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ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiones Palaeontologicae/, JL, Budapest, 1984, pp.3-16.

NEMZETI ŰZI KOIfFERENCIA VISEGRÁDOÍÍ 
KÉRDÉSÉRŐL, VALAI.il NT A

AZ EOOÉN-OLIGOCÉN HATÁR 
KISCELLI EMELETRŐL

Báldi Tárnásx

A konferenciát BALDI Tamás hívta össze és az ELTE Föld
tani Tanszéke szervezte. Elnöke PLLOP József akadémikus, tit
kára HORVÁTH Mária volt. A találkozó pontos cime: "Javaslatok 
az eocén— oligocén határra az Alp— Kárpát— Pannon rendszerben. 
A kiscelli emelet definíciója." megrendezésére a Nemzetközi 
Geológiai Korrelációs Program /IGGP/ 174. sz. projektje 
/Eocénvégi események/ keretében került sor.

A színhely Visegrád, ELTE üdülő, az időpont 1983. márci
us 27. - április 1. Hathatós pénzbeli és egyéb támogatást kap
tunk az ELTE-től, valamint annak Természettudományi Karától és 
az UHESCO-iól. Sokoldalú támogatást kaptunk továbbá az IGCP 
Magyar Nemzeti Bizottságától, a Magyar Állami Földtani Inté
zettől és a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani 
Szakosztályától.

A résztvevő kollégák száma: 40, ebből 16 külföldi és 
24 magyar. A külföldiek az alábbi országokból érkeztek: 
Ausztria 2, Bulgária 1, Csehszlovákia 1, Jugoszlávia 2, Fran
ciaország 2, Románia 1, Svájc 2, Szovjetunió 2, USA 3.

A konferencia sikerét jelentősen növelte, hogy valameny- 
nyi szomszédos országból az Alp— Kárpát— Pannon rendszer 
paleogén rétegtanának legalább egy kiváló ismerője és kutató
ja megjelent.

Kiemelkedő továbbá néhány - a kérdésben világhírű speci
alistának számitó - szakember előadással, elnökléssel, vitá
val való aktív részvétele a konferencia .munkájában. Közülük, 
alfabetikus sorrendben, az alábbiakat emelem ki:

Földtani Tanszék, 1088 Budapest Muzeum krt. 4/a.
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- Jí. Bi-;uaGjtl‘;jJ /./oodo iíole, Hass., Oceanográfiái Intézet/ 
az óceáni tercier üledékek sztratigráfiájának egyik vi
lágszerte ismert kidolgozója;

- II. BOLLI /Zürich, Műegyetem/ a plankton foraminiférákon 
nyugvó modern tercier.sztratigráfia kimunkálója, a plank- 
ton-zonáció immár "éló' klasszikusa";

- I. CICIIA /Prága, Földtani Intézet/ a Paratetbys munkabi
zottság vezetője hosszú évek óta;

-Ch. POI.IEROL /paris, T.í.P. Curie Egyetem/ az IGCP 174. pro
jekt vezetője, az IUGS líétegtani Bizottság Paleogén 
Komittéjének elnöke;

- F. iíÜGL /Becs, Természettudományi Muzeum/ az alpi paleo
gén mikropaleontológusa és sztratifráfusa, az IUGS Réteg- 
tani Bizottság iíeogén Ko.nittéjének titkára;

- H. STRADHER /Becs, Földtani Intézet/ a nannopéankton 
egyik úttörő szakértője;

- II. TOURIIARKINE /Zürich, Műegyetem/ a plankton foraminife- 
rák ismert specialistája;

- 0. Sz. VIALÓV /Lvov, akadémiai Földtani Intézet/ akadeé- 
mikus, a Kárpáti- és D-Szovjet paleogén nagytekintélyű 
szakértője, a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteletbeli 
tagja. Ő volt a konferencia doyen-je.

További külföldi résztvevők:

S. CSERNYAVSZKAJA /Szófia/, H. SCHUBER /Páris/, A. RUSU 
/Bukarest/, M.P. AUBRY /.Voods Hole, USA/, A. MONTAKARI 
/Berkeley, Kalifornia/, 1.1. A. AH1.1ETYEV /Moszkva./, K. DRORJE 
/Ljubljana/, i. SÍKIG /Zágráb/.

Magyar résztvevők az alábbiak:

BÁLDI T. /ELTE/, BÁLDINÉ BE KE II. AlÁPI/. BALOGH K. / ATOI.IKI /, 
BOGWAR L. /ELTE/, DUDICH E. /MAPI/, HASS J. /HÁFI/, HABLY L. 
/mi/, HORVÁTH II. ./ELTE/, HORVÁTH F. /ELTE/, KÁZMÉR M. /ELTE/, 
KECSKEMÉTI T. /TTII/, KECSKEMÉTI HÉ KÖRMENDI A. ./HÁFI/, KÓKAY J. 
/'"ÁFI/, KORPÁS L. /HÁFI/, KUBOVIGS I. /ELTE./, MÁTROH /ELTE/, 
MONOSTORI II. /ELTE/, IIÜLLEK P. /HÁFI/, NAGYMAROSI A. /ELTE/,
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RÁKOSI L. /i.IÁFI/, SZABÓMÉ BALOG A. /E LTE/, SZABÓ CS. /ELTE/ ,  
VARGA P. /ELTE/, VETŐ I .  /M Á FI/.

A felsorolásból kitűnik, hogv az ELTE majd valamennyi 
földtudományi tanszéke - ideértve a Geofizikát is - részt 
vett a konferencia munkájában és hozzátelletem, önzetlen és 
lelkes kutató és stervező munkában annak előkészítésében is.

Ugyancsak aktiv részvétellel és eredményes kutatásaik 
bemutatásával járultak hozzá a konferencia sikeréhez a MÁÉI 
specialistái, munkatársai,

A konferencia szervezését, előkészítését a 174-. projekt 
magyar, résztvevői már 1980-ban megkezdték. A konkrétabb célo
kat az 1981. novemberében szétlüldött 1. körlevélben lefektet
tük. Ezek az alábbiak:

1. Az Alp— Kárpát— Pannon rendszer olyan szelvényeinek 
bemutatása és megvitatása, melyek alkalmasak lehetnek az 
eocén— oligocén határ kitűzésére. /Ilyenek a folyamatos réteg
sorok. Lehetőleg mind sekélytengeri, mind mélytengeri fácies- 
bon, ideális esetben a kettő kombinációjában kell keresnünk 
ilyen szelvényeket./

2. Tektonikai, éghajlati, paleontológia! és más esemé
nyek a vizsgált térségben az eocén— oligocén fordulója táján.

3. A Paratethys kialakulásának dázuma ós annak feltéte
lezőit összefüggése az eocénvégi eseményekkel.

4. A kiscelli emelet kérdése.

3. Egy esetleges kötet publikációjának 
kiscelli emeletről.

előkészítése a

A konferencia érdemi munkáját 1983. március 28-án kezdte.
IÁiP József akadémikus, a Központi Földtani Hivatal elnöke, 

íz ELTE Földtani Tanszékének professzora nvitotta meg a viseg
rádi találkozót, ügy is, mint az IGCP Magyar Nemzeti Bizottsá
gának elnöke, rámutatott a Korrelációs Progr'-"1'1 jelentőségére, • 
megszületésének körülményeire. Emlékeztetett arra, hogy a 
Program 19o9-ban indult be Budapesten, a Magyar Állami Föld
tani Intézet centenáriumi rendezvény-sorozatában, az IUGS és
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az UNESCO kezdeményezésére. Méltatta a Program keretében meg- 
kezdett "Eocénvégi események" c. projekt jelentőségét és az 
eddig körvonalazódott problémákat.

Az elnöki megnyitó után az alábbi program szerint kezde
tét vette az előadások bemutatása és a vita.

Elnök: BÁLDI T.
POÍ.IEROL, Ch. : "Az eocénvégi eseménvek, valamint a 174. 
projekt célkitűzései és jelen helyzete,"

- vita -
Elnök: POÍ.IEROL, Ch.

BERGGREN, V/.H. : "Legújabb bizonyitékok az eocén— oligo- 
cén határ korára vonatkozóan."
BÁLDI T . : "Eocénvégi és korai oligocén eseménvek Magyar- 
országon ; egy anoxilcus és hideg Paratethys lefüződése".

- vita -
Elnök: BOLLI, II.

NAGYMAROSI A. : "Az eocén— oligocén határ és az eocén
végi események a nannoplankton alapján",
HORVÁTH Ivl, : "Az eocén— oligocén határ és az eocénvégi 
események plankton-foraminiférák alapján,"
KECSKEMÉTI T. és VARGA P. : "Az eocén— oligocén határ 
és az eocénvégi események a sikfőkuti szelvény nagy- 
foraminiferái alapján."
BOLLI, H . : "Plankton-foraminiférák azonosításának pon
tossága. "

- vita -
Elnök: BEIIG GR EH, V/.H.

RÖGL, P . : "Az eocén— oligocén határ helyzete Ausztriá
ban."
IIOHTAHARI, A. : "Az eocén— oligocén határ korának be- 
szükitése vulkvnikus csillámok K-Ar datálása alapján a 
gubbioi szelvényben, Olaszországban."
BALOGH K.: "Néhány magyarországi késői eocén és korai 
ol'igocén minta K-Ar dátuma."

- vita -
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1983. március 29.
Elnök: CICKA, I.

KÉZIT El? Í.1, : "Szedimentológiai paraméterek trenndjei
magyarországi eocén— oligocén határ-szelvényekben."
BRT IC K2TER-WEIU A. , DUD1CH E. és VETŐ I. : "Őskörnyezet
változások és az eocén— oligocén határ Magyarországon 
szerves és szervetlen geokémiai tanulmányok alapján." 
SCHUBER, 11. : "Geokémiai események /stabil izotópok 
változásai/ az eocén— oligocán határ táján a budapesti 
Kiscell 1. sz. fúrás alapján."

- vita -
Elnök:' DROB1IE, K.

BOGIJÁR L. : "A Tardi Agyag és a Budai Márga TRG diffrak
ciós tanulmányozása."
SZABÓ CS. és BAT:OG A. : "Vulkano-klasztikus kőzetek 
ásvány-kőzettani vizsgálatai magyar eocén— oligocén 
határszelvényekből.tf
KÁZLIÉR TJ. és VARGA P. : "Késői eocén 
fáciesei a Budai-hegységben /KÁZMER/

biogén mészkő mikro- 
és a Bükk-hegység

ben /VARGA/."
VARGA P. : "Meszes turbidit betelepülések a Budai í.íárgá- 
ban és a Tardi Agyagban."

Elnök:BUDICII E.
vita -

Elnök:

VIALOV, 0. Sz.: "Az eocén— oligocén határ a Kárpátokban," 
RUSB, A. : "í.Iegj egyzések az eocén— oligocén határról 
Erdélyben."
RÁKOST L.: "Fitoplankton és palynológiai tanulmányok 
az eocén— oligocén határ vonatkozásában."

- vita -
FŐKÉRŐL, Ch.
1IABLY L. : "A Tardi Agyag flórája és éghajlati esemé
nyek az eocén— oligocén fordulóján."
KOLOSTORI J.I. : "Az eocénvégi események hatása a magyar 
Ostracoda faunára."
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SIKEC, L., DROBNE, K. én PAVLOVEC, R.: "Szlovéniai ké
sői eocén én bazális oligocén rétegeinek fáciesei és 
nagyforaminiferái."
CICHA, I.: "Eocén— oligocén határszelvények a külső 
flintakaróban /Csehszlovákia/."

- vita, következtetések, értékelés -

Esténként a mikropaleontológusok mikroszkóp mellett vi
tatták meg kötetlenül a vizsgálati anyagok összehanonlitása 
alapján problémáikat a késő éjszakába nyúlóan.

A kétnapos visegrádi ülést kétnapos kirándulás követte 
visegrádi bázissal.

Március 30-án a Budai-hegység felsőeocén és 
sóit mutattuk be. A feltárások bővítésében, 
az "Alapszelvény Program" titkára, íIAAg J.

oligocén feltárá- 
letisztitásában 

támogatását élvez
tük, és önzetlen munkával, javaslattal I,-ÜLLEK P. segitette az
előkészítést.

Pontosabb állomásaink a következők voltak:

- Csillaghegy, Ibolya utcai kőfejtő. Itt vetővel támasz
kodik a Dachsteini Mészkőre a priabonai "bryozoás márga", 
majd egy másik vető mentén a "bryozoás márgára" diszkordánsan 
települő Tárd! Agyag van nagyobb vastagságban feltárva.
A Tarái Agyag alsó tagozata, a jsplratellás szinttel transzgre- 
dál, és tucatnyi, vékony, meszes, turbidit-betelepülést tartal
maz. A mikrofauna oligocén, de a turbidit áthatmozott nagyfo- 
raminiferái között csak - eddig felsőeocénnek vélt - nagyfora- 
miniferák fordulnak elő.

- Újlak, Pusztaszeri ut. Egyike a Budai Márga klasszikus 
feltárásainak. Több turbiditea /allodapikus/ mé<=>z lőbetelepü- 
léssel.

- Mátyáshegy. Priaboni biogén mészkő és "bryozoás márga".
- Zugliget, Gim utca. A Tardi Aygag magasabb tagozata 

néhány vékony, meszes turbidit-betelepüléssel.
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- Budaörs, Uthegy. Intra-priaboniai Icéregmozgáso k tanul
mányozása. A meredte dőlésű, priabonai mészleő eltearsztosodott 
felszínére eróziós és szögdiszkordanciával települ a priabonai 
"bryozoás márga",

- Solymár, Varerdőhegy. A Hárshegyi Homoteteő egyile klasz- 
sziteus feltárása, amelyben a teövületes Hárshegy Homokkő disz- 
leordánsan települ a priabonai mészkőre /infraoligocén denudá- 
ció/. A homokkő itt molluszkákon kívül középsőoligocén nagyfo- 
raminiíérákat i3 tartalmaz.

- I’ilisborosjenő, téglagyár. A Kiscelli Agvag üde feltá
rása. -r
Március 31-én Egerbe utaztunk. Tanulmányozott feltárások:

- .Eger, Kis-Eged, utbevágás. Priabonai mészkő, Tardi 
Agyag van feltárva. Ez az egyetlen felszíni feltárása a Tardi 
Agvag Cardium lipoldi— Ergenica cimlannica-s zónájának.

- JJoszvaj, Silefőleut. ?Priabonai— alsókiscelli mészkő - 
mcszmárga sorozat. A nagyforaminiférák szerint az eocén— oligo- 
cén határ metszi a szelvényt, mig a plankton alapján az egész 
szelvény már korai oligocén.

-Eger, 2. sz. téglagyár. Kiscelli Agyag szép feltárása 
gazdag mikro- és makrofaunával.

- Eger, Wind-féle téglagyár /egri 3ztratotipusa/.
A kirándulások vezetőjét angol nyelvan kiadtuk és a 

résztvevők rendelkezésére állt.
A konferencián elhangzott előadások, viták, valamint a kö

tetlen véleménycserék alapján az alábbi eredményekről számol
hatok be.

1. Az eocén— oligocén határt globálisan a 13. és 15. ano
mália közötti átfordított polaritása intervallumban kell keres
nünk. Ez a gubbioi K-Ar dátumok alapján 35,5 és 35,9 millió év 
közé esüt /I.IOllDAIíARI/. Más vélemény szerint /BBIÍGGREI!/ 36,0 - 
37,2 millió év közötti intervallumban van. ESDI’ kapcsán meg
fúrt, magúétosztratigráfiailag és biosztratigráfiailag is ka
librált bazaltok M-Ar dátumaira és a Colli Euganei bazaltján
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mért értékekre alapozódik a második vélemény, de a két véle
mény közötti eltérés a hibahatáron belül van, igy lényegében 
azonosak.

2. Az előző definició szerinti hai?ár a MARTINI-féle 
nannoplanlcton zonációban az IIP 20-21 zónák határának felel meg, 
esetleg az NP 21-en belül húzódik. A BLOW-féle plankton-forami- 
nifera zonációban a fenti definició szerinti határ a P 17-es 
zónán belül húzódik minden tapasztalat alapján. A BOLLI-féle 
zonációban pontosan egybeesik a Globorotalia cerroazulensis 
zóna és a Cassigerinella chipolensis— Pseudohastigerina micra 
zóna határával;

3. Ilivel az eocénvégi kihalások fokozatisak, a kihalások 
még az oligocén elején is folytatódtak /BÖLLI és mások/, és 
mivel a kozmikus eredetű katasztrófát indikáló tektit szórá
sok kora 32-34 millió és körüli, nem tételezhető fel globális 
hatású, extraterresztrikus katasztrófa az eocén végén. Ha volt 
is óriás méretű meteorit becsapódás, annak dátuma korai oligo
cén volt, és nem okozott globális méretű katasztrófát.

4. A konferencia egyetértéssel fogadta az általunk fel
dolgozott, majdnem tucatnyi magfúrás közül a 'legjobban ismert 
- magneto -, bio- és izotóp-sztratigráfiailag is kalibrált - 
Kiscell 1. sz. fúráson eszközölt eocén— oligocén határmegvo
nást. Eredményeink szerint - az 1. és 2. pontokban ismertetett 
kritériumok alapján - az eocén— oligpcén határ a Budai Márga 
legfelső, kissé már agyagosabb részében húzódik.Az üledékkép
ződés tehát folyamatos volt a két kor fordulóján, ami alkal
massá tenné E/0 határsztratotipus kijelölésére. Csakhogy hi- 
árvzilc a sztratotipus igényeit kielégitő felszini feltárás. Az 
tről való gondoskodást /felszini feltárási munka/ a projekt 
magyar résztvevőinek mintegy a feladatává tette a konferencia, 
és ezt a közeljövőben - talán az "Alapszelvény Program" 
keretében és segirségével - teljesítenünk is kellene. Jó fel- 
tártsága révén előnyt élvez, mint alapszelvény, a RUSU által 
javasolt erdélyi lelőhely. A projekt ugyanis minden kontinen
sen szeretne 1-2 E/0 határszelvényt kijelölni. Európában a
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Gubbio melletti contessai szelvény /Olaszország, Appeninek/ 
az egyik, és esetleg - ha kellően feldolgozott - a RUSU-féle 
Brebi Márgát feltáró profil lenne a másik, vagy a "Rudai Már- 
ga, ha jó feltárás létesül Budán.

Mentségünkre legyen: a határ kijelölése több éves munka 
eredménye volt, ami az erősen beépitett budai oldalon főleg 
csak magfúrásokra tudott támaszkodni.

