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Abstract 

In the Transdanubian Range the nannoplankton and the planktonic foraminifera of five borehole 
sections have been studied in detail. These sequences are rather thick, tectonically not disturbed and 
were suitable for magnetostratigraphic measurements (see also Somlóváráshely Sv-1 , Nagyesztergár 
Ne-58, Csetény Cs-72, Csatka Ck-2, Oroszlány O-2370) The aim of this article is to make the raw 
biostratigraphic database available other specialists. 

The biostratigraphic evaluation of the studied assemblages served the plankton biozonations for 
the integrated bio- and magnetostratigraphy of the Eocene formations. 

The most complete sequence is the Somlóvásárhely Sv-1 , (SW), where the nannoplankton zones 
range from NP 14 to NP 19, and the plankton foraminifera zones range from Globigerinatheka s. 

subconglobata to Globigerinatheka semiinvoluta. 

In the other four boreholes to the NE, the sedimentation began later, in the NP 16 and in the 
Morozovella lehnen zone. In all the studied sections the Eocene was overlain by Late Oligocène 
sediments with an erosional gap. 

Összefoglalás 

A Dunántúli-középhegység területéről öt fúrás őslénytani (plankton foraminifera és nanno
plankton) vizsgálata és biosztratigráfiai értékelése készült el. A kiválasztott fúrási szelvények 
plankton fosszíliákat tartalmaznak, aránylag vastagok és zavartalan településűek, melyek magneto
sztratigráfiai mérésekre alkalmasak (Somlóvásárhely Sv-1 , Nagyesztergár Ne-58, Csetény Cs-72, 
Csatka Ck-2, Oroszlány O-2370) . E fúrások részletes feldolgozása fontos alapadatokat szolgáltat a 
rétegtani kiértékeléshez. 

A vizsgálatokból kitűnik, hogy a legteljesebb rétegsor a DNy-on lévő Somlóvásárhely Sv-1 
fúrásban található, ahol az NP 14 - NP 19 nannoplankton, illetve a Globigerinatheka s. subconglobata -
Globigerinatheka semiinvoluta plankton foraminifera biozónák mutathatók ki. 

ÉK felé haladva az üledékképződés valamivel később az NP 16, ill. a Morozovella lehnen zónáktól 
kezdődik. Az oligocén képződmények az eocén végi lepusztulást követően mindenhol diszkordánsan 
települnek a vizsgált rétegsorokra. 

Bevezetés 

A magyarországi eocén képződmények rétegtana igen régóta részletesen 
kutatott, főként az ezekhez kapcsolódó nyersanyagok (kőszén, bauxit) miatt. A 
rétegtan alapját a gazdag bentosz fauna szolgáltatta egészen az 1970-es évekig, 
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amikor az első, a plankton szervezetek 
(foraminiferák és nannoplankton) 
rétegtanát tárgyaló munkák megjelen
tek. A távkorrelációt is lehetővé tevő 
plankton biozonáció döntő szerepét a 
hazai eocén rétegtanában sokáig vitat
ták, és csak az 1980-as évek folyamán 
vált általánosan elfogadottá (részlete
sen in: BÁLDINÉ ВЕКЕ 2002). 

A jól kidolgozott plankton biosztra-
tigráfia összekapcsolása a magneto-
sztratigráfiával adja a ma ismert leg
jobb lehetőséget a rétegsorok pontos 
időbeli elhelyezésére. Ebből a célból öt 

l. ábra. A vizsgált fúrások helyzete f u r á s (2. ábra) feldolgozását végeztük el 

Fig. 1 Location of the studied boreholes (Somlóvásárhely Sv-1 , Csatka Ck-2, 
Csetény Cs-72, Nagyesztergár Ne-58, 
Oroszlány O-2370) , a plankton fora-

minifera fauna és a nannoplankton részletes vizsgálatát valamint az azonos 
minták paleomágneses mérését (LANTOS Miklós munkája). 

A fúrások kiválasztási lehetőségét behatárolta, hogy magnetosztratigráfiai 
mérés céljára csak a fúrással egyidőben végzett mintagyűjtés a megfelelő. így is a 
vizsgálandó területen meglehetősen szétszórtan elhelyezkedő, mágneses mérés
re alkalmas és plankton fosszíliákat tartalmazó, aránylag vastag és zavartalan 
rétegsorú fúrásokat sikerült vizsgálnunk. Az ilyen módon feldolgozott első fúrás, 
a dél-bakonyi eocén rétegsor egyik legteljesebb szelvénye, melynek bio- és mag
netosztratigráfiai eredményeit már röviden publikáltuk (BERNHARDT et al. 1985, 
1988). 

A jelen munka célja a részletes plankton biosztratigráfiai vizsgálatok pontos 
dokumentálása az említett öt fúrás esetében, az alapadatok közlése, melyekre 
épülhet a rétegtani értékelés. A fúrások részletes integrált sztratigráfiai korrelá
ciója KOLLÁNYI et al. (2002) munkájában található. A mellékelt táblázatokban a 
fajok neveit, leíró nélkül - foraminiferáknál esetenként rövidítésekkel - tudtuk 
csak elhelyezni. A hiányzó adatok megtalálhatók BÁLDINÉ ВЕКЕ (1984) és PERCH-
NIELSEN (1985), illetve TOUMARKINE & LUTERBACHER (1985) munkáiban. 

Nannoplankton biozonáció 

Az 1970-es évek elején jelentek meg a ma is használt globális biozonációk 
(MARTINI 1970 ,1971 , BUKRY 1973). A két szerző munkája jól összevethető (PERCH-
NIELSEN 1985, BÁLDI-BEKE 1984), a zónajelzők jelentős része azonos. BUKRY zoná-
cióját trópusi területekre dolgozta ki, MARTINI viszont számos jól ismert európai 
(részben sztratotípus) szelvényt is felhasznált. Ebből következik, hogy MARTINI 
zonációja jobban alkalmazható hazai képződmények esetében, bár egyes 
zónajelzők hiányoznak (BÁLDINÉ-BEKE 1984, 2002). A zonációval és a zónajelző 
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fajok szerepével részletesen foglalkozik PERCH-NIELSEN (1985) összefoglaló mun
kája, megállapításait mindig figyelembe vettük. 

