri.
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Cibicidoides budayi taxonok. A planktonban szintén a Glo- 
bigerina ciperoensis alakkör jellemző, továbbá megtalálha
tó a Globigerina woodi s»l« is.

A nannonflórában a Reticulofenestra bisecta és 
R. lockerl csak áthalmozottan jelentkeznek, a Helicopontos- 
phaera kamptneri már 750 m-től gyakori. 448 m-től a Helico- 
pontosphaera ampllaperta, 752 m-től a Sphenolithus capri- 
cornutus, S.dissimilis, S.conicus egy-egy ritka példánya 
fordul elő. A Discoaster cf. druggii és D,variabilis 576 in
tői jelenik meg,

2.5*2 A felszinen is nagy elterjedésben nyomozha
tó slirben jelenik meg az Uvigerina parvi- 

formis, a fedő Pétervásárai Homokkő Formációban az E'lphi— 
dium őrt enburgense, E.flexuosum subtypicum ismerhető fel..

3* Következtetések

3.1 A tanulmányozott felsőegerien nannoflórák nem teszik 
lehetővé a bármely használatos nannozonációba való be

sorolást. A zónahatárokat definiáló belépési- vagy kihalási 
dátumok nem követhetők, mivel a szintjelző fajok csak rit
kán, egy-egy példányban kerültek elő.

3-2.1 A foraminiférákkal felsőegeriennek ás eggen- 
burgiennek határozott üledékekben a Helico^ j 

pontosphaera recta és Sphenolithus ciperoensis nem fordul 
elő. A Reticulofenestra bisecta és R.lockeri oligocánvégi 
kihalása — - feltehetőleg az áthalmozás torzitó szerepe mi
att —  teljesen heterochronnak tűnik. Ugyanez vonatkozik a 
Cyclicargolithus abisectus faj NN 1 zónában történő kihalá
sára is.
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5.2.2 A Helicopontosphaera kamptneri és Reticulo- 
fenestra cf. pseudoumbillca fajok egy-egy 

példánya már mélyebb egerlenből Is előkerült, Felfelé ha
ladva egyedszámuk nő, de nem figyelhető meg semmilyen Izo- 
chron "robbanás".

5-2.3 A Triquetrorhabdulus carinatus Magyarorszá
gon annyira ritka, hogy kihalási dátuma egy

általán nem észlelhető,

3.2.4 Az NN 2 zónát jelző Discoaster druggli és 
Hellcopontosphaera ampllaperta első példá

nyai (gyakran cf. taxonok) a foraminiférákkal és makrofau- 
nával igazolható eggénburgien aljától felfelé jelentkeznek, 
szórványosan. Coru^ falu mellett (Románia) a Glycymeris
fichtéli, Chlamys gigas, Laevicardium kübecki fajokkal jel
lemezhető 15 m vastag (Mészáros M. személyes közlése) Iíóro- 
di Homokkő (kb. eggenburgien bázisa) közvetlen fedőjében, 
a Kettősmezei (= Chekis) Agyagban is megfigyeltük a Heli- 
copontosphaera ampliaperta néhány példányát,

3.2.5 A Sphenolithus belemnos szint jelző értéke 
tisztázatlan. Roth (1970) ás Martini (1 9 7 1)

szerint már az MT 1 zóna tájékán megjelenik, mig Bukry 
(1973) csak az NN 3 zónából jelzi. Szelvényeinkben az egeri- 
en/eggenburgien határ körül jelenik meg, kis páIdányszámban.

3.2.5 A Sphenolithus conicus, S»capricornutus fa
jok úgy tűnik, az egerienben és eggenburgi-

enben egyaránt előfordulhnak, mig a S,dissimilis csak az 
egerienből, a S.delphix (Budafok-2. fúrás, Báldi-Beke 1977) 
csak az eggenburgienből került elő,
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3.3 Az egerien/eggenburgien határon (= kb. NN 2 alsó hatá
ra) szórványosan megjelennek a Helicopontosphaera

ampliaperta, a Sphenolithus belemnos és a Discoaster cf. 
druggil, valamint a D»varlabilis, D.aulakos, D.adamanteus 
alakkör ritka példányai.

3.4 A foraminifera és nannovizsgálatok alapján a Báldi T. - 
Senes, J. (1975) értelmében jelölt oligocén/miocén ha

tár nem vonható meg élesen az egerienen belül.

3»5 A.z egerien/eggenburgien határ élesen megvonható a ko
rábban már definiált bent ősz taxonok alapján (Steinin- 

ger, F, - Senes, J. 1971)* A planktonban a Globlgerina vioodi 
s.l. ás Globigerlna scalena, valamint a Globorotalia cf. 
kugleri jelezheti a kérdéses határt (3 * sz. ábra).

3.6 Jelen ismereteink szerint várható, hogy felszínen is ki
jelölhető lesz olyan szelvény É-Magyarországon, melyben 

rögzíthető lenne a paleogán/neogén határ (nézetünk szerint 
ezt a határt az egerien/eggenburgien határával kellene defi
niálni, mint Báldi T. - Radócz Gy. (1971) korábban javasolta.
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