5. Elismeréssel és egyetértéssel fogadta a konferencia 
azokat az eredményeinket is, melyeket a millió évnyi pontos
sággal kalibrált alapszelvényünkön /Kiscell 1. sz. mélyfúrás/ 
az első anoxikus események fellépése /36 millió éve/, a Spira- 
tella-zóna hidegtengert indikáló datálása /3 6  millió éve/, to
vábbá az endemikus Cardlum lipoldi— Ergenica cimlannica. mól- 
luszka-zéna korának /35-3Ő millió év között/ megállapitása 
terén értünk el. Ezek az események a Paratethys az igen korai 
oligocénban való első lefüződését jelzik. A Paratethys alig
1 millió évvel az eocén— oligocén fordulója után szeparálódott 
a Tethystől. Ennek a folyamatnak paleontológia!, geokémiai, 
magmás, éghajlati, stb, történéseit a magyar résztvevők elis
merést kiváltó vizsgálatokkal tisztázták. Különösen a geokémi
ai, vulícanológiai és szedimentológiai vizsgálatok ilyen in
tegrálása a rétegtani munkába, nemzetközi viszonylatban is 
nagy ritkaság.

6. A konferencia egyetértőén javasolta a kiscelli emelet 
bevezetését, de csakis mint regionális, Paratethys időréteg- 
tani egységet. Ebből következően au eocén— oligocén határ nem 
lehet a kiscelli emelet alsó határa, mivel a Paratethys egy 
millió évvel később alakult ki. A kiscellien alsó határa a 
Spiratellás zóna alján vonható meg ennek értelmében, vagyis
a Tardi Agyag bázisa közelében. A priabonai felső határa és 
a kiscelli alsó határa közötti kb. egy millió évmyi hézagot 
egyesek szerint nevezzük rupélinek, vagy stampinak, mások 
szerint lattorfinalc. Különösen fontos volt, hogy az érdekel
tek, a bolgár, osztrák, csehszlovák, szovjet és román részt
vevők is javasolták a kiscellien regionális emelet bevezeté
sét.
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Olyan javaslat is felmerült még a konferencia előkészí
tése folyamán, hogy két regionális emelet legyen: egy "tarái" 
és egy "kiscelli". Ezt a javaslatot azonban nem tartjuk célra
vezetőnek, bár logikus.

7. A konferencián bemutatott előadások egységes publiká
cióját nem tudjuk biztositani, de erre nem is mutatkozott 
igény. A magyar eredményeket részben az alapszelvény-sorozat- 
ban, részben a tervezett "Kiscellien" kötetben lehetne majd 
közzé tenni. Az utóbbi kötetben nyernének elhelyezést a Para- 
tethys többi országából beérkező szelvényleirások és anyag
vizsgálati dokumentációk is. Még a kötet összeállítása előtt 
azonban megfelelő felszini sztratotipust kell feltárnunk a 
Budai-hegységben, és azt a Kiscell 1. sz. fúráshoz hasonló 
alapossággal és komplexitással kell feldolgoznunk.

8. A konferencián számos, lényeges részletprobléma is 
felmerült. így, a nagyforaminiférákon nyugvó eocén— oligocén 
határ 1-2 millió évvel fiatalabb, mint a plankton alapján 
definiált határ. Erre több szelvényünk utal. A korai oligocén 
lef'üződő Paratethysének sótartalom és hőmérsékleti viszonyai 
sen tisztázottak még kellő részletességgel.
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THE EOCENE/OLIGOCENE BOUNDARY AND TIIE KI3CELLIAN STAGE: 
AH INTERNATIONAL SYLIPOSIUII AT 7I3EGR.Í)

Búldi

The symposium, held at Visegrád, 27th JVíarch - lst April, 
1983 was titled: "Proposals fór the Eocene/Oligocene Boundary 
in the Alpine-Carpathian-Pannonian Region. Definition of the 
Kiscellian 3tagé'.' It was a part of IGCP Project No. 174 /Ter
minál Eocéné Évente/.

The main problems discussed v/ere as follows:.
1. Display and discuosion of problems of stratigraphic 

sections in the Alpine-Carpathian-Pannonian region, v/hich 
/would be suitable to determine the Eocene/Oligocene boundary.
Either shallow maríné or deep maríné sections were sought, The 
ideál solution nvould be a corabination of these two ones./

2. Tectonical, climatic, palaeontologic and other events 
in this region around the Eocene/Oligocene boundary.

3. Dátum of the formation of Paratethys and its supposed 
relations to the terminál Eocéné events.

4. Problem of the Kiscellian Stage.

íhe following results can be outlined following the 
lectures, discussions.

1. The Eocene/Oligocene boundary wil 1 be found between 
magnetic anomalies 13 and 15, in a reversed polarity interval. 
This lles between 35,5 and 35,9 My according to K-Ar dating of 
the Gubbio soction /MONTANARI/. Other opinions consider it to 
be between 36,0-37,2 My /BERGGREN/. This second opinion is 
based on K-Ar dates of magnetostratigrapb'ically and biostrati- 
graphically calibrated oceanic basalts cored in the DSDP, and
on similarly calibrated basalts at Colli Euganei. The difference 
between the two opinions lies ’.within measurement error limits 
and can be considered similar.

2. The boundary defined above corresponds to the boundary 
of nannoplankton zenes NP 20 and NP 21 of MARTINI or possibly 
lies witlrin zone NP 21. In the planktonic foraminifera zó
na tion of B 1.0.1 this boundary lies within zone P 17. In the
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5. The aympoaium agreed with our reaults conaidering the 
resulta from our Kiacell-1 borehole atratotype section which 
has been calibrated by about 1 millión yeara intervals. We 
could determine the data fór the first anoxic event /36 My/, 
the Spiratella zone indicating cold marine influences /36 My/, 
and the endemic Cardium lipoldi - Ergenica cimlanica zone
/35 - 33 My/. These eventa indicate the firat aeparation of the 
Paratethya. So we can aay, that the Paratethya haa been aepa- 
rated from the Tethya during the very early Oligocene, abo ut 
1 millión yeara after the Eocene/Oligocene boundary. Palaeonto- 
logical, Geochemical, magmatic, palaeoclimatological, etc. im— 
plicat-iona of theae proceaa were outlined by memb.era of the 
Hungárián worlcing group. Preaentation of theae reaulta were 
a great aucceaa at the Sympoaium aa aimilar complex programé, 
integrating geochemistry, volcanology and aedimentology intő 
, atratigraphy are very rare even in international context.

6. The aympoaium agreed in the neceaaity of the intro- 
duction of the Kiacellian Stage aa a régiónál chronoatrati- 
graphic unit fór the Paratethya. Conaeiquently, the Eocene/Oli
gocene boundary cannot be the lower boundary of the Kiacellian 
Stage aa the Paratethya waa formed 1 millión yeara .later only. 
The lower boundary of the Kiacellian can be determined at
the lower boundary of the Spiratella zone, near the baae of 
the Tárd Glay Formation. The gap between the upper boundary of 
the Priabonian and the lower boundary of the Kiacellian can be 
named aa Rupelian or Stampian or Lattorfian /ao uniform pro- 
poaitiona were made/. The Bulgáriám, Auatrian, Czechoslovakian, 
Soviet and Rumanian participanta alao auggeated the intorduction 
of the Kiacellian Stage.

Another auggeation haa been made during the aympoaium: 
that nőt one, bút two régiónál atagea can be formed: the Tardian 
and the Kiacellian. Although this propoaition ia logical, we 
cannot except it aa uaeful.

7. Uniform publication of the lecturea preaented at the 
aympoaium cannot be provided bút no auch needa have been arisen. 
Hungárián reault will be publiahed in the planned aeriea on
the Key Sectiona or in a "Kiacellian" volume of the Chrono-
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BOLLI zonation it exactly corresponds to the boundary of 
Globorotalia cerroazulensis sone and Cassigerinella chipolensis 
Pseudoh.astigerina micra zone.

3. No global ctastrophe of extraterrestrial origin cab
be postulated fór the end of the Eocéné, since terminál Eocéné 
extinctions are gradual, extinctions have been continued even 
in the beginning of the Oligocene /BOLLI and others/ and the 
age of the tectite falls indicating the catastrophe is about 
32-34 My. If there was any impact of giant meteorites, it hap- 
pened during Early Oligocene and it was followed by no global 
catastrophes. . ■

4. The participants of the symposium agreed with us in the 
determination of the Eocene/Oligocene boundary in the Kiscell-1 
borehole. This subsurface exposure is the best known and inves- 
tigated to the utmost details by magneto-, bio- and isotope 
stratigraphic methods among nearly a dozen boreholes investi- 
gated by our group. According to the criteria described in the 
first and second paragraphs the Eocene/Oligocene boundary lies 
in the uppermost, somewhat clayey part of the Buda Mari Por- 
mation. Sedimentation has been continuoas in this section, and 
this exposure would be suitable fór the boundary stratotype,
Unfortunately, this exposure is a subsurface one and no surface 
exposures fulfilling the needs of a stratotype could be found 
as yet. Requirements to find or excavate a suitable exposure 
were Iáid upon the Hungárián group by the symposium and there 
are possibilities in the near future to reach this goal within 
the frame of the National Key Section Programme. A locality in 
Transylvania, suggested by RUSU, is a well-exposed one and would 
be suitable as a k-stratotype. /The project intends to locate 
one or two stratotype sections on all continents./ In Europe
the first would be the section at Contessa near Gubbio in the 
Italian Appennines. The other might be the profile exposing 
the Brebi Mari /RUSU/ or a possible section in the Buda Mari.

Por our excuse: determination of the boundary was a result 
of a detailed work several years long which could be made on 
borehole matéria! only in the very populated Buda side of 
Budapest.
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stratigraphie und Neostratotypen series. This latter volume 
should contain descriptions and documentation of profiles in 
other countries of the Paratethy's. Before the compilation of 
this volume a suitable surfaae exposure must be found, exca- 
vated and investigated in the Buda Mts. in a similar way as we 
have done with the Kiscell-1 borehole.

8.. Several important details were discussed at the sym- 
posium. The Eocene/Oligocene boundary based on larger fora- 
minufers is 1-2 millión years younger ttian the boundary defined 
by planktonic organisms. Several of our profiles provided data 
fór this problem. Salinity and Temperature of the separating . 
Paratethys in the early Oligocene are nőt lenown rn the neces- 
sary details.
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ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiones Palaeontologicae/, jSl, Budapest, 1985, pp.l?'

AZ EOCÉNVÉGI ESEMÉNYEK ÉS AZ EOCÉN/OLIGOCÉN HATÁR 
ÉSZAKNYUGAT-EURÓ P ÁBÁN

Ch. POMEROL X

I. Az IGCP 174. projektjének céljai /198Q-1985/
1. Az eocén/oligocén határon teljes szelvények vizsgálata 

a szárazföldeken és óceáni mélyfúrásokban,
2. A határon bekövetkező változások vizsgálata, különös te

kintettel a következőkre:
—  az evolúció sebességének megnövekedése /kihalások, 

fellépések/,
—  éghajlati változások,
—  tengerszintváltozások,

13 12—  stabil izotópok megoszlásának változása / C/ C és
180/160/,

—  a mágneses polaritás változásai,
—  a biotópok megoszlásának változása,
—  kozmikus eredetű változások.

3» A fenti események korrelációja és datálása egy, az ob
jektív adatok hiányában ellentmondásos határ jellemzé
sére.

II. Pontosabb események az eocén/oligocén határon

A biogén karbonátokban észlelt oxigén- és szénizotóp-összetéte- 
li változások arra utalnak, hogy hirtelen lecsökkent a tenger
víz hőmérséklete és megváltozott az óceánok vizének összetéte
le. Ez utóbbit megerősíti a karbonátok nyomelemvizsgálata.
Ezzel egyidejűleg a karbonát kompenzációs mélység is megnöveke
dett, és az óceánokban az üledékképződési sebesség számottevő
en csökkent. Sok genus kihalt /foraminiférák, nannoplankton, 
dinoflagelláták/. A szárazföldeken a mikroflóra fejlődése ál
talános lehűlést jelez. Több emlőscsoport kihalt a nagy oligo- 
cén faunamegújulás előtt /STEHLIN "Grand Coupure"-je/. Jelentős
Département de Géologie Sédimentaire, Univ, P. et M. Curie



regresszió volt, amely magyarázatot ad arra, hogy miért olyan 
ritkák a folyamatos szelvények az eocén/oligocén határon.

A klimafejlődés felgyorsulását okozó tényezők egyikének 
tekintettük az alpi régióban zajló jelentős tektonikai tevé
kenységet, és az Atlantikum, valamint a Tethys között megszű
nő mélyáramlásokat. Egyes szerzők ezt egy esetleges kozmikus 
eseménnyel magyarázzák, mint pl. egy nagy meteorit becsapódá
sakor keletkezett porfelhő elsötétítő hatása /HSÜ, 1980/. Az 
is felvetődött, hogy egy több millió tektitből és mikrotektit- 
ből álló, a Szaturnuszához hasonló gyűrű övezte a Földet 
/0’KEEPE, 1980/, és ez szűrte meg a napsugárzást. Nyilvánvaló, 
hogy ezek a jelenségek nem lehettek a klimaromlás okai, vi
szont felgyorsíthatták az eseményeket, amelyeknek bizonyos hő- 
mérsékleti határok átlépésekor látványos biológiai következ
ményei lehettek /CAYELIER et al., 1981/.

III. Az eocén/oligocén határ ENy-Európában /Párizsi-medence,
Hampshire-medence, Belgium, Németország

Eszaknyugat-Európa felső-eocén és alsó-oligocén üledékei lé
nyegében sekélytengeri és szárazföldi üledékekből állnak, ame
lyek csak ritkán tartalmaznak plankton mikrofaunát. Ezeknek az 
üledékeknek a biosztratigráfiája elsősorban molluszkákon, cha- 
rophytákon, spórákon-polleneken, dinoflagellátákon és emlősökön 
alapul.

A plankton foraminiférák segítséget nyújtanak a grimmer- 
tingeni homok /Belgium/ és a latdorfi rétegek /Németország/ 
korrelációjához. Minkét képződmény tartalmazza néhány szárma
zási sor utolsó tagját és kisméretű, újonnan fellépett Globi- 
gerinákat /G. praebulloides/. CAYELIER /1979/ szerint a nanno- 
plankton vizsgálatok jelentős üledékhézagra utalnak a latdorfi 
rétegek /NP 18-19/ és a rupéli rétegek /NP 22/ között Belgium
ban és Németországban.

Az Argenteuil-i kék márga csigafaunája kifejezetten eocén 
kapcsolatokat mutat, mig a Rmainville-i zöld agyag /Cyrenás 
agyag/ már faunamegújulásra utal. A malakofauna lehetővé teszi 
a Rmainville-i zöld agyag korrelációját az utolsó Ilamstead-i 
rétegekkel /Anglia/ és a Hoogbutsel-i horizonttal /Belgium/.
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A bartoni és a priabonai /ludi/ emlősök lényegében luté- 
ciai ősökből alakultak ki. Ez a fauna nagy diverzitásu maradt a 
koraludiig, de a késői ludi során fokozatosan csökkent a jelen
tősége. IIARTENBERGER /1973/ szerint ezt a hanyatlást a hőmér
séklet csökkenése és az éghajlat szárazabbá válása okozta. A 
korastampi elején /sannoisi fácies/ fontos esemény következett 
be az emlősfauna életében: a "Grand Coupure", a nagy törés. Az 
uj fauna elsősorban ázsiai bevándorlókból állt össze /RUSSELL 
et al., 1982/.

A charophyták spektruma, amelyet a Harrisichara tuberculata 
és a Rhabdochara stockmansi jelenléte jellemez, fennmarad a kö
zépsőeocéntől a korastampiig. Ez a két faj eocén taxonokkal 
társul a későludiban és újonnan kialakult fajokkal a korastam- 
piban /RíVELIITE, 1983/.

A flórafejlődés arra utal, hogy a trópusi fajokat /bele
értve a ITormapolleseket is/ és a szubtrópusi fajokat fokozato
san helyettesitik az arktotercier, mérsékeltövi fajok /CHATEAU- 
1TEUF, 1980/. A ludi végén /pantini kék márga/ a valószinüleg 
igen gyors klimaromlás következtében a későeocén fajok jó része 
eltűnik. A fajszám változási görbéje a Párizsi-medencében hatá
rozottan kimutatja a növénytakaró alapvető megváltozását az 
eocén-oligocén határon.

Összefoglalásul: a faunaváltozások lehűlésre mutatnak és az 
EITy-európai medencék fokozódó izolációjára a ludi folyamán. A 
lehűlés későludi erősödése egyidejű volt a regresszióval. Ez a 
regresszió, amely sokkal kifejezettebb volt, mint ahogy azt a 
tengerszintváltozási görbék mutatják, valószinüleg egy alpi 
orogón fázis következtében jött létre.
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THE TERMINÁL EOCENE EVENTS AI'ID THE EOCENE/OLIGOCENE BOUNDARY
IN NORTHWESTERN EUROPE

Ch. Pomerolx

I, Objectives of IGCP Project 174 /198Q-1985/
1/ To check: the sections which are complete and continuous 

at the Eocene/Oligocene boundary on continents and in deep-sea 
boreholes.

2/ To study the modifications occurring at this boundary, 
in particular:

increase in the evolution rates /extinctions, appearances/
- climatic changes

- sea level changes
—  stable isotope fractionation changes / ' L^ C / ~ ^ C  and ^ 0 / ^ 0 / .

-  changes in magnetic polarity
- changes in biotope distribution
- extraterrestrial events

3/ To correlate and date these geological events in order 
to characterize a boundary which has been up to now a aiatter of 
controversy, fór the laclc of objective documents.

II, Main events at the Eocene/Oligocene boundary

Oxygen and carbon isotopic variations in biogenic carbo- 
nates indicate a sudden drop in sea-water temperature as well 
as a modification of oceanic chemistry, which is corroborated 
by trace element analyses of the same carbonates. Simultaneously 
the CCD drops and the oceanic sedimentation rate is consider- 
ably reduced. Many genera disappear /foraminiféra, nannoplank- 
ton, dinoflagellates/, while on the continents the evolution 
of the microflora indicates a generál cooling. Many groups 
among mammals bec&me extinct before the Oligocene faunal re- 
newal /the "Grande Coupure" of STEHLIN/, There is an important 
regression which explains that continuous sections are rare at * 4
xDépartement de Géologie Sédimentaire, Université P, et M. Curie,
4 piacé Jussieu, 75230 Paris Cedex 05, Eránce
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at the Eocene/Oligocene boundary. Gaps are common in the deep 
oceanic domain.