A dunántúli eocén szelvények esetében a használt nannoplankton biozónák 
(MARTINI 1970, 1971 alapján) a következők: 

NP 14 Discoaster sublodoensis zóna 

Szerző: HAY (1964) és BUKRY (1973, később mint CP 12 in OKADA & BUKRY (1980). 
Definíció: alsó határa a Discoaster sublodoensis (FO) első előfordulása; felső határa 

a Nannotetrina fulgens első (FO) ill. a Rhabdosphaera inflata (LO) utolsó előfordulása. 
Kora: középső-eocén, a párizsi-medencei lutetiai típusszelvényből az NP 14 

zónát jelzi MÁRINI (1971), részletes feldolgozásával ezt megerősíti AUBRY (1986). 
Hazai elhatárolás: alsó határa diszkordáns településű transzgressziós szelvény

ben van. Az első értékelhető nannoplankton együttesre jellemző a Discoaster 
lodoensis mellett a ritkábban megjelenő Discoaster sublodoensis. Felső határa nem 
jelölhető ki, mert bár az üledékképződés folyamatos a sekély tengeri nummuli-
teszes mészkőben nannoplankton alig fordul elő. 

Hazai előfordulása és jellemzése: a zóna nannoplanktonja csak a DNy-Bakony 
területén fordul elő a Darvastói Formációban, általában fáciesokok miatt 
szegényes együttes, mely főleg placolithokból áll (BÁLDI-BEKE 1984). 

NP 15 Nannotetrinafulgens zóna 

(= Chiphragmalithus alatus zóna) 
Szerző: HAY (in H A Y et al. 1967), emend MARTINI (1970), BUKRY (1973). A zóna 

nevének megváltoztatása a taxonómiai szabályok alkalmazása miatt történt. 
Definíció: alsó határa a Nannotetrina fulgens (FO) első előfordulása; felső határa 

a Rhabdosphaera gladius (LO) utolsó előfordulása (MARTINI 1970), ill. Reticulofenestra 
umbilica (= R. placomorpha) (FO) és a Discoaster bifax (FO) fajok első előfordulása 
(BUKRY 1973). OKADA & BUKRY (1980) CP 13 zónájával a zónák felső határa nem 
biztosan egyezik. 

Kora: középső-eocén. 
Hazai elhatárolás: alsó határa 1. az NP 14 felső határát. Felső határán az említett 

zónajelzők közül csak a Reticulofenestra placomorpha fordul elő. Az erre a zónára 
korlátozódó fajöltőjű Nannotetrina nemzetség (PERCH-NIELSEN 1985) egyetlen 
példányát tudtam megfigyelni a magyarországi szelvények közül a Káptalanfa 
Kf-2 fúrásban, mely helyileg a Somlóvásárhely Sv-1 fúrás közelében mélyült. 

Hazai előfordulása és jellemzése: csak a DNy-Bakony területén fordul elő. Nanno
planktonja rendkívül szegény és jellegtelen, ami a plankton részére kedvezőtlen 
élet- és fosszilizálódási lehetőségekre, azaz a sekélytengeri nummuliteszes Szőci 
Mészkő fáciesére vezethető vissza. Több fúrásban jelentkezett a zónán belül egy, 
a Braarudosphaera nemzetség nagy gyakoriságával jellemezhető szint, a Kf-2 
fúrásban itt fordult elő a Nannotetrina. 
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Np 16 Discoaster tani nodifer zóna 

Szerző: HAY in H A Y et al. (1967), emend MARTINI (1970). 
Definíció: alsó határa a Rhabdosphaera gladius (LO) utolsó előfordulása (MARTINI 

1970), illetve a Reticulofenestra umbilica ( = R . placomorpha) (FO) első előfordulása és 
a Discoaster bifax (FO) első előfordulása (BUKRY 1973, CP 14 a, szubzóna in: OKADA 
& BUKRY 1980). Felső határa a Chiasmolithus solitus (LO) utolsó előfordulása 
(MARTINI 1970), vagy ezen kívül még a Discoaster bifax (LO) utolsó előfordulása 
(BUKRY 1973). 

Kora: középső-eocén. AUBRY (1986) a zóna jelenlétét kimutatta a lutetiai emelet 
sztratotípusának felső részéből, valamint a bartoni rétegek legmélyebb szintjéből. 
A lutetiai-bartoni emelethatár tehát az N P 16 nannozónán belül húzható meg. 

Hazai elhatárolás: alsó határa a D-Bakonyban folyamatos szelvényekben 
nehezen rögzíthető, általában a Reticulofenestra placomorpha típusos, nagyméretű 
példányainak előfordulása jelzi. Az EK-Bakonyban és az EK-Dunántúl teljes 
területén a transzgressziós rétegsorban már a legelső megjelenő és értékelhető 
nannoplankton együttes az NP 16 zónába tartozik, ezt jelzik a Reticulofenestra 
placomorpha mellett a Reticulofenestra bisecta típusos, nagy példányai, a Lanter-
nithus minutus és a Pemma papillatum jelenléte. A zóna felső határa mindig folya
matos rétegsoron belül van, pontos kijelölése a Chiasmolithus solitus és a Spheno-
lithus furcatolithoides (LO) utolsó előfordulása alapján (PERCH-NIELSEN 1985, 
BÁLDINÉ-BEKE 1984) általában lehetséges. 

Hazai előfordulása és jellemzése: Az egész dunántúli eocénben elterjedt, gazdag 
nannoplanktonnal jellemezhető, változatos és fajgazdag. Megfigyelhető a 
kőszénfedő rétegsoroknál az EK-Dunántúl területén egy csökkentsósvízi fáciesű 
nannoflóra Reticulofenestra tokodensis BÁLDINÉ-BEKE (1984) endemikus fajjal, felette 
partközeli együttes Pemmákkal, placolithokkal, discolithokkal, holococco-
lithokkal (BÁLDINÉ-BEKE 1984, ökológiai fajcsoportokkal jellemezve). A Bakony 
hegység területén általában mélyebb vízi nannoplankton található, felfelé 
fáciesváltozás nélküli, folyamatos rétegsorokban jellemző. 

NP 17 Discoaster saipanensis zóna 

Szerző: MARTINI 1970 
Definíció: alsó határa a Chiasmolithus solitus (LO) utolsó előfordulása, felső 

határa a Chiasmolithus oamaruensis (FO) első előfordulása. Megfelel OKADA & 
BUKRY (1980) CP 14b alzónának, alsó határok azonosak, felső határ a Chiasmolithus 
oamaruensis (FO) első, illetve a Chiasmolithus grandis (LO) utolsó előfordulása. 

