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AZ EOCÉN/OLIGOCÉN HATÁRA NAGYFORAMINIFERA 
VIZSGÁLATOK SZEMPONTJÁBÓL

Kecskeméti Tibor

A paleogén a Nagyforaminiferák fejlődése szempontjából rendkívül fontos idő
szak, A karbon-perm /Fusulinacea/ és kréta / Orbitolinidae, Orbitoididae/ 
felvirágzás után a harmadik, egyben legnagyobb kibontakozásukat ekkor érik

el.

Ezt nemcsak a 30-nál több génusz többszáz faja, hanem uj vázépitési alapter
vek, valamint a nagyfokú specializáltságot jelző embrionális apparátus meg
jelenése is mutatja. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy köztük számos nemzet
ség képviselői jó kor jelzők és mennyiségileg is kiemelkedő szerepet játszanak, 
érthető, hogy a rétegtani kutatások nagy mértékben támaszkodnak rájuk.

így van ez az eocén/oligocén határmegvonási problémák esetében is. Ide vo
natkozó áttekintésünk során a Nummuliteseket kiemelten, a többi Nagyforami- 
nifera génuszt összevontan tárgyaljuk.

Nummulitesek

Az európai paleogén rétegtan legfontosabb faunaelemei. Jelenlétük -  sok eset
ben kőzetalkotó mennyiségben -  annyira jellemző az óharmadidőszaki üledé

kekre, hogy RENEVIER, E, /1897/, majd később HAUG, E. /1908-1911/ 
nummulitikumnak nevezte el ezt az időszakot,

A Nummulitesek a felső-paleocénben, az Alveolina levis/Alv, cucumiformis 
zóna határán lépnek fel /mintegy 56 millió évvel ezelőtt/ s három korban 
/paleocén, eocén, oligocén/ kimutatható jelenlétük után a felső-rupéliben, a 
Cassigerinella chipolensis/Globigerina ampliapertura zóna határán /mintegy

28 millió évvel ezelőtt/ halnak ki. 
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A génasz kereken 28 millió évet átfogó életutján három fejődési szakasz fi
gyelhető meg, a felsó-paleocén — cuisi, a lutéciai és a felsó-eocén — fel- 
ső-rupéli szakasz. Mindegyik szakaszban egy-egy fejlődési csúcs van, mely 
sorrendben a felsó-cuisiben, felsó-lutéciaiban és felsó-eocénben jelentkezik,

Témánk szempontjából a harmadik, utolsó fejlődési szakasz a fontos.

E fejlődési szakasz -  az első kettővel ellentétben, ahol egy fokozatos felfej
lődési folyamat előzi meg a fejlődési csúcsot -  rögtön csúccsal kezdődik, A 

csúcsot egy viszonylag fejlett, meglehetősen gazdag Nummulites-fauna alkot

ja, melynek fejlődési szintje azonban korántsem olyan magas, mint a felső-lu- 
téciaié. A csúcs után, a felső-eocén végével a Nummulitesek hanyatlásnak in
dulnak. Faj- és egyedszámuk erősen csökken, szerkezetük egyszerűsödik s a 
rupéliből már csak néhány, kedvező életfeltételeket biztositó lelőhelyről is

mertek faunuláik.

A fejlődési szakasz Nummulites-fajai 4 fejlődési sorba, a 

N, variolarius-incrassatus,
N, lorioli-fabianii,

N, striatus,
N, anomalus-stellatus

sorba tartoznak. Összesen 22 faj szerepel bennük /a  fejlődési sorok sorrend
jében 13, 5, 2, 2 taxon/, melyek többsége vonalazott, kisebb része hálózatos, 
Pontozott faj egy sincs! A taxonok fejlődési soronkénti eloszlását és rétegta- 
ni elterjedését az 1. ábra szemlélteti.

A táblázatban felsorolt taxonokból kikerülő faunákat Európában mind az észa

ki, mind a mediterrán területen számos szelvényben találunk.