Among the causes bringing about this acceleration of the 
climatic evolution, we have proposed an important tectonic 
phase in the Alpine region and the cessation of deep circulation 
between the Atlantic and the Tethys. Certain authors explain 
this alsó by a possible cosmical event, such as the impact of 
a giant meteorité followed by a darkening due to atmospheric 
dúst /HSÜ, 1980/. Or, alternatively, a ring made up of several 
millión tektites and microtektites comparable to those of 
Satum, which, according to O ’KEEFE /1980/, encircled the earth, 
resulting in the screening of sunlight. Obviously theso pheno- 
mena v^ould nőt be the cause of the climatic change already ap- 
parent from the Middle Eocéné o, bút would have brought about 
an.acceleration characterized by the Crossing of somé thermal 
thresholds with spectacular biological consequences /CAVELIER 
et al., 1981/.

III. The Eocene/Ollgocene boundary in Korthwestern Europe 
/Paris Basin, I-Iampshire Basin, Belgium and Germán?;/

Upper Eocéné and Lower Oligocene sediments of north- 
western Europe Consist essentially of shallow wato.r or terrest- 
rial deoosits which rarely yield planktonic microfaunas. The 
biostratigraphy of these deposits is based mainly upon molluscs 
charophytes, spores, pollen, diniflagellates and mámmáIs,

Planktonic foraminifera aid in the correlation of the 
Grimmertingen Sands of Belgium with the Latdorf Beds of Ger- 
many. Both formations contain the last representatives of somé 
lineages and small newly developed globigerinids as G. prae- 
bulloides. According to CAVELIER /1979/ calcareous nannoplank- 
ton indicate an important hiatus between the Latdorf Beds /UP 
18-19/ and the Rupelian Beds /KP 22/ of Belgium and C-ermany.

The malacofauna of the Marnes bleues d ’Argenteuil shows 
obvious Eocéné affinities whereas the Argile verte de Romain-, 
vilié /glaises a Cyrenes/ exbibits a pronounced faunal renewal. 
Malacofauna allows correlation of the Argile verte de Romain- 
villo with the lower Hamstead Beds /England/ and the Eiveau de
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Hoogbutsel /Belgium/,
Bartonian and Priabonian /Ludian/ mammals evolved essen- 

tially from Lutetian ancestors. This fauna remains well diver- 
sified until the Early Ludian bút declines progressively during 
the Laté Ludian, According to HARTENBERGER /1973/ this decline 
resulted from from a decrease in temperature and increase in 
aridity. At the base of the Lower Stampian /Sannoisian facies/ 
an important event occurred in the mammal fauna, known as the 
"Grande Coupure" /Big Break/. A new fauna became established 
composed primarily of Asiatic immigrants /RUSSELL et al,, 1982/.

A Charophyte spectrum, essentially characterized b y the 
presence of Harrisichara tuberculata - Rhabdochara stockmansi, 
persists from the uppermost Middle Ludien to the Lower Stampian. 
These two forms are associated with Eocéné taxa in the Upper 
Ludian and with newly evolved species in the Lower Stampian 
/RíVÉLINE, 1983/.

Ploral evolution shows that . tropical species including 
Eormapolles and subtropical species are prograssively replaced 
'by the Arcto-Tertiary species which consist of temperate forms 
/CHATEAUIIEUF, 1980/. At the end of the Ludian /Marnes blanches 
de Pantin/ most of the species present in the Laté Eocéné dis- 
appear owing to a climate deterioration which may have been 
verj? rapid. The curve of the variations in the absolute numberD
of species in the Paris asin formations shows clearly the 
profound modifications of the vegetation cover at the Eocéné/ 
/Oligocene boundary.

In summary the faunal patterns reflect a cooling and the 
Progressive isolation of the northwestern European basins 
during the Ludian. This cooling increase during the Laté Ludian 
and was contemporaneous with a regression. This regression, 
more pronounced than the generál sea level curve would suggest, 
is probably the result of a major Alpine orogenic phase.
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ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiones Palaeontologica©/, 31, Budapest, 1985* pp.25-28

•:SZVAZU i JANKÓPLANKTON A MAGYARORSZAGI ALS00LI GOCÉNBEN 
S AZ EOCÉN-OIIGÓCÉN IíATÁRKÉrZŐDMÉNYEKBEN

Nagymarosy András

A világszerte használatban lévő felső-eocén alsó-oligocén 
nannoplankton zonáciok általános jellemzője,hogy a zónahatá
rokat .nem belépési, hanem kinaiási eseményekkel definiálj ók., 
a belépési események hiánya,a Kihalási dátumok heterokroni- 
tása és klimaftiggése nagyon megnehezíti a .föld egész terüle
tén alkalmazható nannoplankton zonáció kidolgozását.

Az elterjedtebb zonációkban az eocen-oligocen natárt, - az 
óceáni területek gyakorlata alapján - az KP 2o/21-es zónaha
táron vonják meg,a Piscoaster saipanensis és a 3, barbadlen- 
sis fajok kihalásánál.Az KP 21/22-es határt definiáló Cyclo- 
coccolithus formosus és az KP 22/23-as határt jelző Reticulo- 
fenestre placomorpha kihalási dátumok után uj,belépő fajok 
csak az KP 23-as zónában jelentkeznek.

A határmegvonást hagyarorszagon eocén-ol: 
inkben két tényező jelentősen megnehezíti.Egyrészt - az elté
rő klimaöv miatt - a trópusokon felállított zonációk szint
jelző fajai nálunk ritkák vagy hiányoznak,másrészt a használt 
kihalási dátumokat állandóan "elmossa" az éppen kihaló vagy 
kihalt fajok folyamatos áthalmozódása idősebb képződmények
ből .

Hogy a bizonytalanul alkalmazható "világdátumokat" helyet
tesíthessük, kísérletet tettünk kisebb területen alkalmazható, 
"regionális" dátumok felállítására„DÖVÉixYI PÉTER programja a- 
lapján számitógépes analízist végeztünk a Kárpát-Pannon tér-

ELrE,.földtani-tanszék , 10S8 Budapest, eun krt. 4/A
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ség 2b,nannoplanktonru részletesen feldolgozott szelvényén, 
/ebből 2o saját feldolgozásu magyarországi szelvényen/.Jelöl
tük a belépési és kilépési eseményeket,az acmék kezdetét és 
végét és összegeztük azt,hogy két esemény hányszor követke
zett be azonos sorrendben,forditva vagy egyszerre.hbből gya
koriságot ,átlagot és négyzetes közepeltérést számoltunk.Ilyen 
módon - egy kisebb földrajzi területre - eadig zónajelzönek 
nem tekintett események olyan sorrendjét Kaptuk meg,amelyuen 
két esemény, számértékkel jellemezhető szignifilcancia alapjan 
nagy valószinüséggel ugyanabban a sorrendben következik be. 
/Hangsúlyozzuk,hogy nem feltétlen sorrendet,hanem valoszinü- 
ségi tendenciákat állapítottunk meg,ahol az események bekö
vetkezését nem a filogenetikus tényezők,hanem egy körülhatá
rolt területen bekövetkező környezeti változások indukálják/’.

Vizsgálataink alapján a fentemlitett zónajelző dátumokhoz 
a Kárpát-Pannon térségben a további nannoplankton sztratig- 
ráfiai események társulnak:

- a hidegebb vizhőmérsékletet kedvelő Lanternithus minutus
és Zygrhablithus bijugatus fajok jelentős egyetíszámnövekedése 
észlelhető az eocén-oligocén határ közelében,az HP kl-es zóna 
bázisánál.az az aeme az HP 22-es zóna végéig követhető.

- az eddig Kr k3-as zóna jelzőnek tekintett neticulof enestra 
lockeri első,szórványos példányai már az Kr 2o/rl-es zónaha
táron feltűnnek,mig valóban gyakorivá csak az Ír 2_j-as zóná
ban válik ez a faj.

- IóaRtIKI zonációjától különbözően, területünkön a Cyclococco- 
lithus formosus faj kihalása kevéssel megelőzi az nricsonla 
subdisticha acméjának véget.

- a Hoticulofenestra oamaruensis és a Sphenolitftus celsus fa
jok az Hr t:l-es zónánál magasabban általában nem fordulnak elő.
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- a Tarai Agyag csöKkentsósvizi-euxin tagozatának felső és 
alsó átmeneti rétegeiben egy-két táj tömeges dusulásáv^l jel
lemezhető nannoí'lorák jelzik: a sótartalom ingadozását .Töme
ges Reticulofenastra ornata-t tartalmazó nannoflórák kísérik 
a biaruium lipoldi-s endemikus moxluszkaszintet,teljesen na- 
sonló kiiejlőaésben,mint ahogyan azt ez «ruéiyi bizusa ré
tegekben és a kaukázusi oolenox horizontnál megfigyelhetjük.

a lito- es biosztratigráiiai hoj. reláció u a következőképpen 
állíthatjuk fel:

- az KPPo/21-es zónahatár a kemény,meszes Budai Márga legfel
ső rétegeiben húzódik.Efölött az üledékekben a meszes kompo
nens aránya lecsökken,mig a terrigén anyag mennyisége megnő.
A határ fölött a hidegebb vizet kedvelő nannoplankton fajok 
egyedszáma megnő.
- az KP 21/22-es zónahatár a Tardi Agyag alsó,nem mikroré- 
tegzett tagozatában vonható meg.
- az KP 22-es zónába esik a Tardi Agyag gyengén mikroréteg- 
zett tagozata és a pteropodás szintek.A Cardium lipoldi -s 
szint az KP 22/23-as zónahatár tájékán helyezkedik el.
- a Tardi Agyag felső,erősen mikrorétegzett,euxin tagozata az 
KP 23-as zónába sorolható,mig a Kiscelli Agyag legalsó,nor- 
málsósvizi nannoflórái már az KP 24-es zónát jelzik.

A nagyforaminiférákkal kitűzhető eocén-oligocén határ a 
sikfőkuti kőfejtő szelvénye alapján az KP 21-es zónába esik.
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CÁLC'AREOUS. iiAl.TiOPLAHKTOlí Ili LOAEfí OLIGOCEUE 
Alii) EOCEEE/OLIGOCENE BOUNDARY FOKAI ATI ONG OF HUNGARY

A. Nagyaiárosy

The cűrként standard nannoplankton zonations ofxer only a 
few biostr^tigraphical events at the Eocene-OIigocene boundary. 
Most of these events are last occurences/LO/,thus making tne 
definition of the boundar^ difficult and uncertain.The fixing 
of these LO datums is extremely difficult in Hungary because 
of the permanent reworking from older Eocéné sediments.

A simple computer program was used to find a statistical 
link between two events,i.e. to describe the probabilities 
of the places of the events in a sequence.Thus, somé local 
events were demonstr„ted in the Pannonian basin occurring in 
the Early Oligocene vvith a high probability :
- nigh abundancy of hantéra:' thus minutus and Gygrhablithus 
bi.jugatus in tne zones mr 2 1 -2 2  ,indicating a "colder" envi- 
ronment
- a few specimens of Rcticulofenestra lockeri occur at the 
zonal boundary HP 2o/2 1.High abundancy of this species occurs 
only at the base of the NP 23 zone.
- etc.

The boundary of the NP 2o/21 zones lav s within the Buda
Llarl,while the KP 21/22 and íl? 22/23 zonal boundaries lay wi-
thin the lower member of the Tárd Clay.The upper Tárd Clay
represents the 1TP23 and the niscell Olaj the HP 24 zones.

The Eocéné- Oligocene boundary ,defined v/ith large foramini- 
feras la^s within the nannoplankton zone HP 21.
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MONO- ES DUÓ SPECIFIKUS EAIJNOFLORAK 
A MAOYAROR8ZÁGI AISOOLIGOCÉII JLEDÉÍ03KBEN

riagymarosy András

A Taréi Agyag felső,csokkentsósvizi-euxin tagozatának alsó 
és felső átmeneti rétegeiben olyan nannoflórák figyelhetők 
meg,melyek:e ü egy vagy két faj tömegesen dusulo egy^dei alK^t- 
ntiK es más iaj egyedei nem vagy csak szórványosan lOxdulnaK 
elő oennük. —

Egy faj habonló mertéKÜ dominanciáját a többi kárára akkor 
tapasztaljukba a környezeti viszonyok valamelyike a megszo
kottól eltérővé,extrém jellegűvé válik.Ilyenkor a kisebb tü- 
rőképességü fajok kihalása teret biztosit a nagyobb toleran
ciája faj /vagy fajok/ felvirágzásának.

Vizsgált szelvényeinkben a normálsósvizi alsó és az euxin- 
-csökkentsósvizi felső Tardi Agyag,illetve a felső Tardi és 
a normálsósvizi Kiscelli Agyag átmeneti rétegeiben figyelhe
tő meg a nagy és kis diverzitásu nannoflórák váltakozása a 
sótartalom függvényében.A mono- és duospecifikus nannoflórák 
leggyakrabban a fekete,pirites agyaglaminák közé települő 
fehér, - feltehetően szezonálisan képződő - mészlemezkékben 
találhatók.Feltételezve a sótartalom egyenes irányú csökke
nését,majd növekedését,megbecsülhetjük,"rangsorolhatjuk" a 
következő,különböző toleranciáju fajok,együttesek sótartalom
változással szemben tanúsított relativ tűrőképességét.A Budai- 
-hegység és a Bükkalja területéről származó szelvények vizs
gálata alapján ez a sorrend a következő:

1./A Uiscolithina latoculata,D. pulchra.I.licrantholithus ves- 
per, Orthoz.ygus aureus és Cricolithus jonesi fajok dusulása, 
melyet magas diverzitásu,normális sótartalomra jellemző nan
noflórák kisérnek.

ELTE, Földtani-tanszék, 10'8 Budapest, Luzeír*’ krt
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2. /a Discolithina multipora és a D. obliouipons dusulása, 
nagy egyedszámu Reticulofenestra ornata együttesek megjele
nése, elszegényedett tengeri nannoflóra kíséretében.
3. /A Reticulofenestra callida,K. ornata,Orthozygus aureus, 
Transversopontis latus fajok dusulása,a Reticulofenestra to- 
kodensis faj megjelenése.hz a szint felel meg az endemikus, 
csökkentsósvizi Cardium lipoldi molluszkafauna biotópjának 
és az erősen laminált felső Tardi Agyag bázisának.
4. /A Tardi Agyag felső tagozata gyakorlatilag nannoplankton 
mentes,kivéve a R.ornata és R. tokodensis fajok ritkán fel
lépő monospecifikus együtteseit,1,’ég ritkábbak ebben a szint
ben a monospecifikus Braarudosphaera bigelowi flórák.
5. /A Tardi Agyagbóla Kiscelli Agyag felé átvezető rétegekben 
a növekvő sótartalom miatt újra megjelennek a B. bigelowi,
D. pulchra.G. jonesi nagy abundanciáju együttesei,illetve a 
Reticulofenestra lockeri és a Zygrhablithus bi.jugatus fajok 
mono- és duospecifikus nannoflórái.
6. /A normális sótartalmi viszonyokat tükröző Kiscelli Agyag
ban is előfordulnak lo-2o cm vastagságú laminit-betelepülé- 
sek,melyeknek létrejöttét kielégítően nem tudjuk megmagyaráz
ni. Ezekben a rétegekben a Kicrantholithns vesper.D. multipora. 
D. obliquipons,D. pygmaea.R. lockeri.B. bigelov.'i nagy egyed
számu együtteseivel találkozunk.az egyidejűleg megfigyelhe
tő nagy diverzitásu tengeri nannoflórák kizárják a csökkent
sósvizi eredet lehetőségét.

Kimutatható,hogy a R. lockeri és a Discolithina fajok tűrik 
legkevésbé a normális sótartalomtól való eltérést,mig a Bra
arudosphaera bigelowi faj,amely az egesz képződménysorban vé
gigkövethető, a sótartalom szempontjából legnagyobb türőképes- 
ségü forma.
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IvTOITO- atjd d u o s p e c i p i c n a n n o f l o r a s
IN THE LOWER ÖLIGOCEHE SEDIMENTS OE HUNGARY

I
A. Nagymarosyx

In the upper,euxinic member of the Tárd Clay special low 
diversity - high abundancy nannofloras were observed.The as- 
semblages consist of only one or two species with an extreme- 
ly high amount of specimens,respectively.This phenomenon seems 
to be a consequence of the salinity change at the lower and 
upper boundary of the Upper Tárd Clay.Among the typical forms 
are Discolithina latoculata.D.pulchra.lR multipora.D. obliqui- 
pons.D. pygmaea and Reticulofenestra lockeri,with a low tolc- 
rancy toward the salinity changes. Cricolithus jonesi. Micran- 
tholithus vesper.Orthozygus aureus represent a more euryhalin 
character,while Reticulofenestra ornata.lí.. tokodensis and Bra- 
arudosphaera bigelowi show a high degree of tolerancy.

*
Department of Geology, Eötvös University, H*-1088 Budapest, 
Muzeum krt. 4/A t
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AZ EOCÉN/oLlGOCÉN KATÁKRÓL PLANKTON FOKAI.ilNIFERÁK ALAPJÁN
MAGYARORSZÁGON

Horváth Máriax

Az eocén-oligocén határ plankton foraminiférák alapján 
való megvonására budai és bükk-hegységi felszini és mélyfúrási 
szelvényeket használtam fel. Sajnos, a jelenleg még vitatott 
Noszvaj— Sikfőkuti felszini szelvény /vö. KECSKEMÉTI és VARGA, 
1984, e*kötetben/ kivételével az eddig megismert felszini fel
tárások alkalmatlannak bizonyultak. Csak mélyfúrásokban lehetett 
eocén-oligocén határt plankton foraminiférák alapján kijelölni.

A Budai Márga, a Tardi Agyag alsó, tengeri kifejlődésü 
szakasza és a Kiscelli Agyag gazdag plankton foraminifera asz- 
szociációkat tartalmaz, azonban a zónajelzők hiányzanak vagy 
előfordulásuk igen gyér, igy a standard zonáciéval való korre- 
lálás bizonyos nehézségekbe ütközik. Az eddigi vizsgálatok 
alapján a következő plankton zónákat lehetett kimutatni.

“ f 17 zóna /BLOW, 1969, 1979 nyomán/ alsó kétharmada a 
Budai Már- a felső részén. Jellemző a Globorotalia cerroazu- 
lensis s.l., Globigerina linaperta és G^. eocaena, valamint a 
Gg. ampliapertura és _Gg. gortanii praeturrilitina együttes elő
fordulása. A zóna kimutatható a Kiscell-1 fúrásban /110— 98 m 
között/, a Cserépváraija-1 fúrásban /442— 407 m között/ és a 
Pusztaszeri utón.