Kora: középső-eocén. A bartoni emelet sztratotípusából először MARTINI (1971) 
mutatta ki, később ezt részletesen AUBRY (1986) dolgozta fel. 

Hazai elhatárolás: alsó határát a ritka Chiasmolithus solitus mellett a Sphenolithus 
furcatolithoides szintén (LO) utolsó előfordulása jelzi. Egyes szelvényekben az 
elhatárolás szegényebb nannoplankton esetében a zónajelzők hiánya miatt 
bizonytalan. A Sphenolithus predistentus általában ebben a zónában jelenik meg. A 
zóna felső határát a Chiasmolithus oamaruensis (FO) belépése általában jól jelzi. A 
középső-eocén gazdag nannoflórájára (hazai rétegsorokban az NP 16-17 zónák) 
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gyakran jellemzők a pentalithok, főleg a Pemmák gyakorisága, a Chiasmolithus 
grandis ritka előfordulása. 

Hazai előfordulása és jellemzése: folyamatos rétegsorokban gazdag nannoflóra 
jellemzi általában, a dunántúli eocén teljes elterjedési területén előfordul, kivéve 
a Budai-hegységet. 

NP 18 Chiasmolithus oamaruensis zóna 

Szerző: MARTINI (1970). 
Definíció: Chiasmolithus oamaruensis ( F O ) első előfordulásától az Isthmolithus 

recurvus ( F O ) első előfordulásáig (megfelel OKADA & BUKRY 1980 C P 15a alzóná-
jának). 

Kora: késő-eocén. 
Hazai elhatárolás: a definíció szerinti. 
Hazai előfordulása és jellemzése: általában folyamatos szelvényekben található a 

Dunántúli-középhegység nagy részén. A Budai-hegységben és az Északi-közép
hegységben nem sikerült kimutatni, valószínűleg a kedvezőtlen fácies miatt. 

NP 19 Isthmolithus recurvus zóna 

Szerző: HAY, M Ö H L E R & W A D E (1966), emend. MARTINI (1970). 
Definíció: Alsó határa az Isthmolithus recurvus ( F O ) első előfordulása, felső 

határa a Sphenolithus pseudoradians ( F O ) első előfordulása. 

NP 20 Sphenolithus pseudoradians zóna 

Szerző: MARTINI (1970) 
Definíció: alsó határa a Sphenolithus pseudoradians ( F O ) első előfordulása, felső 

határa a Discoaster saipanensis ( L O ) és/vagy a Discoaster barbadiensis ( L O ) utolsó 
előfordulása. 

NP 19-20 zóna 

Az összevont zóna megfelel OKADA & BUKRY (1980) C P 15b alzónájának, azonos 
definíciókkal. 

A két MARTINI féle zóna elválasztása a Sphenolithus pseudoradians alapján nem 
lehetséges, miután a faj első előfordulása nem szinttartó, már a középső-eocén
ben előfordul (PERCH-NIELSEN 1985 szerint már az N P 15-től, a feldolgozott 
szelvények közül a Somlóvásárlely-1 fúrásban az N P 16-ban is), fajöltője külön
böző területeken eltérő, gyakran hiányzik. Egyéb, ezt helyettesítő zónajelző sincs 
(PERCH-NIELSEN 1985, BÁLDINÉ-BEKE 1984). A priabonai sztratotípus újravizsgálata 
során VERHALLEN & ROMEIN (1983) javasolta a Sphenolithus predistentust, mint az 
N P 19 -20 zónák elválasztására alkalmas belépő fajt, ennek első előfordulása 
azonban szintén nem szinttartó, hazai szelvényekben már az N P 17-ben megje
lenik (lásd ott). 

Kora: késő-eocén, a priabonai emelet sztratotípusából ismert (MARTINI 1971). 
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Hazai elhatárolás: az N P 19 alsó, illetve az N P 20 felső határa szerinti definíciók 
szerint általában biztosan kijelölhető. 

Hazai előfordulása és jellemzése: a Dunántúl-középhegységben a lepusztulástól 
jobban megkímélt helyeken a középső-eocénből kifejlődő folyamatos 
szelvényekben fordul elő az N P 19-20 zóna, e rétegsorokat minden esetben 
diszkordancia zárja. A Budai-hegység és az Északi-középhegység területén a 
felső-eocén transzgressziós rétegsor magasabb, márgás részén az N P 19-20 zóna 
nannoplanktonja fordul elő. Az oligocén felé folyamatos rétegsorokban az N P 
20-21 zónák elhatárolását gyakran nehezíti, hogy az intenzív lepusztulás miatt az 
eocén fajok folyamatosan jelen maradnak - és a zónahatár csak kihaló fajok 
alapján definiálható. 

Plankton foraminifera biozonáció 

A plankton foraminifera zonációt kezdetben két, földrajzilag jól elkülönült 
helyen fejlesztették ki. 

A keleti féltekén a Kaukázus északi lábánál már a 30-as években használták a 
plankton foraminiférákat az olaj- és gázipar sztratigráfiai problémáinak megoldá
sára. Az első átfogó összefoglalást a plankton foraminiferák sztratigráfiai jelentő
ségéről SUBBOTINA (1953) adta. 

Ettől teljesen függetlenül a nyugati féltekén az olajkutatások igényének meg
felelően B O L L I (1957a, b, 1972) dolgozta ki a trópusi és szubtrópusi területeken ma 
is használatos paleogén plankton foraminifera zonációt (részletesen BÁLDINÉ-
B E K E 2002). Ezt kisebb-nagyobb módosítással számos munka követi (BLOW 1969, 
1979, STAINFORTH et al. 1975, TOUMARKINE & LUTERBACHER 1985, BERGGREN & MILLER 

1988, BERGGREN et al. 1995). 

A közepes földrajzi szélességen fekvő területeken néhány középső- és felső
eocén zónajelző hiányzik. TOUMARKINE & B O L L I (1970, 1975) a Globorotalia 
(=Turborotalia) cerroazulensis fejlődési sor alapján ezekre a területekre alternatív 
zónákat dolgozott ki. 

A magasabb földrajzi szélességi fokokon fekvő területeken sztratigráfiai értéke
lésnél a plankton foraminiferák rétegtani értéke csökken. 