Közülük legfontosabb a felső-eocén rétegek tipusául szolgáló priabonai szel
vény /ROVEDA, V. 1961; HARDENBOL, J. 1968/. A priabonien sztratotipu- 
sának alsó határa és tartalma lényegében helyesen volt kijelölve, a felső ha

tár azonban nem volt egyértelmű és sok félreértésre adott lehetőséget.
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Ezt törekedett az 1968-as párizsi Eocén Kolloquium megszüntetni azzal, hogy 
az emelet felső határát a N. intermedius megjelenésével javasolta definiálni 
/PROPOSITIONS. COLLOQUE SUR L’ EOCENE, 1969A A javaslatot a 
Kolloquium konvencióként elfogadta. Ezen túl a Kolloquium kidolgozta a 
priabonien Nummulitesek és planktonszervezetek /foraminiferák, nannoplank- 
ton/ zónái közötti, valamint a mediterrán és északi medencék rétegei közötti 
korrelációt, továbbá kijelölte a priabonien párásztratotipusaként /valójában 
inkább csak referenciaszelvényként/ alkalmazható szelvényeket /Granella, 
Ghenderle, Brendola, Possagno, Mossano; CAVELIER, C, 1969/.

Mindezek után vizsgáljuk meg azokat a hazai rétegeket, melyek az eocén és 
oligocén határ közelében találhatók.

E tekintetben elsőnek a Budai-hegység klasszikus szelvényeit, illetve kép

ződményeit kell szemügyre vennünk.

A jellegzetes képződmények /nummuliteszes-lithothamniumos-orbitoidás 
mészkő, bryozoás márga, budai márga, hárshegyi homokkő/ elkülönítése már 
a múlt század utolsó harmadában megtörtént /HANTKEN M. 1873a, 1875, 1880  ̂
HOFMANN K. 1880/, de elkülönitésükben a Nummulitesek csak annyi szerepet 
játszottak, hogy segitségükkel a rétegek két szintre voltak bonthatók: egy alsó
ra, melyet a hálózatos /HANTKENnél "re czés"/ és egy felsőre, melyet a vo
nalazott /HANTKEN-nél "csikozott” / Nummulitesek jellemeznek.

Az eocén/oligocén határt HANTKEN M. 1875-ben a nummuliteszes-lithotham- 
niumos-discocyclinidás mészkő és a bryozoás márga közé, 1880-ban a numu- 
liteszes-lithothmaniumos-discocyclinidás mészkő alá helyezte, mig HOFMANN 
K. /1880/ a határt a bryozoás márga és a budai márga között vonta meg. A kö
vetkező 70-80 év során a határt e 3 helyzet valamelyikében rögzítette földtani 

irodalmunk.

X „Helyes nomonldatura szerint "discocyclinidás"
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A kérdés az utóbbi két évtizedben újra előtérbe került. Több fontos munka ké
szült, melyben részben faunisztikai, de inkább földtani és rétegtani meggon
dolások alapján a szóbanforgó képződményeket hol eocénbe, hol oligocénbe so
rolták /SZŐTS E. 1956, 1968; DUDICH E. 1957, 1959; MAJZON L. 1966/. 
Újabban nannoplankton és plankton foraminiferák alapján történt a határ meg
vonása. Eszerint a határ a budai márga és a tardi agyag közé esik /BÁLDINÉ 
BEKE M. 1972; SZTRÁKOS K. 1974/.

A Budai-hegység szóbanforgó rétegeiből HANTKEN M. /1873a, b, 1875,
1880/ N. intermedia, N. Fichteli, N„ garansensis, N. Molli, N, budensis,
N, cfr. irregularis és N. striata var. /HANTKEN M. 1880-as munkájában 
nyilván elirás következtében N. Staista var, -ként szerepel/ taxonokat emlit a 
különböző lelőhelyekről /Szépvölgy, Zöldárok, Mátyáshegy, Császárfürdő, 

Kis-Svábhegy, Várhegy, Zugliget, Solymár/.

A különböző gyűjteményekben található HANTKEN-preaprátumok revíziója so
rán, melynél a lausannei gyűjteményben lévő minták LANTERNO, E. és 
ROVEDA, V. /1957/ általi feldolgozást is figyelembe vettük, kiderült, hogy 

a N. intermedia, N. Fichteli, N, garansensis és N. Molli a N, fabianiival, 
a N. cfr. irregularis a N. pulchellussal, a N, striatus var, pedig a 
N. incrassatussal azonos. így a Budai-hegység Nummulites-fauna a revízió 
során a N. fabianii, N, incrassatus, N. pulchellus és N. budensis fajokra 
csökkent, melyet csak az újabb gyűjtések során előkerült N. variolarius és 

N. chavannesi gyarapit.

Legújabban a hárshegyi homokkő korának tisztázására indult munka /BALDIT. 
et AL. 1976/ során sikerült olyan Nagyforaminifera-faunát találni, mely az 
eocén/oligocén határ megvonásához döntő adatokat szolgáltatott.