- Átmeneti zóna vagy a P 17 zóna felső harmada a Budai 
Márga legfelső néhány méterében és a Tardi Agyag alsó részében. 
Alsó határa egybeesik a ritka Pseudohastigerina naguewichiensis, 
Chiloguembelina ex gr. graci11ima, Globigerina liverovskae, 
Globorotalia postcretacea feltűnésével. Felső határát a Globo
rotalia munda belépése jelzi. Jellemző a 0°;. eocaena, Gg. tri- 
pnrtlta, Gg. ampliapertura, Gg. prasaepis, Gg. gortanii górta- .

x.E.LTE Földtani Tanszék, 1088 Budapest, Muzeum krt. 4/A
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nii, Gr, increbescens együttelőfordulása. A zóna kimutatható 
a Kiscell-1 fúrás 98— 84 m közti és a Cserépváralja-1 fúrás 
407—  382 m közötti szakaszán.

- P 18 zóna a Tardi Agyag alsó laminitmentes vagy csak 
gyengén laminites alsó szakszán. Általában az un. kisglobige- 
rinás faunák jellemzők, azaz a Globorotalia postcretacea, Gr. 
brevispira, Gr. munda, Chiloguembelina gracillima, Pseudohas- 
tigerina naguewichiensis együtthlőfordulása, ill. a Globigerina 
tapurinesis, Gg. prasaepis, Gg. ampliapertura, Gg. angustium- 
bilicata együttelőfordulása. A zóna jelzi - véleményem szerint 
- a korai Paratethys /BÁLDI 1980, 1983/ kialakulását, a kis- 
celli emelet bázisát. A zóna kimutatható a Kiscell-1 fúrásban 
/84-55 m között/, a Cserépváraija-1 fúrásban /382-3Ő2 m között/, 
ill. Nos.zvaj— Sikfőkuton. A zóna kronosztratigráfiai helyzete 
egyértelműen oligocénen belüli.

- a P 19/20 zónát a Tardi Agyag felső, laminites, és a 
Kiscelli Agyagba átmenő részén valószinüsithetjük, de ide tar
tozik a Kiscelli Agyag nagy része is. Általában rendkívül sze
gény autochton foraminifera-fauna jellemző. Gyakran teljesen 
hiányzanak is a foraminiférák vagy csak allochton helyzetben 
találhatók meg. A P 19/20 zónát faunával igazoltan a Csillag
hegy, Ibolya utcai és a Zugliget, Gim utcai feltárásokban 
/mindkettő Budapest/ lehetett kimutatni. Mindkettőben felis
merhető, ha ritkán is, a Globigerina sellii zónajelző forma.
A zóna felső határa a Kiscelli Agyagban van. Eddig csak a fel
sőpetényi területen lehetett biztosan kimutatni a Globorotalia 
opima opima első megjelenése alapján /HORVÁTH in BÁLDI et al., 
1982, HORVÁTH, 1983/.

Az eocén-oligocén határ tehát plankton foraminiférák 
alapján a Budai Márga legfelső részén húzható meg, a P 17 
BLOW-féle zónán belül, azaz a Cassigerinella chipolensis—
— Hastigerina micra BOLLI-féle zóna bázisán. Az Eoparatethys 
kialakulását és a kiscelli emelet bázisát véleményem szerint 
feljebb, a Tardi Agyagban lehet kimutatni, a fellépő "kisglo- 
bigerinás együttesek" és a Globorotalia munda belépése alapján.
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EOCENE/OLIGOCENE BOUNDARY AID THE TERMINÁL EOCENE EVEIíTS 
ON THE BASIS OP PLANKTONIC FO RM AI NI F ÉRA

M. Horváth

The planktonic foraminiféra associations are very rich in 
the Buda Mari /Upper Eocéné and lowermost Oligocene/, in the lower 
Tárd Clay /Early oligocene/ and in the Kiscell Clay /Kiscellian/. 
The planktonic foraminiféra zones are as follows:

- P 17 zone is in the upper Buda Mari; the co-occurrence 
of Globigerina linaperta, Gg. eocaena, G°;. aaipliapertura, Gg. 
gortanii praeturrilitina is characteristic.

- The transitional zone in the uppermost part of Buda 
Mari and in the lower Tárd Clay; the co-occurrence of Globi
gerina eocaena, Gg. tripartita, Gg. ampliapertura, Gg. gorta
nii gortanii is observed.

- P 18 zone can be found in the lower Tárd C l a y ;  Globo- 
rotalia /T./ postcretacea, G. /T./ brevispira, Gr. /T./ munda, 
Chiloguembelina gracillima and Globigerina angustiumbilicata 
are frequent.

- the upper Tárd Clay can be involved in the higher part 
of the P 19/20 zone.

- the upper boundary of the P 19/20 zone is observed by 
the first appearance of Globorotalia /Turborotalia/ opima 
opima in the Kiscell Clay.
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AZ EOCÉN-OLIGOCÉN HATÁR KÉRDÉSE NAGYFORAMINIFERÁK ALAPJÁN 
A NOSZVAJ-SIKFŐKUTI SZELVÉNYBEN /É-MAGYÁRORSZÁG/

1 > 2 .Kecskeméti Tibor - Varga Péter

Egy korábbi munkánkban /KECSKEMÉTI, 1981/ számos magyar- 
országi szelvény eocén-oligocén határ közelében levő képződ
ményeinek nagyforaminiférái kerültek vizsgálatra. E faunák a 
szelvények nagy többségében egyértelműen felsőeocént jeleztek, 
csupán’ két szelvényben /Solymár, Várerdőhegy; Pilisborosjenő, 
Kálváriadomb/ volt megfigyelhető oligocén fauna is.

A jelen vizsgálatok újabb szelvények nagyforaminifera- 
-faunájának megismerését, rétegtani értékelését, korrelációját, 
valamint az eocén-oligocén határ kikutatását tűzték ki célul.
A vizsgált szelvények: Alcsutdoboz-3 sz. fúrás; Csillaghegy, 
Ibolya utca, kőfejtő, Zugliget, Gim utca; Nőszvaj, Sikfőkut, 
Cserestető, Attila-kut, Várhegy déli és keleti oldal; Cserép
váralj a-1 sz fúrás.

A szelvények többségében ez esetben is csak felsőeocén 
nagyforaminiférák voltak megfigyelhetők, illetve azok olyan 
rétegtani helyzetben voltak, hogy a határ megvonásánál nem jö
hettek számításba. E faunák általában közepes mennyiségüek és 
közepes diverzitásuak. Egy részük Nummulites, főként N. fabia- 
nii, N. incrassatus, N. pulchellus, N. chavannesi, N. bouillei. 
Mellettük Discocyclinidák /a Cserépváralja-1 fúrás egy szaka
szában kőzetalkotó mennyiségüek/ és az Operculina alpina alak
kor tagjai a leggyakoribbak. Gyéren Spiroclypeus és Chapmanina 
is előfordul.

Egy szelvény azonban kiemelkedő jelentőségű az eocén-oli
gocén határ kijelölése szempontjából. Ez a szelvény az Eger 
melletti Noszvaj község határában lévő Sikfőkut, Cserestető

 ̂Természeti adomán yi Muzeum Föld- és Őslénytára, Budapest,
Múzeum körút 14-16.
ELTE Földtani Tanszék, 1088 Budapest, Muzeum körút 4/A,2
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kőfejtője és a hozzá cstalakozó mesterséges árok,
A szelvény kereken 10 m vastagságban tárja fel a határ- 

képződményeket, melyek alsó harmadukban mészkő, középső harma- 
dukban uralkodéan agyag és márga, felső harmadukban mészmárga 
kifejlődésüek. A mészkő és az agyag, .agyagmárga kifejlődés 
közepes, a mészmárga nagy mennyiségű nagyforaminiferát tartal
maz, A fauna nagyobb részét Nummulitesek, kisebb részét Oper- 
culinák és Spiroclypeusok alkotják,

A szelvény közel 7 m-es alsó szakasza /1-16, minta/ 
felsőeocén jellegű nagyforaminifera-faunát tartalmaz. Alkotói:
W. fabianii /9. minta/, N. cf. fabianii /l, 8, 10, 13/3. min
ta; csak obliquus metszetből határozva!/, N. incrassatus, —  
chavannesi, N. pulchellus, N. bouillei, valamint az Operculina 
alpina alakkör taxonjai. Közülük egyedül a N. bouillei ismert 
alsóoligocén rétegekből is /Biarritz/, de rétegtani elterjedése 
nagyrészt a felsőeocénre esik. Itt, mint Possagnoban, Mossano- 
ban és Scaffarelben is jellegzetes felsőeocén taxonokkal alkot 
faunát.

Efelett, folyamatos üledékképződés mellett a 17. mintában 
fellép —  nem kis mennyiségben —  a N. vascus és gyéren a 
Spiroclypeus carpathicu3, A N. bouillei tovább egzisztál, 
ugyanúgy, mint a biarritzi szelvényben. Ugyanakkor elmaradnak 
a N. incrassatus alakkör, valamint az Operculina alpina alak
kor taxonjai. A teljes szelvényből hiányzanak a Discocyclini- 
dák.

Az eocén-oligocén határ megvonása szempontjából legfonto- • 
sabb a nagyforaminifera-fauna összetételének és jellegének meg
változása. A változás a 16-17. minta faunájában észlelhető.
Ennek legfontosabb momentumai: a biarritzi szelvény oligocén 
rétegeiből leirt N. vascus fellépése, az oligocénben feldúsuló 
Spiroclypeus carpathicus megjelenése s a jellegzetes felső
eocén Uummulites taxonok /főként a N. fabianii/ elmaradásával 
egyidejűleg a nagyforaminifera-fauna diverzitásának jelentős 
csökkenése. A 17. mintától felfelé a faunát ■—  jelentős egyed- 
szám mellett —  mindössze a N. vascus, W. bouillei, és a Spi
roclypeus carpathicua alkotja.

A szelvény felsőeocén nagyforaminifera-faunája nehézség
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nélkül korrelálható más magyarországi szelvények /Alcsutdoboz- 
-3 sz. fúrás; Sikfőkut: Attila-kut, Várhegy D-i és K-i oldala; 
Eger, Kiseged/ felsőeocén faunáival. Bőséges összehasonlitó 
anyag alapján ugyancsak jól korrelálható az észak-olaszországi 
/Priabona, Possagno, Mossano/ és a dél-franciaországi /Scaf- 
farel/ szelvények felsőeocén faunáival.

Az alsóoligocén faunához hasonlót Magyarországon csak 
Solymáron és Pilisborosjenőn figyelhettünk meg, de ezeknek az 
eocén-oligocén határhoz viszonyított helyzete más, mint a sik- 
főkutié. Viszont jól korrelálható az összehasonlításul is szol
gáló biarritzi /Világítótorony, Atalaya/ alsóoligocén faunával. 
Mindkét helyen előfordul a N. vascus és a N. bourllei; Sikfő- 
kuton hiányzik a H. intermedius.

A cserestetői szelvényt jól kiegészíti 3 közeli feltárás, 
melyeknek rétegei azonos dőlésüek a cserestetőiekkel. A 3 fel
tárás: Attila-kut, a Várhegy D-i és a Várhegy K-i oldala. E 
szelvények a cserestetői kőfejtő alsó rétegeivel azonos felső
eocén nagyforaminifera-faunát tartalmaznak. Domináns fajuk a 
N. fabianii.

A feltáráscsoport egymást kiegészítő szelvényei magukba 
foglalják a felsőeocén legfelső szakaszát /gazdag Kummulites- 
-faunával, melynek domináns alakja a K. fabianii s.l./, vala
mint üledékfolytonossággal kapcsolódva az oligocén egy kezdeti 
szakaszát is /N. vascussal jellemezve/.
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THE EOCENE/OLIGOCENE BOUNDARY IN THE SíKPOKÚT PROFILÉ 
/N-HUNGARY/ AS REVEALED BY THE STUDY OF LARGER FORAMINIFERA

T. Kecskeméti, P. V a r g a

In a previous paper /KECSKEMÉTI, 1981/ the larger forarni- 
nifera occurring in several Hungárián profiles near the E/0 
boundary were discussed. In the majority of these profiles, the 
assemblages indicate Laté Eocéné age. Only in two,of them the 
presence of Oligocene faunas could be established /Várerdőhegy 
at Solymár viliágé, Kálváriadomb at Pilisborosjenő viliágé/,

The present study was aimed at the determination, strati-' 
graphic evaluation and correlation oí the larger foraminifera 
assemblages occurring in somé more profiles /borehole Alcsut- 
doboz-3; Csillaghegy, Ibolya Street; Zugliget; Sikfőkut at 
Noszvaj viliágé, Cserestető, Attila-kut, Várhegy S and Várhegy 
E outcrops; borehole Cserépváralja-1/, in order to facilitate 
the tracing of the E/0 boundary.

In most of the profiles, only Upper Eocéné macroforamini- 
fers could be identified. Moreover, due to their stratigraohic 
position, they were of no use in establishing the E/0 boundary.

There is one profile, however, which is of outstanding 
importance in this respect. This is the Cserestető quarry with 
a complementing artificial trench, at Sikfőkut, near IIoszvaj 
viliágé.

In this profile, the boundary fórmations are exposed in 
10 m thickness. The lower third is made up by limestone, the 
middle one predominantly by clay and clay mari, while upper 
one by calcareous mari. Larger foraminifera are common in the 
two loer thirds and they abound even more in the uppermost 
one /mainly Nummulites, with subordinate Operculina and Spiro- 
clypeus species/.

The lower part of the profile /including samples 1-17/ 
contain macroforaminifers of Laté Eocéné age, such as Nummu- 
lites incrassatus, N. chavannesi, N. pulchellus, several speci- 
mens of N. cf. fabianii /determined in thin section only/, N. 
bouillei /known to persist in the Early Oligocene, too/ and



taxa of the Operculina alpina form group
Higher up /from sample 18 upwards/ a faunal change could 

be observed, in spite of the continuity of sedimentation. In 
sample No. 19 Hummulites vascus was found, álong with the still 
existing H. bouillei and accompanied by Spiroclypeus carpathi- 
cus. In the same sample, N. incrassatu3 and the taxa of the 
Operculina alpina form group are already absent. These fea- 
tures combined, are indicative of Oligocene age.

Discocyclina are missing thro.ughout the profile.
The Upper Eocéné assemblage of this profile can be corre- 

lated without difficulty with those of other profiles in Hun-, 
gary ás v/ell as with those of well-studied profiTes abroad /e. 
g. Priabona, Possagno, Mossano, Brendola in Northern Italy 
and Scaffarel in Southern Francé/.

As fór the Lower Oligocene assemblage, similar ones are 
known to occur in the profiles of Solymár and Pilisborosjenő 
only, bút even these are in a somewhat different position 
as related to the E/0 boundary. The Sikfőkut assemblage can 
be easily correlated, however, with the Lower Oligocene fauna 
of Biarritz /Atalaye, light tower/. Hummulites vascus and H. 
boulllei are present at both localities, N. intermedius is 
absent at Sikfőkut.
The Cserestető profile is well complemented by three nearby 
/along-strike/ exposures called Attila-kut, Várhegy South and 
Várhegy East, respectively. These furnished an Upper Eocéné 
assemblage dominated by Nummulites fabianii.

Accordingly, the profiles of this exposure group compre- 
hend the uppermost part of the Eocéné, with an abubdant Hummu- 
lites assemblage dominated by N. fabianii s.l., and, with con- 
tinuous sedimentation, the initial part of the Oligocene, cha- 
racterized by the presence of H. vascus.

The conclusions based on the study of larger foraminifera 
have been corroborated by those drawn relying upon the study of 
planktonic foraminifera and the nannoplankton.
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K/Ar KORMEGHATÁROZÁSOK A HAZAI EOCÉN-ÖLI GÓC ÉH ALAPSZELVÉNYEKBŐL

BALOGH Kadosa X

Az eocén-oligocén határ időbeli helyzete még nem ismert elég 

pontosan. Ezt a bizonytalanságot szemlélteti az 1.táblázaton 

látható összeállitás, amelyen különböző szerzőknek az eocén/o

ligocén határ, vagy ahhoz közeli rétegtani egység korára vonat

kozó becslését tüntettük fel. Az 1978 óta javasolt értékek is 

rendkivül széles, 33 - 38 millió év tartományba esnek.
Ennek a bizonytalanságnak - mivel a kisérleti technika je

lenlegi szintjén mérési hibától eltekinthetünk - két oka lehet. 
1/. Az eocén/oligocén határ közelében világszerte kevés a ré- 

tegtanilag jól definiált helyzetű, radiometrikus kormeg-

^határozásra alkalmas magmás kőzet;
2/. A radiometrikus és földtani kor gyakori eltérése megnehez: 

ti a mérési adatok értelmezését.
Az 1. táblázatban foglalt korbecslések legnagyobb része 

több szempontból is kifogásolható vizsgálatokon alapul. Az e- 

lemzések jelentős része nem elég ép, kormeghatározásra kevésbé 
alkalmas ásványon készült, s nem alkalmazták a radiometrikus 

és földtani kor eltérésének kimutatására alkalmas vizsgálati 
módszereket. Legkevésbé meggyőzőek a fiatalabb eocén/oligocén 

határt javasló dolgozatok.
A hazai vizsgálatok során az eocén/oligocén határ közelé

ben lévő üledékes rétegek között megjelenő vékony andezittufa
X -MTA Atommagkutató Intézet, Debrecen
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csikók közül háromból sikerült K/Ar kormeghatározás céljára 
biotitot elválasztani, a mérési eredményeket a 2.táblázat tar
talmazza. Az Alcsutdoboz-3 fúrásból, 657,5 m-ről származó minta 
erős bontottságát a biotit nagyon alacsony K-tartalma is jól 

jelzi. A kőzeo idegen anyagot is tartalmaz, áthalmozott volta 

valószinüsithető, igy K/Ar kora több szempontból is megbizha- 

tatlan. Ezzel szemben a biotit oszlopos megjelenése a Kiscell-1 

fúrásból és az Alcsutdoboz-3 fúrás mélyebb szintjétől származó 
minták esetében SZABÓ Cs. és BALOG A. vizsgálatai szerint ki

zárja az áthalmozódás lehetőségét.

A különböző rétegtani szintekből származó biotitok kora jól 

egyezik, ami arra utal, hogy a radiometrikus korok nem a tufa
szórás idejét tükrözik, hanem egy későbbi, a vizsgált mintákat 

már együttesen érintő esemény hatására alakultak ki. Részleges 

argonveszteségre utal az is, hogy az általunk mért korok lé
nyegesen fiatalabbak a szakirodalom alapján várható értéknél.

A K/Ar korok fiatalodása Magyarországon egyébként gyakori je
lenség, kimutatható a miocén tufaszintekből elválasztott bio
titok egy része esetében is.