Európában az alacsonyabb földrajzi szélességi fokokon fekvő területeken a 
mediterrán régióban használható a trópusi, szubtrópusi zónabeosztás, mely 
használhatóságának É-i határa kb. az Akvitániai-medence és a Helvét-Alpok 
(TOUMARKINE & LUTERBACHER 1985) 

Jelen munkában B O L L I (1957,1972) valamint TOUMARKINE & LUTERBACHER (1985) 
zónabeosztását használjuk, esetenként összehasonlítva néhány más szerző zóna
beosztásával. 

Globigerinatheka subconglobata subconglobata zóna 

Szerző: B O L L I (1957b) emend. P R O T O DÉCIMA & BOLLI (1970), B O L L I (1972), 

STAINFORTH et al. (1975) 
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Definíció: Globigerinatheka m. mexicana (FO) első előfordulásától a Morozovella 
aragonensis (LO) utolsó előfordulásáig tart. 

A zónára jellemző a Globigerinatheka gyors evolúciója. 
Kora: középső-eocén. 
Korrelálható: Turborotalia c. possagnoensis zóna középső részével (TOUMARKINE & 

BOLLI 1970), B L O W (1979) P 11, BERGGREN & M I L L E R (1988) P 11, BERGGREN et al. 
(1995) Globigerapsis kugleri/Morozovella aragonensis zónával. 

Hazai elhatárolás: alsó határa diszkordáns településű, a plankton szervezetek 
számára kedvezőtlen fáciesű traszgresziós rétegsorban nem ismerhető fel. Felső 
határa bizonytalan a ritkán előforduló plankton foraminiferák miatt. Leggyakrab
ban a Globigerinatheka m. mexicana, Globigerinatheka m. kugleri megjelenésével húz
ható meg. 

Morozovella lehneri zóna 

Szerző: BOLLI (1957b) 
Definíció: Morozovella aragonensis (LO) utolsó előfordulásától az Orbulinoides 

beckmanni (FO) első előfordulásáig tart. 
A trópusi és szubtrópusi területeken a névadó faj gyakori, de a mérsékelt övön 

rendszerint hiányzik az üledékből. Ennek helyettesítésére állították fel 
TOUMARKINE & B O L L I (1970) a Turborotalia cerroazulensis fejlődési sort mint 
alternatív lehetőséget az Orbulinoides beckmanni zóna felismerésére. 

Kora: középső-eocén. 
Korrelálható: B L O W (1979) P 12-es, BERGGREN & M I L L E R (1988) P 12-es és BERGGREN 

et al. (1995) Morozovella lehneri zónájával. 
Hazai elhatárolás: Alsó határa bizonytalan a ritkán előforduló plankton fora

miniferák miatt, felső határát általában a „Globigerinoides" higginsi kimaradása és 
a Turborotalia c. cerroazulensis megjelenése jelzi. 

Orbulinoides beckmanni zóna 

Szerző: BOLLI (1957b) 
Definíció: A zónát az Orbulinoides beckmanni előfordulása jelzi. 
Mivel mérsékelt övön a zónajelző hiányzik az üledékből, ezeken a területeken 

a Turborotalia c. pomeroli gyakori és а Т. c. cerroazulensis helyenkénti megjelené
sével helyettesítik. 

Kora: középső-eocén. 
Korrelálható: B L O W (1979) P13-as, BERGGREN & M I L L E R (1988) P13-as, TOUMARKINE 

& B O L L I (1970) Turborotalia c. pomeroli/T. c. cerroazulensis zóna korai szakaszával 
valamint BERGGREN et al. (1995) Globigerapsis beckmanni zónájával. 

Hazai elhatárolás: bizonytalan mivel a zónajelző faj rendszeresen hiányzik a 
rétegsorból. Alsó határát gyakran a „Globigerinoides" higginsi kimaradása, felső 
határát a Globigerinatheka m. kugleri utolsó és a Globigerinatheka s. luterbacheri első 
megjelenésével lehet kijelölni. 
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Truncorotaloides rohri zóna 

Szerző: B O L L I (1957b) 
Definíció: Orbulinoides beckmanni (LO) utolsó előfordulásától a Truncorotaloides 

rohri (LO) utolsó előfordulásáig tart. 
Trópusi és szubtrópusi területeken kihalnak a tüskés formák (Acarinina, 

Morozovella, Truncorotaloides). A kihalás nyílt tengeri feltételek között hirtelen 
következik be, de a hidegebb régiókban ezt gyakran nehéz nyomon követni. 

Kora: középső-eocén. 
Korrelálható: TOUMARKINE & B O L L I (1970) Turborotalia c. pomeroli/Turborotalia c. 

cerroazulensis zónájával, B L O W (1979) P 14-es és P 15-ös zóna korai szakaszával, 
BERGGREN & M I L L E R (1988) P 14-es és P 15-ös zóna korai szakaszával valamint 
BERGGREN et al. (1995) Truncorotaloides rohri/Morozovella spinulosa zónájával 
valamint a Porticulosphaera semiinvoluta zóna korai szakaszával. 

Hazai elhatárolás: Alsó határa általában bizonytalan, gyakran a Globigerinatheka 
m. kugleri utolsó előfordulása jelzi. Felső határa általában jól fogható. Eltűnnek a 
Truncorotaloidesek és megjelenik a Globigerinatheka semiinvoluta. 

Globigerinatheka semiinvoluta zóna 

Szerző: B O L L I (1957b), módosította PROTO DECIMA & B O L L I (1970). 
Definíció: Truncorotaloides rohri (LO) utolsó előfordulásától a Globigerinatheka 

semiinvoluta (LO) utolsó előfordulásáig tart. 
Trópusi és szubtrópusi területeken jellemző a Globigerinatheka semiinvoluta, 

valamint a Turborotalia cerroazulensis sor fiatalabb alakjai, mint а Т. c. cerroazulensis, 
Т. c. cocoaensis együtt az egyre ritkábban megtalálható Т. c. pomerolival 

Kora: késő-eocén. 
Korrelálható: részben a Turborotalia c. cerroazulensis/T. c. cocoaensis zónával 

(TOUMARKINE & B O L L I 1970), részben B L O W (1979) és BERGGREN & M I L L E R (1988) P 
15-ös zónájával, valamint BERGGREN et al. (1995) Porticulosphaera semiinvoluta zóna 
késői szakaszával. 

Hazai elhatárolás: alsó határa általában jól kijelölhető a Globigerinatheka 
semiinvoluta megjelenésével. Felső határa a Dunántúli-középhegység területén a 
lepusztulás miatt nem jelölhető ki. 