Ma Martinovics-hegy 
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A Budai-hegységben a solymári Várerdőhegy, távolabb a Pilisben pedig a pi- 
lisborosjenői Kálvária-domb szelvényéből, a hárshegyi homokkő messzes'ebb 
részeiből sikerült nem is kis mennyiségben a N. vascust kimutatni 
/KECSKEMÉTIT, 1976/, A solymári szelvényben jelentős mennyiségű egyéb 
Nagyforaminiferával, főként Lepidocyclinával /ezekkel bővebben az egyéb 

Nagyforaminiferáknál foglalkozunk/ együtt fordul elő. Pilisborosjenőn el
lenben szinte egymaga alkotja a Nagyforaminifera-faunát, A 2-3 mm átmérő

jű, lapos vázu N, vascus az alsó- és középső-oligocén jellegzetes Nummuli-  
tese, igy a solymári szelvény meszes homokkövének korát is az oligocénben 
jelöli ki. /Itt a meszes homokkőben jelentős mennyiségű áthalmozott N, 
fabianii és Discocyclina is van, mely a N, vascus kimutatásáig a rétegek 
korát az eocénbe "kényszeritette". /  A meszes homokkő fekvőjében lévő 
nummuliteszes-lithothamniumos-discocyclinidás mészkő a N. fabianii, N, 

chavannesi, N, pulchellus és a N, incrassatus alapján felső-eocén kori, te
hát az eocén/oligocén határ fenti két képződmény között húzódik.

A pilisborosjenői rétegek oligocén korát a N, vascus egyértelműen jelzi, 

ott a solymárihoz hasonló zavaró momentumok nem jelentkeztek.

Bár rétegtani vonatkozásban a Budai-hegységi kérdések rendeződtek, néhány 
faj esetében még mindig maradtak -  a kort nem érintő -  taxonómiai problé
mák, Elsősorban a N, fabianii vizsgálandó a szelvények vertikumában, továb
bá folytatni kell a hárshegyi homokkő Nummulitea-faunájának részletes vizsgá
latát, súllyal a N, intermedius-csoport irányában,

Témánkat érintő határképződmények még az alábbi területeken vannak:

A Bakonyban a Halimbai-medencében /Déli-Bakony/, a Balinkai-meden- 
cében /Északkeleti-Bakony/ s az ide csatlakoztatható urhidai /Székes- 
fehérvár közelében, attól DNY-ra/ előfordulásban, A két bakonyi meden

cében többnyire mélyfúrások tárják fel a szóbanforgó képződményeket,
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Urhidán a felszínen tanulmányozhatók. Ezek kőzettanilag főként homok

kövek/esetenként tufásak, glaukonitosak, meszesek/, továbbá mészmár- 
gák és mészkövek.

E képződmények Nummulites -faunájában a N. fabianii, N, incrassatus,
N, chavannesi és N. pulchellus állandó elem, melyhez a Halimbai-meden- 
cében a N. stellatus, a Balinkai-medencében a N. prestwichianus társul 

/KECSKEMÉTIT. 1978/.

A Dunántuli-középhegység csapásában, attól délre az un. paleogén vonal 
mentén húzódó sávban Ságvár, Balatonbozsok, Tabajd és Csákvár mély
fúrásaiban. E fúrások mészkő, mészmárga, márga, tufa és tufit rétegei
ből SCHWÁB M. /1963/ és JÁMBORNÉ KNESS M. /1969, 1971/közlemé
nyei lényegében a fenti faunát említik; többletként az előbb említett fajok
hoz képest a N. irregularis, a N. bouillei és a N. ? budensis szerepel.
/E z utóbbi 3 fajt tartalmazó mintákat nem volt módom vizsgálni, csupán 
az irodalmi adatok alapján közlöm ./

A Nagyegyházai-, valamint a Dorogi-medencében homokos, illetve karbo

nátos kőzetfáciesben található egy az előbbihez hasonló, meglehetősen dús 
Nummulites-fauna. Ez az előbbiektől annyiban tér el, hogy a fenti mediter
rán alapfauna mellett alárendelten már északi, "boreális" fajokat is tartal
maz: a Nagyegyházai-medencében a N, prestwichianust és N, rectust 
/KECSKEMÉTIT. 1979/, a Dorogi-medencében N„ rectust /JÁMBORNÉ 
KNESS M. 1973/.