Összegezve megállapítható, hogy a rendelkezésünkre álló 

biotit szeparátumok hagyományos K/Ar kora nem alkalmas az eo- 
cén/oligocén határ időbeli helyzetének pontosabb meghatározásá

ra. A biotitok termikus története azonban egyszerű, a feltéte
lezhető argonveszteség 10-20 % , igy az eltávozott radiogén ar

gon aránya a reaktor besugárzást igénylő -^Ar/^°Ar módszer al

kalmazásával várhatóan megállapítható. Az ennek alapján korri
gált K/Ar kor megbizhatóbb lenne a szakirodalomban eddig kö
zölt adatoknál. A Kiscell-1 fúrásból elválasztott biotit



^ A r / ^ A r  módszeres meghatározását, a probléma jelentőségére 
való tekintettel, a Tokiói Egyetem Geofizikai Intézete vállal

ta el.
x x x

1.táblázat. Adatok az eocén/oligocén határ és az ehhez közeli
rétegtani egységek korára

Szerző Rétegtani egység v. 
határ

Idő /mill.év/

HOLMES, 1959 eocén/oligocén határ 41 —
EVERNDEH et al., 1961 eocén/oligocén határ 

/Chadroni/
33,9

KULP, 1961 eocén/oligocén határ 37

EVER3IDE1I et al. , 1964 rupéli alja 
chadroni alja

33.1
37.1

FÜíTKEL, 1964 eocén/oligocén határ 38 - 39

EERGGREN, 1969 eocén/oligocén határ 38,5

HARDENBOL, BERGGREN 
1978

eocén/oligocén határ 38

RUBIESTEIU, GABUEIA 
1978

eocén/oligocén határ 35,9-36,9

ÖDIN, 1978 IIP 21 alja 33
HARRIS, ZULLEj 1980 középső-felső eocén 

/Castle Hayne mészkő/
43,8 + 1,0

GLASS et al., 1973 felső eocén közepe 34,6 + 4,2

CURRY., 0DI1T, 1982 eocén/oligocén határ 34 t f

Korértékek átszámolva az IUGS Geokronológiai Albizottsága ál
tal javasolt bomlási és atomi állandók alapján /STEIGER, JAGER

1977/.
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K/Ar DATES OP SOMÉ HUNGÁRIÁN LATÉ EOCENE - EARLY OLIGOCENE '

SAMPLES

K. Balogh x

The absolute geologic time-scales established by different 

authors strongly disagree in respect of the age of the Eocéné/ 

Oligocene boundary. This disharmony is demonstrated by the 
values, collected in Table 1. The last estimate of CURRY and 

ODIN /1982/ is based on the evaluation of all available data, 
its relatively great error indicates that this question is 
still unséttled.

This uncertainty may be attributed to the scarcity of 
volcanic matéria! in the proximity of this boundary. Á l l esti- 

mations are based on datations of single rock occurrences.

Thus the internál consistency of radiometric data from strati- 
graphically closely related rocks cannot support the reliabi- 

lity of the measured ages. The "^Ar/^Ar method, which is 

suitable fór detecting radiogenic argon loss, has nőt been 
applied up to now.

In Table 2. traditional K/Ar data are presented, which. 

have been measured on biotite from andesite tuff layers inter- 
bedded in sediments belonging to the indicated nannoplankton 
zones. The weathered character of biotite from sample No.809 
is manifested by its lö v i potassium content too, the tuff 
layer contains detrital contamination, therefore this dátum

x ATOMKI, Debrecen
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is considered to be unreliable. The columnar appearance of bio- 

tite in sanples Nos. 868 and 795. excludes the possibility of 

redeposition /SZABÓ, 1983/. The too young ages of these bioti- 
tes can be explained only by áss urai ng radiogenic argon loss. 

Tliis assuraption is supporied by the frequent observation of 

radiogenic argon loss in lower Miocéné rhyolitic tuffs in Hun

gary /HÁMOR et al., 1979/. Thus, our efforts to provide subs- 

tantial new data fór the Eocene/Oligocene boundary are being 

failed' up to now, valuable ages can be expected f-rora the appli- 
cation of ^ A r / ^ A r  method.

x x x

Table 1. Age estiaiations of the Eocene/Oligocene boundary by 
different authors
/Values recalculated with the modified atomié and de- 
cay constants, STEIGER, JAGER, 1977/

Author Age ni.y.

HOLMES, 1959 . 41,0
KULP, 1961 37,0 + 2 , 0

EVERNDEN et al., 1964 33,9
FUNNEL, 1964 38 - 39

BERGGREN, 1969 38,5
ODIN et al., 1978 33
CURRY, ODIN, 1982 34 t i
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ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiones Palaeontologicae/, jjl, Budapest, 1985* pp.53-57.

VULKÁNI EREDETŰ CSILLÁMOK K/Ar KORMEGHATÁROZÁSA 
EOCÉN-OLIGOCÉN HATÁRSZELVÉNYEK PELÁGIKUS MÉSZKÖVÉBEN

/GUBBIO, OLASZORSZÁG/

1 1 . . 1 .Alessand.ro Montanari, Walter Alvarez, Dávid Bice, Garniss
1 1 2  3Curtis, Róbert Drake, William Lowrie, Michael McWilliams

-Az ÉK-Appeninekben az eocén-oligocén határ _a_sc ágii a 
cinerea alsó részében helyezkedik el. Ennek a pelágikus, már- 
gás mészkőnek a legjobb feltárásai Gubbio közelében, a contes- 
sai utón találhatók. A contessai szelvény biosztratigráfiái és 
magnetosztratigráfiái helyzetét LOWRIE és munkatársai /1982/ 
határozták meg pontosan. Az eocén-oligocén határt egy nagy kő
fejtőben ismerték fel, a 13. és a 15. óceáni mágneses anomáli
ának megfelelő polaritási zónák fordított mágnesezettségü in
tervallumában. Biosztratigráfiái szempontból a határt a Globo- 
rotalia cerroazulensis és a Pseudohastigerina micra plankton 
foraminifera-zónák és az NP 19/20— CP 15b és az NP 21— CP l6a,b 
nannoplankton zónák határa jelöli ki. A szelvény felsőeocén és 
alsóoligocén szakaszán több szintben'találhatók csillámlemez
kék. Ezek egyes rétegfelszinekhez kötődnek. Különösen két réteg 
/kb. 8 m-rel a határ fölött, ill. alatt, a 13., ill. a 16, 
mágneses anomália tetején/ tartalmazott annyi csillámot, hogy 
az szeparálható volt és K/Ar módszerrel a korát meg lehetett 
határozni. A jó megtartású, nem mállott biotitcsillámok való- 
szinüleg a Gubbiótól 230 km-re É-ra elterülő Colli Euganei 
vulkáni vidékéről származhattak, amely a későeocénben és a 
koraoligocénben volt aktiv. A csillámok periodikus előfordulása 
és a hidraulikai szempontból egyenértékű egyéb vulkáni szili-
7---------Department of Geology and Geophysics, University of California, 
Berkeley, CA 94720, USA

^Institut für Geophysik, ETH-Hönggerberg, CH-8093 Zürich, Svájc3Department of Geophysics, Stanford University, Stanford, Cali
fornia, USA
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teátok hiánya légi szállitásra utal. A felső rétegből /a 13. 
anomália tetejéről/ előkerült csillámok előzetes K/Ar kora

i .
35,2 - 0,5 millió év, mig az alsó réteg csillámja /a 16. ano
mália tetejéről/ 36,1 -  0,5 millió éves kort adott. Az ezekből 
a koradatokból a csillámos rétegek közötti 16 méternyi pelági- 
kus biomikritre meghatározott 18 méter/millió év üledékképző
dési sebesség alapján 35,6 -  0,5 millió éves kort lehetett 
meghatározni a biosztratigráfiai eocén-oligocén határra. Ez az 
eredmény tovább pontosítja a későeocén-koraoligocén óceáni 
mágneses sztratigráfia kalibrációs skáláját és jó közelitést 
ad az eocén-oligocén határ korára. Ezenkívül segítséget nyújt 
az eocénvégi biológiai fordulatot rögzitő rétegtani szelvények 
világméretű korrelációjához is.

1. ábra: Az eocén-oligocén határ K/Ar kora a gubbiói szel
vényben

Eig. 1. K/Ar age of the Eocene/Oligocene boundary in the 
Gubbio section
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K-Ar DAT ING OF VOLCAMTC MICAS IN PELAGIC LIMESTOIIES BRACKETING 
THE EOCENE/OLIGOCENE BOUNDARY IN THE GUBBIO SEQUENCE, ITALY'

A. Montanari, W. Alvarez, D. Bice, G. Curtis, R. Drake, W,
Lowrie, M. McWilliams

The Eocene-Oligocene /E-0/ boundary in the northeastern 
Apennines is located in the lower part of the Scaglia Cinerea 
Formation, a pelagic marly limestone, the best exposures of 
which are found along the Contessa road, near the city of Gub- 
bio. The biostratigraphy and magnetost atigraphy of the Contessa 
section have been defined with accuracy by LOWRIE and others 
/1982/. The E-0 boundary has been recognized in a'large quarry, 
within the magnetically reversed interval between polarity 
zones equivalent to maríné magnetic anomalies 13 and 15. Bio- 
stratigraphically the E-0 boundary has been defined as the 
contact between the Globorotalia cerroazulensis and Pseudohas- 
tigerina micra planlctonic forarainiferal zones, and between 
nannoplankton zones NP 19/20-CP 15b and NP 21-CP l6a,b. In the 
Upper Eocéné and Lower Oligocene portion of the section, se- 
veral levels in the marly limestone layers contain mica flakes, 
which are closely confined to particular bedding planes, and 
nőt disturbed through significant thickness of the mari. In 
particular, two layers, approxiniately 8 m above and 8 m below 
the E-0 boundary, at the top of the magnetic anomalies 13 and 
16 respectively, contain enough mica to be separated and dated 
by the potassium-argon method. The mica, which is a well-pre- 
oerved, unaltered bio bité, may have been erupted from the vol- 
anic province of the Colli Euganei, about 230 km north of Gub- 

bio, which was active during Upper Eocene-Lower Oligocene time. 
The periodic occurrence of the mica and the absence of hydrau- 
lically equivalent, equant grains of other volcanic silicates 
are indicative of an air-fall depositional mechanism. The pre- 
liminary K-Ar age obtained fór the upper mica /top anomaly 13/ 
is 35.2+/-0.5 m.y., whereas the age of the lov^er mica /top ano
maly 16/ is 36.1+/-0.5 m.y. Using these K-Ar ages to obtain an 
average sedimentation rate of 18 m/m.y. through the 16 meters
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of pelagic biomicrites between tiie micaceous rnaricer beds ,  an 
age of 35* 6 + / - 0 . 5  nuy. was o b t a iu e d  f ó r  blie b i o a t r a t i g r a p h i c  
E-0 bounáary. Tlxis work provides f u r t h e r  constraints f ó r  an 
absolute tinié scale to calibrate the Upper Eocene-Lower Oli- 
gocene marine magnetic stratigraphy, and gives better estimate 
of the age of the E-0 boundary, which will be useful fór a 
world-wide correlation of stratigraphic sections recording. the 
terminál Eocéné biological turnover.
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ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiones Palaeontologicae/, 31, Budapest, 1985* pp.59-64-.

A BUDAI FELSŐEOCÉN MÉSZKŐ MIKROFÁCIE3-M0DELLJE

XKázmér Miklós

A Budai-hegység és tágabb környékének priahonai korú 
nummuliteszes-discocyclinás mészkövét, valamint a bryozoás 
márga és a Budai Márga egy részét vizsgáltam. Kilenc felszíni 
és mélyfúrási szelvény mintáiból készült háromszáz vékonycsi
szolatban 10 vörösalga- és 15 foraminifera-nemzetséget, vala
mint Hydrozoa-, Scleractinia-, Bivalvia-, Gastropoda-, Dit- 
rupa-,‘Bryozoa-, Echinodermata- és Calcisphaera maradványokat 
lehetett felismerni. Minden mintában meghatároztam a mészkő 
szöveti összetételét, szövettípusát, az elegyrészek átlagos 
és maximális méretét, az energia indexet és az egyes ősmarad
ványcsoportok százalékos arányát. Az eredményeket szelvényen
ként mikrofácies-diagramban ábrázoltam /l. ábra/. Ezen fel
tüntettem a feltételezett tengérmélységet is, a tengerszint
hez és a hullámbázishoz viszonyítva. Végül a mikrofáciestípu
sok elhatárolását, jelét és nevét tartalmazza a diagram.

Tizenkilenc mikrofáciestípus szerepel a diagramok alapján 
összeállított mikrofácies-rnodellben /2. ábra/. Sorrendjük a 
tengermélység változását és a parttávolság növekedését tükrözi. 
Hét üledékképződési környezet típus feleltethető meg a 19 fáci— 
estipusnak:

- sziklás tengerpart abráziós törmeléklejtője /MF 1A - 2/
- jól szellőzött lagúna, többnyire a hullámbázisnál seké

lyebb /MF 5 - 5  és 8/
- korall-vörösalga-zátony /DUHHAM, 1970: ökológiai zá

tony/, esetleg a hullámbázis alatt /MF SA és 6B/
- mészhomokpad, részben a tengerszint fölött /MF 7/

- a sekély self külső része: Discocyclina-pad /MF 9A - 90/
- mélyebb self: a terrigén pélit növekvő mennyisége csök

kenti a karbonát részarányát: bryozoás márga /MF 10-12/
- a selfperem és a kontinentális lejtő felső része:

Budai Márga /MF 13/®

XELTE Őslénytani Tanszék, 1083 Budapest, Kun Béla tér 2.
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A mikrofáciesmodell transzgresssiós sorozatot ábrázol. 
Ennek csak hosszabb-rövidebb részletei figyelhetők meg az 
egyes feltárásokban. Ezek a kőzetek /és a Budai Márga meg a 
Tardi Agyag mészkőbetelepülései: VARGA, 1982/ azt jelzik, 
hogy a felsőeocén - alsóoiigocén során mindig volt sekélyten
geri karbonátképződés a Budai-hegység területén.

IRODALOM

DUNIIAM, R.J. 1970: Stratigraphic reefs versus ecologic reefs.
- Bull. Am. Assoc. Petrol. Geologists 54/lü, 1931-1952 

VARGA P. 1982: A tardi agyag alsó tengeri szintjének kora,
allodapikus mészkőbetelepülések alapján. - Pöldt. Közi. 
112/2, 177-184

ÁBRA MAGYARÁZAT

1. ábra: A Mátyáshegyi-kőfejtő /nyugat/ eocén rétegeinek
mikrofácies-diagramja /discocyclinás mészkő - bryozoás 
márga/

1 = mikrit VJ = wackestone
2 = pátit P = packstone
3 = bioklaszt b - grainstone

f = floatstone
r = rudstone

sea level = teng;ers z:int
wave base = hullámbázis 
grain size = szemcseméret 
depositional texture = szövet

2. ábra: A budai felsőeocén karbonátok mikrofácies-modellje
1 = mikritw = wa ekést one 

p = packstone 
g = gra ina tone 
R = rudstone 
F = floatstone

2 = pátit
BOUI'TD = boundstone 
depositional testűre = 

= szövettipus
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MICROFACIES OF UPPER EOCEUE CARBONATE ROCKS 
IN BUDAPEST, HUNGARY

M. Kázmér

A detailed microfacies analysis of the Upper Eocéné car- 
bonate rocks of the Buda Mts. has been worked out /Nummulites 
—  Discocyclina limestone, bryozoan mari and lowermost part of 
Buda Mari/. Ten genera of Rhodophyta, 15 genera of Foramini- 
fera, a hydrozoan, corals, bivalves, gastropods, worms, b r y o -  

zoans, echinoderms and calcispheres were identified in thin 
sections of 176 samples from 4 boreholes and 5 surface ex- 
posures. Composition, texture, average and maximai grain size 
of components, energy index and percentage of fossils were 
determined fór each sample'and are shown in microfacies dia
gramé /Pig. 1/. Palaeontological and petrographical charac- 
ters of the rocks were talcen intő equal consideration. The 
diagrams contain interpretative elements as well: supposed 
depositional depth compared to sea level and wave base; 
they alsó contain the delineation and name of microfacies 
types.

Twenty three microfacies types have been differentiated 
and 19 of them could be arranged intő the microfacies model 
shown on Pig. 2. The other four types belong to younger fór- 
mations or to formations of uncertain age.

The 19 microfacies types in the model correspond to 7 
distinct sedimentation environments, listed in increasing 
depth and/or shore distance, as follows:

- conglomerate fan of a rocky coast /microfacies 
1A to 2/;

- open circulation lagoon, mostly above wave base
/MF 3 to 5 and 8/;

- coral-algal mud-mound, probably below wave base
/toP 6A and 6B/;

- carbonate sand shoal, partly emerged above sea 
level /MF 7/;
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- outer part of the shallow shelf with Discocyclina 
banka /MP 9A to 9C/;

- médium deep shelf with bryozoan limestones and 
maris /MP 10 to 12/ with increasing- ration of 
terrigenous matéria! due to inhibition of carbo- 
nate production;

- shelf margin and upper Continental slope /MP 13/ 
with c l a y e y  Globigerina-wackestone.

This model represents a transgressive sequence, shorter 
or longer parts of which are exhibited in the examined sections.

The four microfacies types besides those mentioned in the 
model are the following:

- an echinoderm-alga-foraminifera-packstone with 
much rock fragments and the peculiar encrusting 
foraminifer G;ypsina, which forms small tubes 
around plánt stems. T^is rock was deposited in a 
shallow marine environment where a rich sea-grass 
vegetation flourished. Its age is uncertain 
within Priabonian time.

- Nummulites-floatstone with redeposited larger 
foraminifers. Younger than the mud-mounds bút older 
than bryozoan maris /Priabonian/.

- Unfossiliferous calcareous sandstone-siltstone de
posited within karsctic cavities. Younger than the 
mud-mounds, bút older than bryozoan mari.

- Allodapic limestone beds intercalated within Buda 
Mari /Priabonian/ and Tárd Clay /Kiscellian/ 
sequences /BODA and MONOSTORI, 1972; VARGA, 1982/.

These rocks show that during Laté Eocene-Early Oligocene 
time there was a more or less continuous production of shallow 
marine carbonate sediments in the Buda Mts.
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FOLYAMATOS ÉS HÉZAGOS FELSŐEOCÉN RÉTEGSOROK TEKTONIKAI JELEN
TŐSÉGE A BUDAI-HEGYSÉGBEN

Kázmér Miklós

READING /1980/ kilenc kritériumot; állitott fel a fosz- 
szilis transzkurrens vetőzónák /strike-slip belts/ felismeré
sére, Ezek közül hét alkalmazható a Budai-hegység felsőeocén
jére.