Nannoplankton a fúrási rétegsorokban 

Somlóvásárhely Sv-1 fúrás (I. táblázat) 

N P 14 zóna ?840,0 - 835,0 m 
A zóna alsó határa diszkordancia felület. Az igen gyér nannoplanktonban az 

egyetlen zónajelző értékű Discoaster sublodoensis gyenge megtartású bizonyta
lanul azonosítható példánya 835,0 m-ben fordult elő. Ennek alapján az N P 14-nél 
idősebb zónába való sorolás kizárható. A zóna felső határát a D . sulodoensist 
tartalmazó minta felett jelöltem ki. 



I. táblázat. A Somlóvásárhely Sv-1 fúrás nannoplankton együttese 
Table 1 Nannoplankton assemblage in the Borehole Somlóvásárhely Sv-1 

KOLLÁNYI К
. &

 BÁLD/NÍ ВЕХЕ M
.; Eocén fúrások részletes plankton zonációja 

333 



I. táblázat, (folytatás) 
Table I (cont) 

334 
Földtani K

özlöny 132/3-4 



táblázat, (folytatás) 
Table 1 (cont) 

KOLLÁNYI K
. &

 BÁLDINÉ 
ВЕКЕ M

.: Eocén fúrások 
részletes plankton zonációja 

335 



336 Földtani Közlöny 132/3-4 

NP 15 zóna 834,7? - 709,7 m 
A zónahatár bizonytalan, helyzete lehet magasabban is. A legalsó néhány 

méterben (829,0-834,7 m) nannoplankton lényegében nem fordul elő. A rétegsor 
NP 15 zónába való sorolását zónajelzők előfordulása nem támasztja alá. A 
nannoplankton jellegtelen, meglehetősen szegényes, amit a kedvezőtlen 
nummuliteszes mészkőfácies is indokol. Az összlet középső részén (729,4-757,8 m 
között) a Braarudosphaerák kiugró nagy gyakorisága feltűnő. A zóna felső határát 
az N P 16-ban belépő fajok adják. 

N P 16 zóna 708,9-640,1 m 
A zóna alsó határának a kijelölését a Reticulofenestra placomorpha típusos, 

nagyobb méretű példányainak megjelenése, valamint a kissé feljebb (706,6 
m-ben) előforduló Lanternithus minutus indokolják. 

Az összlet nannoplanktonja változatos és gazdag, különösen a zóna magasabb 
részén az egyes mintákban előforduló fajok száma nagy. Feltűnő a Pemmák nagy 
gyakorisága, különösen a zóna üledékeinek a középső részén (kb. 646,3-686,1 m), 
A Sphenolithusok viszont inkább ez alatt és felett gyakoribbak. A Sphenolithus 
pseudoradians e zónában több mintában is előfordult. 

A zóna felső határát a zónajelzők elég nagy biztonsággal jelzik a fúrásban: a 
Chiasmolithus solitus előfordult 640,1 m-ben (ez alatt 652,4m-től lefelé folyama
tosan, az e határ feletti egyetlen példányt, 613,3 m-ből, figyelmen kívül kell 
hagynunk), Sphenolithus furcatolithoides 641,2 m-től lefelé folyamatosan jelen van. 
A két faj közösen egyértelműen kijelöli ezt a határt. 

NP 17 zóna 639,7-588,3 m 
A zóna alsó határát a definíció szerint a Chiasmolithus solitus és a Sphenolithus 

furcatolithoides utolsó előfordulásai határozták meg. Ebben a fúrásban a 
Sphenolithus predistentus 639,7 m-től felfelé rendszeresen megtalálható. A 
Reticulofenestra bisecta szintén ettől kezdve válik az együttes állandó és gyakori 
elemévé. A Pemmák ebben a zónában már szinte teljesen hiányoznak. Egyéb 
jellegeiben és gazdagságában a nannoplankton hasonló az NP 16 zónáéhoz. 

A zóna felső határát a Chiasmolithus grandis utolsó előfordulása (589,5 m-ben) és 
a Chiasmolithus oamaruensis első előfordulása (587,3 m) alapján húztam meg. Ez 
alatt jelen vannak még egyes középső-eocén jellegű Sphenolithusok, mint a 
Sphenolithus obtusus és a Sphenolithus spiniger. [Ennek a zónahatárnak a helyzete a 
korábban publikálthoz képest (BERNHARDT et al. 1985,1988) módosult, kb. 9 m-el 
feljebb bizonyult helyesnek. A kérdéses szakasz részletes revíziója alapján a 
Chiasmolithus oamaruensis legalsó előfordulásait - melyeket korábban is cf.-ként 
jeleztem - utólag nem tudtam igazolni, és hasonlóan az Isthmolithus recurvus 
fajnál is csak a korábbinál magasabb helyzetben (kb. 5 m-rel feljebb) lehetett 
bizonyítani a jelenlétét. A zónahatárnak ez a helyzete összhangban van a 
plankton foraminiferák által jelzett középső-felső-eocén határral.] 

NP 18 zóna 587,3-583,0 m 
A zóna alsó határát a Chiasmolithus oamaruensis első előfordulása határozta meg 

(587,3 m-ben 3 biztosan azonosítható, szép példány). A nannoplankton össze-
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tétele nem tér el lényegesen a mélyebben találttól. A zóna felső határát a belépő 
zónajelző (Isthmolithus recurvus) alapján lehetett kijelölni. 

NP 19 zóna 582,7-541,4 m 
Alsó határát az 582,7 m-ben belépő zónajelző Istmolithus recurvus határozta 

meg. Ettől kezdve találhatók több mintában is a fajnak jól felismerhető példányai. 
A zóna nannoplanktonja a középső-eocénnél kisebb fajszámú, de azért gazdag 
együttes. A zóna felső határát az üledékképződésben jelentkező diszkordancia 
adja. Miután az NP 19 és 20 zónák elválasztására nincs mód, csak valószínűsít
hetjük, hogy a teljes vizsgált rétegszakasz az NP 19 zónába tartozik. 