A Duna-balparti rögök térségében Kósd környékén, Itt kis részben felszí
nen, nagyobb részben mélyben találhatók a Budai-hegységivei nagyjából és 
egészében azonos, N. anomalus, N, variolarius, N, chavannesi, N, fa- 
bbanil, N, bouillei és N, incrassatus fajokat tartalmazó mészkő, valamint 
aleuritos mészmárga és agyagmárga rétegek /GIDAI L, 1978/, E faunából 
csak a N, anomalus idegen rétegtanilag, mivel azt JÁMBORNÉ KNESS M, 
/1973, p. 393/ a Dorogi-medence alsó-eocénje szintjelző fajéként publikálta,
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A Mátra ÉK-i előterében Recsk-Parádfiirdő környékén felszínen és mély

fúrásban egyaránt találhatók olyan képződmények /lithothamniumos-num- 
muliteszes mészkő, agyagmárga, márga £budai márgaj/, melyek 
N, fabianiit, N, chavannesit, N, incrassatust és N.sp. ex gr, stellatust 
tartalmaznak. A legdusabb fauna az Rm. /R ecsk / 28. sz. fúrásból került 
elő /CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E. 1975/. E munka -  régebbi irodalom
ra hivatkozott -  érdekes adata, a N. intermediusnak a mátraderecskei 
malom melletti előfordulása.

A Bükkhegység DNY-i és D-i előterében, legnagyobb kiterjedésben Felső- 
tárkány, Bükkzsérc és Kisgyőr környékén. A felsőtárkányi /Bikkbérc/ 
mészkő, agyagos mészkő és mészmárga rétegekből nagy egyed-, de vi
szonylag kis faj számú ISI ummulites - faunát /N. fabianii, N. incrassatus,
N. chavannesi/ határoztunk meg /in: V. ZILAHY L» 1967/. Ezzel egyező 
Nummulites-faunát határoztunk meg az 1960-as évek végén WALLACHERL, 
déli és délnyugati bükki, sok feltárást érintő, nagyvolumenő gyűjtése nyo
mán előkerült anyag átvizsgálása során is.

E területek szelvényeinek Nummulites -  faunája túlnyomórészt jellegzetes fel- 

ső-eocen fajokat tartalmaz, megadva ezzel a képződmények korát, A szelvé
nyek nagy részénél határmegvonási problémák nem jelentkeztek, mivel fedő

jük többnyire nem oligocén /'infraoligocén denudáció" ! / ,  vagy Nagyforamini- 
fera-, illetve teljesen faunamentes. Azok a szelvények azonban, melyekben a 
fedőképződményekkel való kapcsolat nem tisztázott, vagy a fedőképződmények 
faunája kellőképpen nem vizsgált /pl. DNY-Bükk/, az eocén/oligocén határ szem
pontjából még "reménybeli" területek s vizsgálatuk további fontos feladat.
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Egyéb Nagyforaminiferák

A Nummulitesek mellett számos más Nagyforaminifera nemzetség is előfor
dul a szelvények többségében. Nem egy közülük bizonyos szelvényekben, illet
ve szelvényszakaszokban mennyiségben vetekszik a Nummulitesekkel, sőt fe
lül is múlhatja azokat /Discocyclina, Lepidoeyclina/ .  Fáciesjelző értékük is 

jelentős, rétegtani szerephez azonban már kisebb mértékben jutnak.

Témánk szempontjából a Lepidocyclinák játszottak ilyen rétegtani szerepet a 
solymári Várerdőhegy szelvényében. A ROZLOZSNIK P. /1935/ által felis
mert és MÉHES K. /1943/ által alsó-oligocénnek tartott Lepidocyclinák a 
szelvény meszes homokkövében nem egy helyen kőzetalkotó mennyiségben 

fordulnak elő.

A fauna újra vizsgálata során /KECSKEMÉTI T. 1976/ a nagy egyed-, de kis 
fajszámu Lepidocyclina-faunában 3 taxon volt elkülöníthető: az Eulepidina 
dilatata, az E. raulini és a Lepidoeyclina / Nephrolepidina/  tournoueri /a  

nagy mennyiségű töredékes példány is 90 %-ban e 3 fajtól származik, 10 %-uk 
pedig meghatározhatatlan töredék/.

E fajok meglehetősen tág rétegtani határok közt fordulnak elő, ezért a réte
gek korának pontosítás áh oz az embrionális apparátus filogenetikai fejlettségi 
állapotát vettük alapul. így az egymást követő egyre specializáltabb típusok 
szakaszos fellépésével egy nagyobb időszakasz kisebb egységekre bontható.