1. / A vetőket keresztező ősföldrajzi határok megfelelő
eltolás után összeilleszthetők:

- egyelőre még nem sikerült nagymértékű eltoló
dást okozó-, önálló vetőket felismerni, ezért 
ez a kritérium nem alkalmazható.

2. / Eltérés az alluviális törmelékkupok mérete és anyaga,
valamint a számhajöhető lehordási területek között:

- A felsőeocén konglomerátum andezitkavicsainak 
lepusztulási területe ismeretlen. Eltérő ösz- 
szetételük miatt /SZABÓ Cs. 1935, személyes 
közlés/ nem származhatnak a Velencei-hegység 
vulkáni területéről.

5./ Gyorsan leülepedett, vastag, de kis laterális elter- 
jedésü üledékek:

- a legfelső eocén - alsóoligocén - kozépsőoli- 
gocén pélites üledékek esetében: a Budai
vonaltól K-re nagy vastagság, Ny-ra csekély 
vastagság vagy hiányzanak.

4./ Lokális kiemelkedés és erózió által létrehozott
üledékhézagos rétegsorok közvetlen közeléhen vastag, 
folyamatos üledéksoi’ok:

- pl.: a Mátyáshegyen folyamatos.vörösalgás 
mészkő - diszkociklinás mészkő - bryozoás má^- 
ga sorozat található. Ugyanebben a rétegtani 
intervallumban egy vagy több diszkordancia
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és/vagy alapkonglomerátum található a budaörsi 
Uthegyen, a budapesti Martinovics-hegyen, Ró
kahegyen, Kecskehegyen, stb.

- A Budai Márga egyes helyeken megtalálható, 
másutt hiányzik.

5*/ Nagymértékű laterális fáciesváltozások:
- a mészkövek mikrofáciesvizsgálata során az 

egyes fúrási és felszini szelvények rétegsorai 
csak a legnagyobb nehézségek árán /vagy még 
úgy sem/ voltak párhuzamosithatók /KÁZMER, 
1982/.

6. / Extenziós és kompressziós tektonika egyidejű jelent
kezése ugyanabban a tektonikai övben:

- extenziós jelenségek:
tektonikai blokkok egyenlőtlen süllyedése 
egzotikus blokkok /"olisztolitok"/ a 
mélyszublitorális Tardi Agyagban; néptűni 
telérek a nummuliteszes mészkőben

- kompressziós jelenségek:
egyes blokkok a tengerszint fölé emelked
tek és karsztosodtak a priabonai korszak 
folyamán /KÁZMÉR, 1982/.

7. / Horizontális elmozdulásokkal jellemzett tektonika
/pl. lépcsősen elvetett /en echelon/ gyűrődések:

- nincs vizsgálat.

8. / Nincs vagy csekély a metamorfózis:
- nincs metamorfózis.

9. / Csekély magmás tevékenység /esetleg lokálisan a
transztenziós zónákban:

- csak vékony tufitrétegek fordulnak elő /8ZABÜ- 
- BALOGH, 1983/.

A kilenc kritériumból hét teljesült, a hiányzó kettőre vonat
kozóan még nem történtek vizsgálatok. Ez arra enged következ-
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tetni, hogy a Budai-hegység területe egy transzkurrens vető
zóna része volt a későeocén folyamán. Ez a zóna magában fog
lalja a Budai-vonalat /BÁLDI in BÁLDI - NAGYMAROST, 1976/, 
amely tehát nem csak ősföldrajzi határ, hanem egyben transz
kurrens vető is. Úgy vélem, hogy BÁLDI /1983/ koncepciója, 
amely szerint a nu.mmu.liteszes mészkő - bryozoás márga karbo
nátplatformja a Budai Márga megjelenésekor dezintegrálódott, 
további vizsgálatokat igényel.

IRODALOM

BÁLDI 'T. 1979i Magyarországi oligocén és alsómiocén formációk.
- Akadémiai doktori értekezés, 200 p. /Kézirat/

BÁLDI T. 1983: The Terminál Eocéné and Early Oligocene Events 
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tethys. - In: Proposal fór the Eocene-Oligocene boundary 
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CONTIMJOUS AND DISCONTINUOUS UPPER EOCENE SEQUENCES 
IN THE BUDA MTS. /HUNGARY/ AND THEIR TECTONIC IMPLICATIONS

M. Kázmér

The nine criteria of READING /1980/ fór the recognition 
of ancient strike-slip belts are applied to the Upper Eocéné 
of Buda Mts. Seven of them are fulfilled as follows:

1. Lateral matching of displaced paleogeogrpphies across 
faults:

- no discrete faults could be recognized as yet. .

2. Discordance between size and materials of alluvial 
fans and possible source areas:

- no source areas could be recognized fór the 
andesite pebbles found all over the area of 
Buda Mts. in the conglomerates underlying Upper 
Eocéné sediments; they are certainly nőt from 
the volcanic area of Velence Mts. due to their 
different composition /SZABÓ, 1983, pers. coríim/.

3. Thick, bút nőt laterally extensive, sedimentary piles 
deposited very rapidig:

- Uppermost Eocéné— lower Oligocene pelitic se
diments: contradiction between their great 
thickness E of Buda line and minimál to zero 
thickness W of it.

4. Localized uplift and erosion giving rise to unconfor- 
mities of the same age as thick sedimentary fills 
nearby:

- Continuous algal limestone - Discocyclina 
limestone - bryozoan mari sequence at Mátyás
hegy ; unconformities and basal conglomerates at 
several horizons of this sequence at Uthegy, 
Martinovicshegy, Rókahegy, Kecskehegy, etc., 
vvithin a few kilometres distance., absence of

68



Buda Mari in somé places and its presence in 
others.

5. Extrémé lateral facies variations:
- in the course of the microfacies investigations 

of Upper Eocéné carbonates the facies sequences 
of the different exposures could /or rather 
couldn’t/ be correlated with the greatest ef- 
forts only /KÁZMÉR, 1982/.

6. Simultaneous development of both extensional and 
compressional tectonics within the same tecfonic beit:

- fór extensional tectonics: inequal sinking of 
different blocks, inclusion of exotic blocks in 
deep sublittoral Tárd Clay, neptunic dykes;

- fór compressional tectonics: emergence of blocks 
above sea level proven by intra-Priabonian 
karstification /KÁZMÉR, 1982/.

7. A wrench fault st;yle of structural deformation, in 
particular en echelon folds:

- no investigations as yet.

8. Little or no metamorphism:
- no metamorphism.

9. Sparse igneous activity, except locally in zones of 
transtension:

- no more than somé thin cr;ystalloclastic tuf- 
fitic layers occur /SZABÓ— BALOG, 1983/.

The fulfilment of seven criteria of nine proves that the 
area of the Buda Mts. was part of a strike-slip mobile zone 
during Laté Eocéné time. This zone included the Buda Linea- 
ment of BÁLDI /in BÁLDI et RAGYMAROSY, 1976/ extending its 
■ baracter from a paleogeographical boundary to a strike-slip 
tectonic lineament. The present investigations were made fór 
the mentioned interval o n l y , with no reference to preceding 
or following events.
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AZ EOCÉN-OLI GÓCÉN HATÁRKÉPZŐDMÉNYEK S Z E DIMENT 0 LÓ GI ÁJ A 
A KISCELL-I SZ. FÚRÁSBAN

Kázmér Miklósx

A Kiscell-1 sz. fúrás 14-110 m közötti, a Tarái Agyagot 
és a Budai Márgát harántoló szakaszából 2 méterenként vett 
minták CaO-, MgO- és összes vasoxid-tártalmát, valamint a só
savas oldási maradék szemcseméret-eloszlását határoztuk meg.
A Budai Márga agyag és aleuritos agyag, a Tarai Agyag pedig 
nagyobbrészt agyagos aleurit, kisebbrészt aleuritos agyag 
/SHEPARD-diagram: 1. ábra/. A vázlatos fúrási rétegoszlop mel
lé állitott diagramból /2. ábra/ kitűnik, hogy a Budai Márga 
és a Tardi Agyag között lényegében folyamatos az átmenet, a 
formációhatáron nincsen éles szedimentológiai változás. /A 
Budai Márga legfelső részének feltűnően nagy CaO-tartalma ■ 
sekélytengeri karbonátok tengeralatti áthalmozását jelzi, mint 
erre a feltűnően megnövekedett homoktartalom is utal./ A je
lentősebb változás kb. 52 m-nél, a Tardi Agyag enyhén, ül. 
erősen laminált tagozatának határánál látható, ahol a CaO- 
-tartalom rövid szakaszon 20— 30 %-ról 10 %  a l á , vagyis mint
egy egyharmadára csökken. Ez a karbonát-produktivitás csökke
nésének a jele, amelyet az állandó euxin környezet kialakulása 
okozott. Kipusztult a benthosz és az üledék karbonáttartalmát 
kizárólag a diverzitásában jelentősen csökkent /NACYMARGSY,
1983/ plankton szolgáltatta.

IRODALOM

NAGYMAROSY A./1983/: Mono-and duospecific nannofloras in Early
Oligocene sediments of Hungary. —  Proc. Kon. Nederl.
Akad. Wetensch., Ser. B 86/3, 273-283, 7 figs., 3 pl.

ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiones Palaeontologicae/, JJl, Budapest, I9 8 5, pp.71-?4.

xEJjTE őslénytani Tanszék, 1083 Budapest, Kun Béla tér 2.
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SEDIMENTOLOGY OP Ali EOCENE/OLIGOCENE BOUNDARY PROFILÉ: 
KISCELL-1 BOREHOLE /BUDAPEST,HUNGARY/

M. Kázmér

CaO, MgO and totál iron-oxide content and grain size 
distribution of HCl-insoluble residue of saaiples collected 
in 2 m intervals between 14,0 m and 110,0 m of the Kiscell-1 
borehole have been determined. The Buda Mari consists of clay 
and silty clay. The Tárd Clay consists of clayey silt and a 
small part of silty clay /see the SHEPARD diagram on Pig. 1/.
The scheaiaticprofile of Pig. 2 displays an uninterrupted 
transition between the Buda Mari and Tárd Clay:. there was no 
change in sediaientation. /The conspicuously great CaO content 
of the upperznost of the Buda Mari indicates submarine redepo- 
sition of neritic carbonates, alsó proven by increased sand 
content./ A significant change can be observea at the boundary 
of the lower, slightly lazninated and the upper, well laminatea 
members of Tárd Clay /at about 52 m/, where the CaO content 
suddenly decreases by two-thirds, froai 20— 30 % below 10 % .

This indicates decrease of carbonate production due to the 
formation of a peraianent anoxic environaient. Benthonic life 
has been exteraiinated and the less diverse nannoflora consisting 
one or two species only /NAGYMAROSY, 1983/ has remained as 
sole carbonate producer.
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AZ ÜLEDÉKKÉPZŐDÉSI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON 
AZ EOCÉN-OLIGÓCÉN HATÁRON NÉIíÁNY MAGFÚRÁS

SZERVES- ÉS SZERVETLEN GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA ALAPJÁN

Bruknerné Y/ein Alice} Dadich Endre} Vető István**"

A Tardi Agyagot három alapfurásban. /Alcsutdoboz-3, Kiscell-1 
és YCserépváralja-1/ és felsőpetényi furásmintákon vizsgálták 
a MÁFI laboratóriumai a szokásos szerves- és szervetlen geoké
miai /infravörös spektrometria, oszlopkromatográf-ia, gázkroma
tográfia és emissziós szinképelemzés/ módszerekkel.

A Tardi Agyagban alulról felfelé három rész —  nem lami
nált, gyengén laminált és erősen laminált —  különíthető el 
/l. ábra/. Ugyanakkor a HCl-ben oldhatatlan maradék /40— 60 
% - r ó l 75— 85 % - r a - / és a C -tartalom /0,3— 1 %-ról 1— 4,1 
% - r a /  alulról felfelé növekszik /l. ábra/. Mindez a mélyebb 
vizrétegek fokozódó elzártságára és a terrigén anyag növekvő 
hozzájárulására utal. Utóbbi az üledékképződés gyorsulását 
vonja maga után. A vizsgált minták szervesanyaga néhány mutató 
—  bitumoid/C , HCH/heterovegyület, laCH/C , a normálw X o V o
alkánok eloszlása —  alapján éretlen. A felsőpetényi minták 
anyaga kissé érettebb a többinél.

A szervesanyag kevert —  vizi és szárazföldi —  eredetű.
A Kiscell-1 fúrásból származó, ill. a felsőpetényi mintáknál 
a szárazföldi alkotók túlsúlya valószinüsithető a kerogén nega
tívabb =5C13 értéke, a magasabb prisztán/fitán arány és az ala
csonyabb telitett CH/ aromás CH arány alapján. Ezt jól tükrözi 
a 2. ábra.

A szervesgeokémiai jellegek alátámasztják azt a feltevést, 
hogy az idősebb oligocénben a területen oxigénben szegény, sőt 
anoxikus üledékképződéssel kell számolnunk ellentétben az

TMagyar Állami Földtani Intézet 1143 Budapest, Népstadion ut 14.
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eocénvégi jól szellőzött tengerrel.
Tájékoztató és részben félmennyiségi emissziós szinkép- 

elemzés készült 14 elemre /B, Ba, Cr, Cu, Ga, Mn, Mo, Ni, Pb, 
Sr, Ti, V és Zr/ a Kiscell-1 fúrás 14, a Cserépváraija-1 fúrás 
20, Az Alcsutdoboz-3 fúrás 5 és néhány felsőpetényi fúrás ösz- 
. íz e s e n 7 mintájából. Az eredményeket a Kiscell-1 fúrás példá
ján mutatjuk be /a függőleges szelvényben mutatkozó tendenciák 
a többieknél is hasonlóak/ /3. ábra, 1. táblázat/.

Jellegzetes változás két szintben észlelhető a nyomelem- 
tartalomban: az I/II és a III/IV határon.

Az I/II határon /a Budai Márga Formációból átlépve a Tardi 
Agyag‘alsó, nem laminált tagozatába/ a karbonáttartalom közis
mert, de a szelvényben is dokumentált leesését a B, Cu, Ga,
Ni, Ti és V-tartalom megemelkedése kiséri.

A III/IV határt fölfelé átlépve /a gyengén laminált Tardi 
Agyagból az erősen lamináltba/ a B, Ga, Mo, Ti és Zr még to
vábbi növekedése állapítható meg.

A Ti és Zr tartalom növekedése a terrigén anyagszolgál
tatás megnövekedésével, a kalkofil elemek koncentrációjának, 
emelkedése pedig a szervesanyag és a kén reduktív közegben 
való feldusulásávai magyarázható.

Az észlelt koncentrációk a mai Fekete-tenger euxin fáciesü 
Üledékeinek megfelelő értékei közelébe esnek.

Problematikus, a Mn viselkedésének, valamint a B/Ga. arány 
fölfele való növekedésének az értelmezése.

Regionális különbségekre utal, hogy a Cserépváralja-I 
fúrásban szinte kivétel nélkül jóval magasabbak a mért elem
koncentrációk, mint a Kiscell-1 fúrás megfelelő képződményei
ben.
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A Corg és a HCI-be oldhatatlan maradék 
mennyiségének változása a mélységgel a 

tardi agyagban-összevont szelvény
HCI-ben oldhatatlan ;
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A ó13C és q prísztón arQny kapcsolata a 
fitán
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PALAE0ENVIR0NMENTA1 CHANGES AT THE E/O BOUNDARY IN HUNGARY 
AS REVEALED BY ORGANIC AND INORGANIC GEOCHEMICAL STUDY

OE SOMÉ BOREHOLES

Bruckner-Wein, A. - Dudich, E..- Vető, I.

Somé geochemical paramétere of the 50-80 m thick Lowwer 
and Middle Oligocene , upw&rds decreasingly calcareous shale 
series were studied on cores of three key boreholes /A: Alcsut- 
doboz-3; B: Kiscell-1; C: Cserépváralja-1/ and of several 
shallow boreholes in the Pelsőpetény area /P/ in the labora- 
tories of the Hungárián Geological Institute, using standard 
organic geochemical LC, GC, IR methods and OES microelement 
determinations.

From bottom to top a nőt laminated, a moderately laminated 
and a strongly laminated member can be distinguished. A parallel 
increase in the percentage of HCl-insolible residue /from.
40-60 % to '75-85 %/ and of the C content /from 0.3-1,0 to 
1,0-4,1 % /  could be established /Pig. 1/. This can be inter- 
preted in terms of increasing isolation of the deeper /'rátér 
body and of increasing contribution of terrigenous materials, 
reculting in a higher rate of sedimentation.

Pig. 2 displays somé organic geochemical features of the 
investigated samples. On the basis of maturation indices cai- 
culated

bitumen ma; , HC % , HC mg the organic mát tér
= 0o r g s HSOSS 0org S

turnéd out to be immature. Only the samples from the shallow 
holes show a slightly higher degree of maturation, suggesting 
somé régiónál influence.

The type of the organic matter is mixed /aquatic and ter- 
restrial.In the case of the sample sets of B and 1 P, the ter- 
restrial components seem to prevail /higher negative values,
lower HGsat/HCaro ratio, strong aromatic absorption bands in
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the IR spectra.
The organic geochemical evidence supports the assumption 

of an oxygen-depleted to strongly anoxic environment of sedi- 
mentation during Early Oligocene time, in contrast to the well 
aerated marine nevironment of the Laté Eocéné.

Optical emission spectra wwere evaluated fór 14 elements 
/B, Ba, Co, Cr, Cu, Ga, Mn, Mo, Ni, Pb, Ti, V, Zr/.
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A T All Dl AGYAG ÉS A BUDAI MÁRGA RÖITTGEN-PORDIFFRAKCIÓS VIZSGÁLATA

Bognár Lászlóx

Az IGCP 374-es program keretében három fúrás és néhány 
felszíni szelvény kőzetanyaggn az ELTE Ásványtani Tanszékén 
pordiffrakciós vizsgálatokat végeztünk.

Az ásványos összetételből a fő és jellemző ásványos alko
tókat határoztuk meg /a pordiffrakciós módszer egyébként sem 
alkalmas járulékos elegyrészek kimutatására/.

Viszonylag teljes sorozatvizsgálatokat végezhettünk a 
Kiscell-1 fúrás kőzetanyagán, amelynek jellemző ásványai az 
alábbiak: Budai Márga: kalcit, dolomit, illit, kvarc, mont- 
morillonit; Tardi Agyag: kvarc, klorit, illit, montmorillonit, 
kalcit, dolomit, földpátok, pirít és gipsz. Az ásványos össze
tételből adódó kérdések eldöntésére egyéb vizsgálatok - első
sorban mikroszkópos szöveti elemzések - szükségesek.