Nagyesztergár Ne-58 fúrás (II. táblázat) 

NP 16 zóna 107,4 ? ^ 8 , 8 ? m 

107,4 m alatt alatt a fúrás már kréta üledéket harántolt. A legalsó vizsgált 
mintákban (105,5-107,4 m között) nannoplankton nem, vagy csak néhány jelleg
telen példánnyal fordult elő. 101,8-104,3 m közötti szakasz a Reticulofenestra 
placomorpha jelenléte alapján már biztosan az NP 16 zónába sorolandó. 98 ,7 -
101,2 m-ből származó minták nannoplanktont nem tartalmaznak (e két minta 
között a fúrás kőszenet harántolt). 48,8-97,8 m között meglehetősen gazdag 
nannoplankton található, különösen a szakasz középső részén. A Reticulofenestra 
bisecta végig jelen van. A zóna felső határát a Sphenolithus furcatolithoides utolsó 
előfordulásánál jelölhetjük ki (Chiasmolithus solitus a fúrásban nem fordult elő). A 
bizonytalanságot azonban az adja, hogy e határ felett a nannoplankton együttes 
hirtelen válik rendkívül szegénnyé, így a zónajelzők hiánya ebből is következhet. 

NP 17 zóna 46,6 ?-34,2 m 
Az ebből a szakaszból vizsgált minták nannoplanktonja jellegtelen és szegény, 

az NP 17 zónába sorolása csak valószínűsíthető. 33,3 m felett a fúrásban oligocén 
üledékek találhatók. 

Csetény Cs-72 fúrás (III. táblázat) 

NP 16 zóna 480,7-396,8 m 
A legalsó mintákból a nannoplankton szinte teljesen hiányzik (478,7-480,7 m). 

A Reticulofenestra tokodensis a legalsó, már gazdagabb mintában (476,5 m) a 
Reticulofenestra placomorpha társaságában található, ami igazolja az NP 16 zónába 
való besorolást. A zóna nannoplanktonja közepesen gazdag. Felső határát a 
Sphenolithus furcatolithoides utolsó előfordulása alapján jelöltem ki. 

NP 17 zóna 394,2-? m 
A Sphenolithus furcatolithoides utolsó előfordulása felett kezdődik, feljebb a 

Sphenolithus predistentus is megtalálható (367,1 m). A zóna alján a nannoplankton 
még változatos, és hasonló az alatta lévőhöz. A Reticulofenestra bisecta az NP 16 
legtetejétől kezdve válik állandó és gyakoribb elemévé az együttesnek. Felfelé a 
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II. táblázat. A Nagyesztergár Ne-58 fúrás nannoplankton együttese 

Fable II Nannoplankton assemblage in the Borehole Nagyesztergár Ne-58 

nannoflóra egyre szegényebbé válik, ami a felső-eocén felé való elhatárolást 
teljesen bizonytalanná teszi. 

N P 18 ( - ?NP 19) zóna ?m - 272,4 m 
A fúrásban 302,3 m-ben van jelen egyetlen mintában a Chiasmolithus 

oamaruensis, ez már biztosan nem idősebb az NP 18 zónánál. Ennél részletesebb 
értékelésre azonban ennyire szegény nannoplankton alapján nincs lehetőség. Az 
eocén rétegsort diszkordancia zárja. 
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Csatka Ck-2 fúrás (IV. táblázat) 

NP 16 zóna 5 8 3 , 6 ^ 9 9 , 2 m 
A vizsgált rétegsor feküjében üledékhézaggal következnek idősebb rétegek. A 

legalsó néhány mintában (574,8-583,6 m) előforduló Reticulofenestra tokodensis faj 
a kőszéntelepes összlethez kapcsolódik mindenütt. Az ezzel együtt (2 mintában) 
megjelenő Reticulofenestra placomorpha igazolja ebben a fúrásban is a Reticulo
fenestra tokodensises szintnek az NP 16 zónába tartozását. A nannoplankton 
együttes e felett közepesen gazdag, gyakoriak a Pemmák. A zóna felső határát a 
Sphenolithus furcatolithoides utolsó előfordulása jelzi - bár e minta (499,2 m) alatt 
ismét csak közel 20 m-rel lejjebb fordul elő. 

NP 17 zóna 496,4-437,8 m 
A Sphenolithus furcatolithoides utolsó előfordulása felett kezdődik. Kb. 15 m-rel a 

zónahatár felett megtalálható a Sphenolithus predistentus is. A zóna nannoplank-
tonja hasonló az NP 16-ban észlelthez, azonban ritkábbak a Pemmák, a Reticulo
fenestra bisecta a zóna aljától kezdve folyamatosan jelen van. A zóna felfelé a 
Chiasmolithus oamaruensis első előfordulásáig tart. 

NP 18 zóna 4 3 7 , 1 ^ 1 6 , 4 m 
A zóna alsó határát a definíció szerint a Chiasmolithus oamaruensis első 

előfordulása jelzi, ettől felfelé e faj ritka - de állandó tagja az együttesnek. A zóna 
nannolanktonja lényegesen nem tér el az alatta lévőtől, a Pemmák néhány 
példánya még előfordult. A zóna az Isthmolithus recurvus első előfordulásáig tart. 

NP 19 zóna 413,5-379,2 m 
A zóna a fúrásban az Isthmolithus recurvus belépésétől az eocén üledéksort 

lezáró diszkordancia-felületig tart. Nannoplanktonja hasonló a korábbihoz, a 
Pemmák azonban már hiányoznak. 

Oroszlány 0-2370 fúrás (V. táblázat) 

NP 16 zóna 644,0-568,0 ? m 

A zóna alsó részén elkülöníthető a Reticulofenestra tokodensises szint 644 ,0 - 622,1 
m között, ahol valamennyi mintában jelen van a névadó faj. Az NP 16 zónába 
való besorolását az itt előforduló Reticulofenestra placomorpha és Lanternithus 
minutus igazolja. Már e szint felső részén egyre több faj jelenik meg, és ettől 
kezdve a nannoplankton változatos és gazdag. 568,0 m-ben fordul elő az utolsó 
Sphenolithus furcatolithoides (Chiasmolithus solitust csak a zóna alsó részén 
találtam), ettől kezdve azonban hirtelen válik szegénnyé az együttes - így a 
zónajelzők hiánya ehhez is kapcsolható. 
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Table 111 Nannoplankton assemblage in the Borehole Csetény Cs-72 
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NP 17 zóna 566,07-557,6 m 
A Sphenolithus furcatolithoies utolsó előfordulása feletti szakasz, nannoplank-

tonja nagyon szegény, egyetlen új faj itt a Reticulofenestra bisecta. A zóna felső 
határát a rétegsort lezáró diszkordancia jelzi. 