A nephrolepidin típust reprezentáló Nephrolepidina subgenus a lattorfi és 
rupéli szórvány fellépése után, fő elterjedése a "katt-akvitánig", az eulepidin 
típust megtestesítő Eulepidina genusnak pedig a rupélitől a "katt-akvitánig" 
terjed. Mivel a faunában az eulepidin típus 95 %-ban, a nephrolepidin típus 
pedig csak 5 %-ban van képviselve, ez arra utal, hogy Lepidocyclina^faunánk 
kora rupélinél idősebb nem lehet. Felfelé a határt a nephrolepidin típus igen 
gyér előfordulása a rupéli/katti határig szorítja le.
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A Lepidocyclinákon kívüli egyéb Nagyforaminiferák eloszlását a felső-eocén 
képződmények fontosabb hazai eltérjedési területein a 2„ ábra mutatja, A táb
lázat részben saját vizsgálataink, részben HANTKEN M, /1873a/, VITÁLIS- 
-ZILAHY, L. /1966, 1967/, JÁMBORNÉ KNESS M. /1973/, CSILLAGNÉ 
TE PLANS ZXY E. /1975/ és GIDAI L. /1978/ adatai alapján került összeál
lításra, A taxonok közül főként a Discocyclinidálcát volt módunk vizsgálni, 
igy ezek revideálva kerültek a táblázatba. Az operculiniform Nagyforaminife
rák VITÁLIS-ZILAHY, L. /1966/által feldolgozott részét HOTTINGER, L. 
/1977/ revideálta /a  revízió utáni nevet a táblázatban zárójelben közöljük/, 
más része azonban még revízióra szorul,

A génuszok többsége nagy időbeli elterjedésü. Egy részük a paleocéntől 
/ Operculina, Operculinella/ ,  illetve felső-eocéntől /Heterostegina, Borelis/ 
máig él, más részük a paleocénben és eocénben / Discocyclina, Asterocyclina, 

Alveolina/, ismét más részük a teljes eocénben /Actinocyclina/, illetve a 
középső-eocéntől a középső-miocénig / Chapmanina/, valamint a felső-eocén
től az alsó-miocénig /Spiroclypeus/ előfordul.

A legszűkebb rétegtani elterjedése a Grzybowskia génusznak van; ennek fa
jai csak a felső-eocénben fordulnak elő. Közülük a G, multifida és a 
G, reticulata került elő eddig hazánkban. Az előbbi csak a Blikkben, utóbbi a 
Bükkön kívül a Duna-balparti rögökben /K ösd/ is. Itt említjük meg, hogy 
HOTTINGER, L. /1977/ a Grzybowskiákat involut Heterostegináknak tekinti 
S számukra önálló génusz kikülönitését feleslegesnek tartja.

Ugyancsak a felső-eocénre jellemző a Pellatispira nemzetség is, melynek 
madaraszi nevű faja a Budai-hegységben, a Duna-balparti rögökben /K ósd/ 
és a Mátrában fordul elő gyéren.

Kedvezőbb képet kapunk e Nagyforaminiferák rétegtani értékéről, ha az egyes 
fajokat vizsgáljuk. Az Operculina alpina, O, gomezi, Heterostegina reticulata,
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Spiroelypeus granulosus, Grzybowskia multifida, G, reticulata és a 
Pellatispira madaras zi csak a felső-eocénben fordul elő, igy jelenlétük 
megadja a bezáró rétegek korát. Közülük 3=4 faj jellegzetes asszociációt al
kot, melynek az Operculina alpina állandó tagja, A többi operculiniform Nagy- 
foraminifera revizióra, elsősorban nomenldaturai revízióra szorul.

Az orbitoid-tipusu Nagyforaminiferák /Discocyclina, Actinocyciína, Astero- 
cyclina/ mind tág rétegtani elterjedésnek, többségük a lutéciumban és pria- 
boniumban egyaránt elterjedt, A fiatalabb eocénben előforduló fajaik /D isco- 
cyclina augustae, D, bartholomei, et'c, /  asssociálódása és feldusulása azon
ban a felső-eocén faunák egyik jellegzetessége. Földrajzi elterjedésük érde
kes momentuma, hogy gyakoriságuk nyugatról kelet felé fokozatosan csökken,
A Dunántuli-középhegységben a Nagyforaminifera-faunáknak mennyiségileg 
igen fontos alkotói, Kósdon is gyakoriak még, a Mátrában és Bükkben azonban 
már teljesen alárendelt szerepet játszanak,