A Kiscell-1 fúrás szelvényéből kitűnik, hogy a klorit 
mennyisége a felső szakaszon viszonylag magas. Ez jó össz
hangban van a geokémiai nyomelemzési adatokkal is, mert a 
klorit, mint ásvány, szerkezeténél fogva különösen alkalmas 
arra, hogy egyszerű helyettesítés révén két-, ill. három-ér
tékű kationhelyeken egyes elemeket dúsítson /pl. Ián, Co, Ki,
Gr, Cu, Zn stb./. Ilymódon a klorit nagyobb mennyisége nagyon 
jól korrelál a viszonylag magas nyomelemtartalommal. A gipsz
tartalom pedig alátámaszthatja a szerves geokémiai vizsgálatok 
eredményét.

A kisegedi felszíni szelvény egy mintájában kőzetalkotó 
mennyiségű jarositot találtunk, amely feltehetően nagyobb 
vastartalmú ásványok felszíni vagy felszinközeli mállásának 
eredményeképpen keletkezhetett.

A pordiffrakciós vizsgálatok után felmerült néhány kérdés:

XELTE Ásványtani Tanszék, 1088 Budapest, Muzeum krt. 4/A
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- Van-e jellemző ásványa a Tardi Agyagnak és a Budai Már- 
gának?

- Van-e jellemző ásványtani változás a két kőzet átmeneti 
szakaszában, az eocén-oligocén határon?

Sajnos mindkét kérdésre tagadó választ kell adnunk, mert 
a jellegzetes ásványos komponensek alapján markáns különbség 
vagy kimutatható változás nem volt tapasztalható.

További lehetséges kérdések: Lehet-e faciológiai kérdése
ket megválaszolni a megismert ásványos összetétel alapján? 
Lehet-e a megismert ásványos összetételből klimatikus körül
ményekre következtetni? Továbbá, megválaszolhatók-e a parttá
volsággal, a redox-viszonyokkal vagy a vizhőmérséklettel kap
csolatban felmerülő kérdések? Ezekre a kérdésekre sajnos nem 
lehet egyértelmű, egyszerű 'Választ adni és további nehézséget 
jelent az is, hogy a recens tengeri és óceáni üledékek tanul
mányozása sem ad erre a problémára kielégitő magyarázatot. 
Anélkül, hogy áttekintést adnánk az e témakörben folytatott 
kutatások eredményeiről, a legfontosabb megállapitásók szerint 
- sajnos - minden fontosabb agyagásvány átalakulhat bármelyik 
másikká a környezeti redox feltételek hatására mind a recens 
iszapban, mind a megszilárdult agyagos kőzetben autigén módon. 
Ehhez a tényhez hozzá kell tenni azt is, hogy a törmelékes 
eredetű agyagásványok nem jellemzők a genetikai környezetre, 
■mert a kolloid tartományban - lebegve - gyakorlatilag bárhon
nan származhatnak.

A felsorolt szempontok világosan magyarázzák, hogy miért 
nem lehet egyedül a röntgenelemzések alapján eldönteni fontos 
faciológiai kérdéseket. Javasoljuk a jövőben kiterjeszteni a 
vizsgálatokat a törmelékes ásványok szöveti - elsősorban pola
rizációs mikroszkópos - tanulmányozására is.
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X-RAY POWDER DIFFRACTION STUDY OF TÁRD CLAY AND BUDA MARD

L. Bognár

As part  o f  a complex research  o f  sev era l  t y p i c a l  Hun
gárián g e o l o g i c a l  formations X-ray powder d i f f r a c t i o n  s tu d ies  
were c a r r i e d  out on somé rock-sample s e r i e s .

The investigated serials of drilling samples were from 
boreholes of Kiscell-1, Alcsutdoboz-3, Cserépváralja-1. At the 
same titne several surface samples from localities Sikfőkut, 
Zugliget, Csillaghegy-Ibolya street, Buda-Pusztaszeri Street, 
Kiseged and Romhány-délhegy were alsó studied.

The aim o f  t h i s  study was the I d e n t i f i c a t i o n  o f  main and 
c h a r a c t e r i s t i c  mineral phases o f  Laté Eocéné and Early O l i -  
gocene g e o l o g i c a l  p r o f i l e s  represented  by the c o l l e c t e d  
samples.

I t  was found that n e i th e r  Buda Mari nor Tárd Clay contained 
such mineral phases that could  be used as in d i c a t o r s  o f  t h e i r  
d i f f e r e n t  g e o l o g i c a l  ages.

The f o l l o w i n g  types o f  minerals were i d e n t i f i e d :
/a/ Quartz
/ b /  Carbonates: c a l c i t e ,  dolomité  / s i d e r i t e  only from K iseged /  
/ c /  Clay m inera ls :  c h l o r i t e ,  i l l i t e ,  m ontm or i l lon ite ,  k a o l in i t e  
/ d /  Other m inera ls :  p y r i t e  and gypsum.

In one sample from Kiseged jarosite was found which may 
be a weathering product of siderite.

The r e s u l t s  o f  X-ray s tu d ies  were in  good c o r r e l a t i o n  
with that o f  o ther  analyses / e . g .  CO^-determination, e t c . / .

Since the X-ray d i f f r a c t i o n  r e s u l t s  are nőt c o n c lu s iv e  
as f a r  as the f a c i o l o g i c a l  c l a s s i f i c a t i o n  i s  poncerned, a 
fu r th e r  o p t i c a l  texture  ana lys is  i s  s t ro n g ly  in d ic a te d .
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ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiones Palaeontologicae/, J51, Budapest, 1985* pp.85-86

EOC.1 ■ N - 0 LIG0GÉli II AT ÁRSZELVÉNYEK VULKÁNI TÖRMELÉKES KŐZETEINEK
ÁSVÁNY-KŐZETTANI VIZSGÁLATA

Szabó Csaba -  Szabómé Balog Anna

A megvizsgált eocén -o l igocén  határszelvények: közül az 
Alcsutdoboz-3 és a K is c e l l - 1  fú rá s ,  valamint a Romhány- 
-Délbegy,  Zugliget  és S ik főkut -C serestető  szelvénye tartalmaz 
p i r o kiasztikumot. A mikromineralógiai v izsgá la tok  alapján a 
minták tartalmaznak vulkanogén e legyrészeket  / p l a g i o k l á s z , 
id iomorf kvarc, vu lkanit -törmelék ,  üde b i o t i t ,  amfibol ,  i l -  
menit / ,  te rr igén  e legyrészeket  /gránát ,  a p a t i t ,  c irkon ,  r u t i l ,  
koptatott  kvarc / k v a r c i t / ,  m állott  b i o t i t / ,  valamint diagene
tikus p i r i t e t ,  és epigén l im on ito t ,  k a l c i t o t .  A megvizsgált  
minták közül csak a K is c e l l - 1  fúrás 73,0 m-es s z i n t j e  nem 
tekinthető  p i ro k la sz t i tn a k .  A többi  anyag -  a Romhány-Délhegy, 
S ik főkut-Cserestető  f e l t á r á s ,  i l l e tv e ,  a K is c e ^ l - l  fúrás 
67,5 m-es s z i n t j e  k iv é te lé v e l  -  k r i s z t a l l o k la s z t o s  andezit  
/ d á c i t /  tufának b izonyult .  A f e n t i  két f e l s z i n i  fe l tárásban  
csak a nagy mennyiségű l im on it ,  i l l e t v e  glaukonit  j e l e n l é t e  
j e l z i  a vulkáni eredete t .  A K is c e l l - 1  fúrás 67,5 m-es s z i n t 
jében uralkodó id iomorf ,  magas hőmérsékleten ke le tkezett  
kvarc savanyu magmából származik, tehát a minta k r i s z t a l l o 
klasztos  r i o l i t t u f a .

A fúrások és a f e l s z i n i  f e l tá rá so k  t u f a - s z i n t j e i
-  a mikromineralógiai  v izsgá la tok  alapján mutatkozó különb
ségek miatt -  nem párhuzamosithatók. Feltűnő, hogy a fúrásokon 
belül  több p i r o k la s z t i t o s  ré teg  az ásványos összetéte lében  ha
tá rozo t t  rokonságot mutat. Irodalmi adatokból ismert, hogy az 
a lsóo l ig océn  tufák a t o n a l i t o s  magmatizmus végső termékei 
köze tartoznak, ugyanis a f e l s ő k i s c e l l i e n  -  egerian rétegek
ben csaknem te l je s e n  hiányoznak. Ez arra uta l ,  hogy a Tardi 
Agyagban ta lá lható  vulkanogén rétegek egy " lecsengő"  magma
tizmus termékei, melyek akár több kisebb centrumból meg-megis
métlődő exp lóz ióva l  -  áthalmozás nélkül -  kerültek az üledék- 
gyűjtőbe.

^EI/TE Kőzettan-Geokémiai • Tanszék, 1088 Budapest, Ivluzeum krt. 4/A
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IUIHERALOGIC AL-PETROGRAPIIICAL INVESTIGATIOIÍ 
OP VOLCAíIOCLASTIC ROCKÉ ERŐM EOCENE/OUGOCENE 
BOUNDARY SECTIONS OF HUNGARY

Cs. Szabó -  A. Szabó-Balog

Among the Eocene/Oligocene boundary stratotypes  i n v e s t i -  
gated in Hungary f i v e  se c t io n s  /b oreh o les  Alcsutdoboz-3 ,  Kis
c e l l - 1 ,  surface  sect ion s  Romhány-Délhegy, Zugl iget ,  S ik főkut-  
-C s e r e s t e t ő /  contain p y r o c la s t i c  m atéria ! .

The re su l t s  o f  microminoralogical  in v es t ig a t ion s  sh ow-e-d -  
that the samples contain components o f  v o lca n ic  o r ig in  /  p la -  
g i o c l a s e ,  fragments o f  v o lca n ic  rocks ,  euhedral quartz , f r e s h  
b i o t i t e ,  amphibole, i l m e n i t e / ,  terr igenous components / g a r -  
nets ,  a p a t i te ,  z i r con ,  r u t i l e ,  rounded quartz / q u a r t z i t e / ,  
weathered b i o t i t e /  and contain d iagenet ic  p yr i te  and cp ig en et i c  
l imonite  and c a l c i t e  as w e l l .  Among the samples examined the 
73,0 m sample o f  K is c e l l - 1  core  i s  nőt p y r o c la s t i t e  only .  A ll  
other  matéria! -  except Romhány-Délhegy, S ik főkut-C serestető  
and 67,5 :n sample o f  K i s c e l l - 1  core  -  proved to be c r y s t a l l o -  
c l a s t i c  andesite / d a c i t e /  t u f f .  In the two surface exposures 
mentioned above the large quantity o f  l imonite and g laucon ite  
indicate3  a vo lcan ic  o r ig in .  The euhedral quartz c r y s t a l l i z e d  
at high temperature, wbich. was found in the 67,5 m sample o f  
K is c e l l - 1  coi-e, or ig inated  from an a c id i c  magma; conseauently 
the sample can be considered as c r y s t a l l o c l a s t i c  rhyolite* t u f f .

The t u f f  horizons in the boreholes and in the surface 
sec t ion s  cannot be c o rre la te d  since  t h e ir  d i f fe r e n c e s  in 
microminearlogical  composit ion .

I t  deserves attention  that several  p y r o c la s t i t e  beds 
within eacli borehole show well -defined. r e la t ion sh ip s  in t h e ir  
micromineralogical  content .  I t  i s  known from the papers o f  
e a r l i e r  workers that the Lower Oligocene t u f f s  belong to the 
f i n a l  products o f  t o n a l i t e  magmatism, because these are 
completely missing from Upper K isce l l ia n  and F rian f o r -  
mations. This in d ica tes  that the volcanogenic  layers in Tárd 
Clay are the products o f  an attenuating magmatism. Their  ma
t é r i a !  was carr ied  in tő  the sedimentation area p oss ib ly  from
several  smaller vo lcan ic  contres  by repeated explosion bút 
wxtijout r e d e p o s i t io n .
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ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiones Palaeontologicae/, J>1, Budapest, 1985, pp.87-92

BIOGÉN MÉSZKŐKÉPZŐDÉS A BÜKKBEN 
A KÉSŐI EOCÉN ÉS A KORAI OLIGOCÉN FOLYAMÁN

Varga Péter

Az északmagyarországi Bükkhegység d é l i  és északkelet i  pe
remén néhány km szé lességű ,  f e l sőeocén  korú mészkősáv húzódik 
a f e l sz ínen . A meg-megszakadó vonni at Fgar*tői — Miskolcon át
-  Varbőig t a r t .  A f e l s z i n i  fe ltárásokban a biogén mészkő l e g 
többször  csak néhány méter vastagságban és rosszu l  van f e l 
tárva. A fekü t r iá s z  karbonátos alaphegység vagy fe l sőeocén  
korú, s z á r a z fö ld i  k i f e j  lődésii vörösagyag, kavics ö s s z l e t .  A 
fedőben az utólagos lepusztu lás  miatt ,  általában kvarter és 
holocén képződmények települnek .  A v i z s g á l t  s ik fő k u t i  és k i s -  
egedi szelvényekben v iszont  üledékhézag nélkül te lepülnek az 
o l ig océn  rétegek a priabonai mészkőre. A Bükk d é l i  e lőterében 
mélyült szénhidrogénkutató fúrások i s  fo lyamatos üledékképző
dés i  igazolnak az eocén /o l ig o cé n  határán.

A bükki priabonai korú mészkő l i t o l ó g i a i  és fa u n is z t ik a i  
j e l l e g e i  hasonlók az észak -o laszorszá g i  Priabona és Possagno 
környéki fe l sőeocén  karbonátokhoz. A bükki mészköveket gazdag, 
de kis d iv erz i tá su  nagyforaminifera-fauna j e l l e m z i .  A leg fon 
tosabb alakok a Nummulites f a b i a n i i , N. in cra ssa tu s , N. v a r i o -  
1á r iu s , N. chavannesi, Operculina a lp in a , Heterőstegina- f é l é k  
/ Gpiroclypeus, Grzybowskia/ ,  O r b i t o l i t e sz e k , D iscocyc l inák , 
A lveo l inák. J e l le g ze te se k  még a benthosz foraminiférák közül- 
az Asterigerina r ő t ü l a , Chapmanina g a ss in e n s is , Sphaerogypsina 
globula és a Ilalkyardiák /V. ZILAHY, 1967; KECSKEMÉTI, 1980/.

Az uralkodó mikrofáciesek -  vörösa lgás ,  echinoideás 
grainstone-packstone,  i n t r a k la s z t o s , b iok la sztos  wackestone, 
nagyforaminiferás f l o a t s t o n e ,  kora l lo s -v örösa lg á s  boundstone
-  mind s e k é ly v iz i  /néhányszor t i z  méter v ízm élység / ,  meleg,
normál sótartalmú tenger i  környezetet je lezn ek .  >.

XELTE Földtani Tanszék, 1088 Budapest, Muzeum krt.  4/A
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1. Kiseged, utbevágás
A Budai Márga fe jű jé b e n  biogén mészkőkife j lődés  ta lá lh a tó ,  

de az átmenet nincs f e l t á r v a .  Maga a mészkőösszlet  s incs  f o l y a 
matosan f e l t á r v a .  A ré te g so r  alsó része  vörösa lgás ,  kora l lo s  
boundstone, erre in t r a k la s z t o s , __,bioklasztos wackestone t e l e 
pü l .  A Nummulitesek és más nagyforaminiférák nagyon r i tkák .

2. Uoszvaj, Sikfőkut, kőfejtő
A szelvény háromosztatu. Az alsó tagozat bázisa világos- 

szinti, tömött biogén mészkő, amelyből fokozatosan sárgászöld 
glaukonitos mészkő fejlődik ki. A tagozat vastagsága 5 méter.
A mikrofácieskép végig egyveretü, echinoideás, vörösalgás 
packstone. A középső tagozat 3,5 m agyag-agyagmárga összlet 
3 darab mészturbidites közbetelepüléssel. A padok mikrofáciese 
hasonló az alsó tagozatéhoz. A felső tagozatot 4 méter vastag, 
laza, glaukonitos márga alkotja. A szelvény mészturbidites 
padjainak megjelenéséig gyors erőteljes transzgressziót, majd 
lassú regressziót kell feltételeznünk. A szelvényben a Hummu- 
liteszek alapján megvonható az eocén-oligocén határ, bár ez 
nem egyezik a plankton foraminiférák alapján meghúzott határ
ral /KECSKEMÉTI és VARGA, 1983; HORVÁTH, 1983/. Az oligocén 
kezdetét a középső mészturbidites pádban először fellépő Hűm- 
mulites vascus jelzi. Az alsó tagozat felsőeocén korát a nagy
ritkán még fellépő Hummulites fabianii igazolja.

3. Cserépváralja-1 fúrás
A rétegsorban három szintben található eocénkoru biogén 

mészkő. Alul 450,6-455,7 m között intraklasztos, bioklasztos 
wackestone-ra nagyforaminiferás, vörösalgés, echinoideás 
floatstone települ. Végig gyakori az autigén glaukonit. A 
szint nagyforaminifera-faunája gazdag: alul a Nummulites fabia
nii , H. incrassatus, Chapmanina gassinensis, felül a Discocyc- 
linák dominálnak /D. aspera, D. nummulitica, kevés Operculina, 
Heterostegina, Asterigerina/. A középső szintben, 426 , 3- 429,0 
m között visszatér az intraklasztos, bioklasztos packstone, 
gyér nagyforaminif era-f aunával. /Discocyclina, Hugimul! tes, As-

Három fontos szelvény lett vizsgálva részletesen:
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terigerina/. A felső szintben 402,0 méterben vékony, jól osztá
lyozott, vörösalgás grainstone pad található. A nagyf oramini- 
ferák hiányoznak. Ez a betelepülés valószinüleg mészturbidites 
eredetű. Az egyes mészkőszintek között végig Budai Márga tele
pül. A szelvény kétütemű transzgressziót jelez a priabonai 
emeleten belül. A mészturbidites betelepülés a maximális kimé- 
lyülést jelzi..

Összefoglalás
A vizsgált szelvények alapján a következő fontos ősföld

rajzi események történtek az eocén végén és az oligocén elején 
a BUkkben:

- az eocén-oligocén fordulóján folyamatos volt az üledék- 
képződés;

a priabonai emeletben a transzgresszió gyors, legalább 
kétütemű volt;

- az oligocén elején lassú regresszió kezdődött;
- az eocén-oligocén határon volt a tenger maximális kimé

lyülése, amelyet a közbetelepült mészturbidites padok igazolnak. 
A vízmélység akár több száz aiéter is lehetett.