IV. táblázat. A Csatka Ck-2 fúrás nannoplankton együttese 

Table IV Nannoplankton assemblage of Borehole Csatka Ck-2 
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V. táblázat. Az Oroszlány O-2370 fúrás nannoplankton együttese 

Table V Nannoplankton assemblage in the Borehole Oroszlány O-2370 
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Plankton foraminiferák a fúrási rétegsorokban 

A táblázatokon csak a plankton foraminiferákat tartalmazó legidősebb minták 
vannak feltüntetve, bár általában a mélyebb mintákban is történtek vizsgálatok. 

Somlóvásárhely Sv-1 fúrás (VI. táblázat) 

Globigerinatheka s. subconglobata zóna: 757,5-742,8 ? m 
A ritkán előforduló plankton foraminiferák, valamint a zónajelzők hiánya 

bizonytalanná teszi a zónahatárok kijelölését. A szelvény korai szakasza plankton 
foraminifera mentes, a 753,5 m-nél megjelenő Globigerinatheka m. mexicana jelzi, 
hogy a képződmény a Globigerinatheka s. subconglobata zónánál nem idősebb. 

Morozovella lehneri zóna: 723,0 7-639,7 ? m 
A zóna alsó határa a kevés plankton foraminifera és a Morozovella aragonensis 

hiánya miatt bizonytalan. A Globigerinatheka m. kugleri első előfordulása (723,0 m) 
jelzi kb. a zóna alsó határát. 706,6 m-nél együtt előforduló Turborotalia c. frontosa, 
Т. c. possagnoensis már biztos Morozovella lehneri zónát jelöl. A 651,2 m-ig jelenlévő 
Hantkenina dumblei elsősorban szintén ezt a zónát jelzi, mivel csak ritkán jelenik 
meg az Orbulinoides beckmanni zóna korai szakaszában. A zóna felső határa a 
ritkán előforduló Orbulinoides beckmanni miatt bizonytalan. 

Orbulinoides beckmanni zóna: 638,5 7-628,3 ? m 
A zóna alsó és felső határa az egy példányban előforduló Orbulinoides beckmanni 

miatt bizonytalan. Akár korábban is megjelenhetett az üledékben, de 638,5 m-től 
kezdődően már biztosan ebben a zónában járunk. A zóna felső határát a Hantke
nina liebusi utolsó előfordulásával lehet kijelölni, bár ez a faj is rendkívül ritkán 
fordul elő, de 628,3 m-nél még megtalálható az üledékben. 

Truncorotaloides rohri zóna: 627,8 7-587,3 m 
Alsó határát a Hantkenina liebusi eltűnése jelzi. A zóna felső szakaszán kb. 

610 m-től gyakoriak a nagy Globigerinák mint a Globigerinita per a, Globigerina 
corpulenta, G. eocaena, G. hágni, G. venezuelana. A fúrásszakaszban általános a Globi
gerinatheka m. mexicana, Globigerinatheka i. index jelenléte. 602,8 m-nél robbanás
szerűen megjelenik a Globigerinatheka s. luterbacheri, melynek tömeges belépése a 
Truncorotaloides rohri zóna közepénél történik. Bár ez a faj elsősorban mérsékelt 
égöv alatt gyakori, ebben a rétegsorban mégis tömegesen jelenik meg. Lehet
séges, hogy hidegebb vizű áramlatokkal került az üledékbe. A Turborotalia c. 
cerroazulensis szintén gyakorivá válik ebben a fúrásszakaszban. A zóna felső 
határát a Truncorotaloides rohri utolsó megjelenése jelzi. 

Globigerinatheka semiinvoluta zóna: 586,5-541,4 m 
A zóna alsó határát a Globigerinatheka semiinvoluta megjelenése jelzi. Legalsó 

szakaszán még viszonylag gyakoriak a nagy Globigerinák és a Turborotalia c. 
cerroazulensis. A fúrás legfiatalabb szakasza csak elvétve tartalmaz plankton 
foraminiferát. A Turborotalia c. cocoaensis még nem jelenik meg az üledékben, így 
valószínűleg csak a Globigerinatheka semiinvoluta zóna alsó szakasza van 
képviselve. 
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VI. táblázat. A Somlóvásárhely Sv-1 fúrás plankton foraminifera együttese 

Table VI Plankton foraminifera assemblage in the Borehole Somlóvásárhely Sv-1 
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VI. táblázat.(folytatás) 

Table VI (cont.) 
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Nagyesztergár Ne-58 fúrás (VII. táblázat) 

Morozovella lehneri zóna: 87Д-66,2 ? m 
A zóna alsó határát nem lehet pontosan kijelölni a plankton foraminiferák 

hiánya, ill. gyér előfordulása miatt. A 85,3 m-nél megjelenő Turborotalia c. vomeroli 
már biztosan jelzi, hogy a képződmény a Morozovella lehneri zónánál nem 
idősebb. 79,5 m-nél az együtt előforduló „Globigerinoides" higginsi és Globigerina
theka m. kugleri is a Morozovella lehneri zónát jelöli. 73,7 m-nél az, Acarinina 
broedermanni, Turborotalia c. pomeroli együtt szintén ebben a zónában fordul elő. 
72,9-66,2 m közötti szakasz plankton foraminiferái több zónán keresztül is éltek, 
így a zóna felső határát a fauna megváltozásával lehet kijelölni, ami némi 
bizonytalanságot rejt magában. 

VII. táblázat. A Nagyesztergár Ne-58 fúrás plankton foraminifera együttese 

Table VII Plankton foraminifera assemblage in the Borehole Nagyesztergár Ne-58 

= ritka (1-2 db) 
= néhány(3-10 db) 
= közepes (10-30 db) 
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Orbulinoides beckmanni zóna: 65,3 ?-54,0 ? m 
A zóna alsó határa bizonytalan. A zónajelző Orbulinoides beckmanni hiányzik az 

üledékből. A fauna összetétele azonban némileg megváltozik. Gyakoribbak a 
nagytermetű Globigerinák és Globigerinathekák. 64,2 m-nél megjelenő 
Globigerina corpulenta és Globigerinatheka s. eugaena már jelzi, hogy ez a rétegösszlet 
az Orbulinoides beckmanni zónánál nem idősebb. 60,4 m-től a Hantkenina 
alabamensis jelenléte nagy valószínűséggel szintén ezt a zónát jelöli. A Trunco-
rotaloides rohri és a Truncorotaloides topilensis fajok, melyek bár a többi középső
eocén zónában is megtalálhatók, ebben a zónában válnak gyakoribbá. A zóna 
felső határát a Hantkenina liebusi kimaradásával lehet meghúzni, bár ez a faj csak 
egy példányban fordul elő az üledékben. 