A sok átmenő faj s a meglévő taxonómiai és nomenldaturai hiányosságok el
lenére e Nagyforaminiferák /a  Lepídocyclinákat nem számitva!/ olyan együt
teseket alkotnak, melyekben a felső-eocén taxonok a jellegzetesek, igy fau
náikat mindenképpen felső-eocén korinak kell tartanunk,

Kitekintés más területekre

Témánk szempontjából elsősorban a mediterrán terület eocén-oligocén átme

netet magába foglaló szelvényei a fontosak. Közülük a már ismertetett pria- 
bonai sztrat otipus mellett a biarritzi /Aquitaniai-medence; POMEROL, CH, 

1973/; a scaffareli /Tengeri-Alpok; BODELLE, J. , CAMPREDON, R. et 
LANTEAUME, M, 1968/, a Monté Baldo-i /Verona és Trento között; 
CASTELLARIN, A. etCITA, M, B. 1969/ és a Kolozsvár-környéki /Erdé- 
lyi-medence; BŐM BIT A , GH. et MOISESCU, V, 1968/szelvények a legérde

kesebbek,
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Ezek részletes ismertetése meghaladná e munka kereteit /a  korszerűen fel- 
dolgozott szelvényekben a konvenciónak megfelelően a N, íntermedius fellé
pésétől számítják az oligoeént; a részletek a fent idézett munkákban megtalál
hatók/, csupán a hozzánk legközelebb eső Kolozsvár-környéki szelvényeket 
érintjük, miután ezekbeim egy rendkívül tanulságos felső-eocén Nummulites- 
szukcesszió követhető nyomom

BOMBITA, GH, /1975/ a N, fabianii részletes taxonómiai elemzése során e 
fajnak 4 különböző törzsfejlődési állapotot tükröző alakját tudta elkülöníteni a 
szelvények vertikumában,,

A legprimitivebb belső szerkezetű N, fabianii a felső-eocén alján /napocien /  
jelentkezik /Jegenye [Leghiaj, Kolozsvár [Cluj-Napoca] / ,  az akméban lévő 

alak a bácsi /Baciu/ alsó-priabont /felső-eocén középső része / jellemzi, a 
parakmét jelző N, fabianiik a kolözsmonostori bryozoás márgában /felső-pri- 
abon ; felső-eocén felső része/ találhatók, mig a fabianii-jellegek fokozatos 
felbomlásával s az intermedius-jellegek feltűnésével jellemzett alak, a 
No fabianíi-intermedius átmeneti taxon a mérai, jójai és a Bogya-vármezői /  
/Bodía-Buciumi/ szelvényekben található meg a legtipusosabbam A szelvé
nyek további, magasabb szakaszát vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy azokban a 
tipusos N, íntermedius nem található, Itt minden bizonnyal azzal az esettel 
állunk szemben, amikor a Nummulit.esek fejlődését befolyásoló tényezők az 
oligocénre nem biztosítottak megfelelő feltételeket a N, íntermedius kibonta
kozásához.

Az északi medencék /Hampshire, Bruxellesi-medence, Párizsi-medence, 
Brandenburg, Ukrajna/ szelvényei többnyire felső-eocén Nummulites-faunákat 
tartalmaznak, néhányukban azonban az eocénben és oligocénben egyaránt elő
forduló fajokat magukba foglaló faunák vannak. Összetételük túlnyomórészt el-

BOMBITA, GH, /1975/ a felső-eocént transylvaniennek, annak alsó részét 
napociennek, felső részét priaboniennek nevezi.
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tér a mediterrán Nummulites-faunákétól. Fajaik a N. variolarius, N. bouillei, 
N. rectus, N. prestwichianus, N. paravariolarius, N. litorális, N. orbignyi, 
Nr-concinnus /= N. germanicus/  és N. vascus közül kerülnek ki /JARZEWA, 
M.W. , LOTSCH, D. et NEMKOV, G. I. 1968/.

A faunák eltérősége miatt a mediterrán és északi medencék közti rétegtani 
párhuzamositás többnyire igen nehéz. A nehézségeket még számos rétegtani 

értelmezési probléma, valamint néhány klasszikus szelvény ujravizsgálati le
hetőségének megszűnése is tetézi. Mivel e kérdések tanulmányozásához közvet
len összehasonlítási alapunk nincs, e problémák tárgyalásába itt nem megyünk 

bele.
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