Truncorotaloides rohri zóna: 53,5 ?-34,2 m 
A fúrásszakasz korai mintái szegényes plankton foraminifera együttest 

tartalmaznak. 47,5 m-től általános a Turborotalia c. cerroazulensis, majd 42,6 m-től a 
Globigerinatheka s. luterbacheri jelenléte, melyek elsősorban a Truncorotaloides rohri 
zónát jelölik. Mivel a Truncorotaloides végig megtalálható, a Globigerinatheka 
semiinvoluta viszont nem jelenik meg az üledékben, így ez az összlet a Truncorota
loides rohri zónába tartozik. 

Csetény Cs-72 fúrás (VIII. táblázat) 

Morozovella lehneri zóna: 427,2-406,7 ? m 
Alsó határa bizonytalan, de semmi nem utal a rétegsor mélyebb helyzetére. A 

Globigerinatheka korai képviselői már a fúrásszakasz legidősebb mintáiban is jelen 
vannak. 416,4-406,7 m között a „Globigerinoides" higginsi és a Globigerinatheka m. 
kugleri már biztosan jelzi a Morozovella lehneri zónát. Ezt támasztja alá a meg
lehetősen általánosan előforduló Tutborotalia c. frontosa, Т. c. possagnoensis, vala
mint a fúrásszakasz késői szakaszán ritkán megjelenő Turborotalia c. pomeroli is. 

Orbulinoides beckmanni zóna: 405,7 ?-395,6 ? m 
Alsó határát a „Globigerinoides" higginsi utolsó megjelenése jelzi, felső határát a 

zónajelző Orbulinoides beckmanni hiánya miatt a Globigerinatheka m. kugleri utolsó 
előfordulása támasztja alá. 

Truncorotaloides rohri zóna: 394,2 ?-340,6 m 
Alsó határát a Globigerinatheka m. kugleri kimaradása jelzi, felső határát a 

Globigerinatheka semiinvoluta első megjelenésével lehet kijelölni, bár mindkét faj 
meglehetősen ritka. A fúrásszakasz plankton foraminifera tartalma szegényes. A 
zóna felső szakaszán megjelenik a Turborotalia c. cerroazulensis, mely faj általában 
ettől a zónától gyakori. 

Globigerinatheka semiinvoluta zóna: 350,7-272,4 m 
A fauna rendkívül szegényes, de a Globigerinatheka semiinvoluta első 

megjelenése jelzi a zónát. Ritkán előfordul a zónára jellemző Globigerinatheka i. 
tropicalis is az üledékben. 
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VIII. táblázat. A Csetény Cs-72 fúrás plankton foraminifera együttese 

Table VIII Plankton foraminifera assemblage in the Borehole Csetény Cs-72 
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VIII. 
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Table VIII 
(cont.) 
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Csatka Cs-2 fúrás (IX. táblázat) 

Morozovella lehneri zóna: 556,0-512,2 m 
A fúrás plankton foraminiferát tartalmazó legmélyebb szakasza sem nyúlik a 

Morozovella lehneri zónánál mélyebbre. A viszonylag ritka plankton foraminifera 
ellenére is a Globigerinatheka m. kugleri és „Globigerinoides higginsi" együttes 
előfordulása jelzi a Morozovella lehneri zónába tartozást. 

IX. táblázat. A Csatka Ck-2 fúrás plankton foraminifera együttese 

Table IX Plankton foraminifera assemblage in the Borehole Csatka Ck-2 
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Orbulinoides beckmanni zóna: 507,9-484,4 m 
A zóna alsó határát a „Globigerinoides" kimaradása jelzi, mely a „Globigerinoides" 

higginsi ritka volta és a zónajelző Orbulinoides hiánya miatt bizonytalan. Ebben a 
zónában általános a Turborotalia c. pomeroli és a zóna késői szakaszán már 
megjelenik a Turborotalia c. cerroazulensis is. 

Truncorotaloides rohri zóna: 483,4-^37,8 m 
A zóna alsó határát a Globigerinatheka m. kugleri kimaradása jelzi, felső határát a 

Globigerinatheka semiinvoluta megjelenésével lehet kijelölni. A zóna korai szakasz 
valamivel gazdagabb plankton foraminiferát tartalmaz, általános a Turborotalia c. 
cerroazulensis jelenléte. 

Globigerinatheka semiinvoluta zóna: 437,1-379,2 m 
A fúrásszakaszban végig megtalálható a zónára jellemző Globigerinatheka 

semiinvoluta, így ez a szakasz biztosan a Globigerinatheka semiinvoluta zónába 
tartozik. 

Oroszlány O-2370 fúrás (X. táblázat) 

Morozovella lehneri zóna: 622,1-576,0 m 
A fúrásszakasz legidősebb mintái kevés plankton foraminiferát tartalmaznak, 

de a 613,1 m-nél megjelenő Globigerinatheka m. kugleri, Turborotalia c. possagnoensis, 
Т. c. pomeroli együttes előfordulása jelzi a Morozovella lehneri zóna késői szakaszát. 
A zóna felső határát a ritkán előforduló Turborotalia c. cerroazulensis megjelenése 
jelzi. 

Orbulinoides beckmanni zóna: 574,5-563,6 m 
A zónajelző Orbulinoides beckmanni hiányzik, így a zóna alsó határát a Turbo

rotalia c. cerroazulensis szórványos megjelenésével lehet kijelölni. Felső határa is 
bizonytalan. A gyakoribbá váló Turborotalia c. cerroazulensis és a megjelenő 
Globigerinatheka s. luterbacheri adja az Orbulinoides beckmanni - Truncorotaloides rohri 
zóna határát. 

Truncorotaloides rohri zóna: 562,6-557,6 m 
A fúrásszakasz faunája jellegtelen, de a Truncorotaloides rohri és T. topilensis 

végig megtalálható, így a legfiatalabb képződmények is a Truncorotaloides rohri 
zónába tartoznak. 
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X. táblázat. Az Oroszlány O-2370 fúrás plankton foraminifera együttese 

Table X Plankton foraminifera assemblage in the Borehole Oroszlány O-2370 
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