IRODALOM

HORVÁTH M./1983/: Eocehe/Oligoceneboundary and the Terminál 
Eocéné Events on the basis of plahktonic foraminiféra.
-  Proposal fór the Eocene-Oligocene boundary in the Al- 
pine-Carpathian— Pannonian System; Definition of the Kis- 
cellian Stage, Preprints, pp. 26-36

KECSKEMÉTI T./1980/: Az eocén-oligocén határ a nagyforamini- 
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47-68

KECSKEMÉTI T., VARGA P./1983/: The Eocene/Oligocene boundary 
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V. ZILAIIY L. /1967/: Felsőeocén foraminiférák: Felsőtárkány
környékéről /DHy-Bükk/. —  MÁFI Évi Jel. 1965-ről, 393-441

MICROFACIES OF LATÉ EOCENE BIOGEHIC LIMESTONES 
IN THE BÜKK MTS.

P. Varga

Laté Eocéné limestone beit emerges to the surface on the 
S-NE margin of the Bükk in a width ofsome kilometres. Its in- 
terrupted rangé extends as far as Eger-Varbó. The biogenic 
limestone is exposed merely in small otcrops in a thickness of 
somé metres. It is underlain by the Triassic carbonate base- 
ment or by Upper Eocéné terrestrial pebbly red beds. The lime
stone is overlain usually by unconform Quaternary sediments 
bot at Sikfőkut and Kiseged the Priabonian limestone is covered 
by Oligocene formations without hiatus. GZ-exploring drillings 
alsó proved the continuous sedimentary sequence of Eocene-Oli- 
gocene formations S from the Bükk Mts. The thickness of the 
Upper Eocéné sediments is max 100 metres according to the above 
drillings.

The lithological and palaeontological parametres of the 
Priabonian limestone in the Bükk Mts. are very similar to that 
of theLate Eocéné rocks near to Priabona and Possagno at the 
type locality. The Bükk limestone are characterized by rich, 
low diversit-'’ larfe foram content. The most important forms are: 
Ilummulites f abianii, N. incrassatus, H. variolarius, H. chavan- 
nesi, N. boillei, Opercalina alpina, Spirocypeus granulosas, 
Grzybowskia, Orbitolids, Discocyclinids, Alveolinids /after 
KECSKEMÉTI, 1980/. Characteristic benthonic forams are: Aste- 
rlgerina rotula, Ohapmanina gassinensls, Sphaerogypsina globula 
and Ilalkyardia minima /after V. ZILAIIY L. 1967/. All the do- 
minant microfacies types /red algae, echinid-bearing grainstone- 
-packstone; intraclastic, bioclastic wackestone; large-foram- 
-bearing floatstone; red algae, coral-bearing boundstone/ indicate 
warm, normál salinity, marine environment, with a water depth 
of somé dozen metres,

Three imposrtant p r o f i l e s  were in v e s t ig a te d :
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1. KLseged, road out
2. Noszvaj, Silcfőkut quarry
3. Cserópváralja-1 borehole

1. Kisded, road cut
The pi’ofile explores the biogenic limestone and the Buda 

Mari, bút the greater portion of the limestone and the tran- 
sition between the two formations is covered by soil. The lower 
part of the limestone is red algae, coral bearing boundstone 
overlain by intraclastic, bioclastic wackestone. Bummulites 
and other larger forams are very rare.

2. Hoszvaj, Slkfőkut quarry
The profil can be divided intő 3 members: A lightcoloured, 

cornpact biogenic limestone occurs at the base of the lower 
mernber which is followed by yellowish-green glauconitic lime- 
stone with a gradual transition upwards. The thickness of the 
mernber is 5 m. The microfacies is an uniform red algae, echinid- 
-bearing paclcstone.

The middle mernber consists of clay-clayey mari in a thiclc- 
ness of 3,5 metres with 3 interbeddings of turbiditic limestone. 
T-̂ e microfacies of the turbidite beds is similar to that of the 
lower mernber.

The upper mernber consists of soft glauconitic mari which 
has a thickness of 4 metres.

The sequence shows the trend of a quick transgression 
till the turbidite beds and slow regressional characteristics 
over the turbidites.

The sequence in the profile covers the boundary E/0. The 
Laté Eocéné IIummubites fabianii occurs in the lower mernber 
/until the sample 9/. The base Oligocene is indicated by the 
first appearance of N. vascus in the 16. sample.

3. Csercpváralja-1 borehole
The borehole explored 3 levels of Eocéné biogenic lime- 

stones.
The lowest leivel /455,7-450,6 m/ overlies unconformly 

the Triassic limestone. This level is characterized by intra-
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clastic, bioclastic wackestone, red algae, echinids, large fo- 
raninifera-bearing floatstone succession, containing glauco- 
nites along tlie whole profile. The large foram fauna is rich 
in this level: lluarmulites fabianii, Ií. incrassatus, Chapma- 
nina gassinensis, at the ba.se, Discocyclina aspera, D. nurnrnuli- 
tica, a little bit higher /KECSKEMÉTI I./.

The middle level /429,0-426,3 m/ is represented b;y intra- 
clastic, bioclastic packstohe containing poor large foramini- 
fei’a fauna: Mscocyclinids, Nummulits, Astérigerinas We ob- 
served a red algae boundstone intercalation in 426,7 m.

A thin, well-sorted red algae grainstone bank represents
the third level /402,0.m/. The large forams are lacking. This 
bed is presumably of turbiditic origin.

Tlie profile shows a two-step transgression in the Pria- 
bonian. The calcareous turbidite layer indicates the maximai 
sea depth.

The sections presented above gave somé important infor- 
mations considering the Bükk Mts. area in the Laté Eocéné - 
- Earl;y Oligocene:

- a continuous sedimentation has been observed at the E/ö
boundary;

-  the Priabonian transgress ion  developed véry quickly  and 
in two steps ;

- maximum sea depts can be assumed at the E/0 boundar;y, as 
it was proved by the occurrence of turbidite la;yers. The water 
depth is estimated somé hundreds of metres;

- slow regression began in the Early Oligocene.
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ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiones Palaeontologicae/, jjl, Budapest, 1985, PP.93-99

MÉSZTURBIBITES BETELEPÜLÉSEK A BUDAI MÁRGÁBA1J
ÉS A TARDI AGYAGBAN

Varga Péterx

A mészturbidites padok /allodapikus mészkő/ partközeli 
sekélytengeri meszes üledékek mélyebb batiális környezetbe való 
szállitódásával keletkeznek. A szállítóddá-gravitációs utón és 
pillanatszerüen történik. A mészturbidites pad és a bezáró pé- 
lit általában egyidős. Szerencsés esetben a mészturbidites pad 
bentosz fossziliái /mészalgák, nagyforaminiférák, molluszkák, 
stb./ korrelálhatok a bezáró pélit plankton fossziliáival 
/plankton foraminiférák, nannoplankton/.

A Budai-hegységből, a Budai Márgából BODA és MülIOSTORI 
/1972, 1973/, BÁLDI /1979/, a Tardi Agyagból VARGA /1982/ irt 
le először mészturbidites jelenségeket.

A mészturbiditek legfontosabb sajátságait MIDDLETON és 
HAMPTON /1976/ foglalta össze:
/!/ pélites üledékek és durvább szemcséjű klasztos mészkőréte
gek váltakoznak a. rétegsoron belül;
/2/ a mészturbidites padok jelentős laterális kiterjedéssel 
rendelkeznek;
/3/ egy mészturbidites pad alsó hatóra éles a pélit felé, a 
felső határ viszont elmosódott; gyakoriak a talpnyomok;
/4/ a pádon belüli gradáció gyakori, de hiányozhat is;
/5/ "current ripple lamination" előfordulhat;
/6/ a vékony, párhuzamos laminák gyakoriak;
/7/ egy pad vastagsága és a szemcseméret között egyenes ará
nyosság van;
/8/ a padokat alkotó klasztos szemcséket sekélytengeri vagy 
partközeli környezetből származó allochton benthosz fossziliák

XELTB Földtani Tanszék, 1088 Budapest, Muzeum krt. 4/A
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vagy töredékek építik föl, de előfordulhatnak intra-, extra
vagy litolclasztok is; a bezáró pélit fossziliái autochton hely
zetűek.

A következő szelvényekben voltak mészturbidites betelepü
lések: Kiscell-1 fúrás /Budapest/, Pusztaszeri ut /Budapest/, 
Sikfőkut /Hoszvaj/, Gserépváralja-1 fúrás, Zugliget /Budapest/, 
Csillaghegy - Ibolya utca /Budapest/. A fenti bélyegek többsége 
e szelvényekben jól felismerhető volt.
1. Kiscell-1 fúrás: Budai Márgában néhány vékony mészturbidites 
pad található, gradáltság van. Nagyforaminiférák csak töredékes 
állapotban vannak, meghatározhatatlanok.
2. Koszvaj, Sikfőkut: Budai Márgában 3 darab, min. 15 cm, max. 
70 cm vastag mészturbidites pad van. Gradáció nem észlelhető, 
viszont gyakoriak a pélites aljzatból felszakadt agyagkavicsok. 
Az alsó pad Nummuliteszei még felsőeocén, a középső és felső 
pádéi már oligocén korúak /KECSKEMÉTI és VARGA, 1983/. A bezáró 
agyagmárga plankton foraminiférái alsóoligocén korúak /HORVÁTH, 
1983/.
3. Budapest, Pusztaszeri ut, utbevágás: Budai Márgában több, 
vékony, max. 50 cm-es mészturbidites pad van. A gradáció ritka. 
A nagyforaminiférák hiányoznak.
4. Cserépváraija-1 fúrás: A Budai Márga tetején egyetlen vékony 
mészturbidites betelepülés van. Gradáltság nincs, a nagyfora- 
minifeák hiányoznak.
5. Budapest, Zugliget, Gim utca: Tardi Agyagban 6 darab mész
turbidites betelepülés van. A legalsó, legvastagabb proximális, 
a többi vékony, max. 10 cm-es pad disztális helyzetben. A leg
alsó pad nagyforaminiferái felsőeocén korúak /Nummulites fabia- 
nii, H. incrassatus, H. stellatus, N. variolarius, N. bouillei, 
Discocyclinák, Spiroclypeusok, Asterocyclinák/. A többi pad 
nagyforaminifera-mentes. Gradáció előfordul. Zugligetben a 
Tardi Agyag alsóoligocén korú /HORVÁTH, 1983/, ellentétben a 
nagyforaminif érákkal.
Budapest, Csillaghegy, Ibolya utca, kőfejtő: Faunával igazolt 
/N. pulchellus, N. incrassatus, Discocyclina sp., Asterocyclina 
sp., Operculina sp., Spiroclypeus sp./ felsőeocén mészmárgára 
eróziós diszkordanciával Tardi Agyag települ. A Tardi Agyagban
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nagyszáma, de általában vékony mészturbidites pad található, 
gazdag felsőeocén nagyforaminifera-faunával /H. fabianii, H. 
incrassatus, Discocyclina sp., Asterocyclina sp., Actinocyclina 
sp., Operculina sp., Spiroclypeas sp./. Agradáció gyakori, de 
egyes padokban hiányozhat. A mészturbidites padokat bezáró 
Tardi Agyag alsóoligocén korú. /HORVÁTH, 1983; NAGYMAROSY, 1983/.

A vizsgálatok alapján levonható általános következtetések: 
/l/ a Budai Márga felső részében a mészturbidites padok sokszor 
disztális /parttól távolabbi/ helyzetűek, igy a laterális osz- 
tályozódás miatt, nagyforaminiférák hiányában a bezáró pélittel 
való korreláció nem lehetséges.
/2/ a Tardi Agyagban a padok nagyrésze proximális /partközeli/ 
helyzetű, de disztális padok is előfordulnak. A proximális és 
disztális padok egymáshoz viszonyított helyzetéből:következtet
ni lehet az egykori partvonal lefutására. Ennek rekonstruálása 
még további vizsgálatokat igényel. A betelepülések nagyforami- 
nifera-faunája és a bezáró pélit planktonja között korbeli el
lentmondás van: a nagyforaminiférák felsőeocén, a Tardi Agyag 
plankton szervezetei viszont alsóoligocén kort adnak.
/3/ a padok anyaga parti, sekélyszublitorális környezetből 
származik /vörösalga, echinoidea, bryozoa, bentosz foraminiféra, 
triász extraklaszt, tűzkő, kvarc/. A komponensek általában 
klasztosak, a szemcseméret ritkán haladja meg a 2 mm-t.
/4/ az eocén-oligocén fordulóján élénk tektonizmus zajlott; a 
tenger maximális kimélyülését is ekkor érhette el.
/5/ az oligocén elején előbb háttérbe szorult, majd megszűnt 
a meszes üledékképződés.
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TURBIDITIC LIMESTOHE IHTERCALATIONS 
OF THE BUDA MARD AHD TÁRD CLAY

P. Varga

The limestone turbidite layers are formed by the gravity 
transportation of neritic, calcareous, nőt Consolidated sedi- 
ments intő the deeper^ bathyal-arryAroamantii

It is a rare advantage, when the larger forams of a turbi- 
ditic limestone can be correlated with the planktonic organisms 
of the embedding pelite.

Turbiditic limestone occurrences have been published first 
by BODA and MOHOSTORI /1972, 1973/ from the Buda Marl and by 
VARGA /1982/ from the Tárd Clay in the Buda Mts. Turbiditic 
limestone layers were unknown in the Bükk: Mts. so far.

The more important caharacteristics of the turbiditic 
limestone ar e as it follows /after MIDDLETOE and HAMPTOH, 1976/ 
/l/ alternation of pelitic and coarser clastic limestone layers; 
/2/ considerable lateral extent;
/3/ sharp lower boundary toward the underlying pelite; fading, 
sometime3 uncertain boundary toward the overlying pelite; 
groove marks on the surface of the turbidite bed;
/4/ graded bedding may occur;
/5/ current ripple lamination may occur;
/6/ thin, paralelly laminated laminae frequent;
/7/ there is a direct correlation between the grain size and 
the thickness of the bed;
/8/ the clastic grain population consists of allochthonous 
neritic and nearshore benthic organisms or of their fragments, 
bút extraclastics and litoclastics alsó occur; the fossils of 
the embedding pelite are autochthonous.

Turbidite limestone beds were explored in the following 
profiles;
Kiscell-1 borehole: Somé 10-20 cm thick graded turbiditic lime
stone bcds occur in the Buda Marl. Only fragments of larger
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forams have been foand, anfortanately in bad preservation, 
makin" their determination impossible.
Badapest, Papztaszeri at: A namber of thin /max. 50 cm/ tarbi- 
ditic limestone beds occar in the Bada Mari. Graded bedding is 
rare, the larger forams are lacking.
lloszvai, Sikfőkat: Three tarbiditic limestone beds were foand 
in the Bada Mari with thicknesses between 15-70 cm. Fo graded 
bedding was observed. The clay pebbles are freqaent. The larger 
forams of the lowermost bed are of Laté Eocéné age, while the 
apper two beds are Oligocene.
Cserépvárai;]a-1 borehole: One thin tarbiditic limestone was 
exposed at the top of the Bada Mari. Graded bedding and larger 
forams were nőt foand.
Badapest, Zagliget: Six tarbidite beds are interbedded intő the 
Tárd Clay. The lowermost and thiclcest bed is in proximal, the 
others /max. 10 cm layers/ are in distal position. The larger 
forams of the lowermost bed are of Laté Eocéné age: Fammalites 
incrassatas, F. stellatas, F. variolarias, K. boaillei, Disco- 
cyclinlds, Asterocyclina, Spiroclypeas - detemined by KECSKE
MÉTI T./. The other beds are free of larger forams. Graded 
bedding occars. The embedding Tárd C l a y is Early Oligocene 
contrary to the larger foraminifers of the lowermost tarbidite 
layer.
Csillaghegy, Ibolya atca /Badapest/:Many kinds of gravity trans- 
portation were observed in this profile. Upper Eocéné calcareoas 
mari /H. fabianii, F. palchellas, H. incrassatas, Discocyclina, 
Acjterocyclina, Actinocyclina, Spiroclypeas, Opercalina/is over- 
lain by Tárd Clay. In addition to the tarbiditic limestones 
two pebbly clay /flaxotarbidite/ beds alsó occar in the lower 
portion of the profile. The asaally thin tarbiditic limestone 
and tlie flaxotarbidite layers contain rich Laté Eocéné largr 
foram faana: F. fabianii, F. incrassatas, Discocyclina, Aste- 
rocyclina, Actinocyclina, Spiroclypeas, Opercalina.The bedding 
of the layers is asaally graded. The age of the embedding Jard 
Clay is early Oligocene.

The conclasions drawn of oar investigations are as follows: 
/!/ The matéria! of the tarbidite beds derives from shallow- 
-sablittoral environment: red algae, echinids, bryosoans,
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bentliic forams, T r ia s s i c  e x t r a c la s t s ,  f l i n t s t o n e ,  quartz. These 
ponents are usually fragments. The grain s ize  rare ly  exceeds 
2 mm.
/ 2 /  The tu rb id i te  beds in the Buda Mari are merely in a d i é t á i  
p o s i t io n  and do nőt contain la rg e r  forams, there fore  the c o r r e -  
la t ion  with the embedding p e l e i t e  i s  nőt p o ss ib le  /e x ce p t  the 
second layer  in the Sil-cfőkut p r o f i l é / .
/3/ Most turbidite beds in the +ard Clay are distal, bút pro- 
ximal beds alsó occur. There is a controversion between the 
larger foram content of the turbidites and the planktonic fossils 
of the embedding pelite: the formers are laté Eocéné, the latter 
are Early Oligocene in age. An acceptable explanation helps to 
solve tliis contradiction: masses of unconsolidated Eocéné se- 
diments "survived" the Eocene/Oligocene boundary, having been 
located on tectonically uplifted blocks, bút in submarine po
sition. The gravity transport affected this sediment in the 
Early Oligocene.
/4/ Agile tectonism occurred at the E/0 boundary. The sedimen- 
tary basin reached its maximum depth in this time /several 
hundreds of metres/.
/5/ The carbonate sedimentation was finished practically at 
the E/0 boundary.
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ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiones Palaeontologicae/, JJl, Budapest, 1985s pp.lOl-IOA.

MEGJEGYZÉSEK AZ ERDÉLYI EOCÉN/OLIGOCÉN 
HATÁRRÓL

A. Rusu

Az eocén/oligocén.határ az Erdélyi medence északnyugati 
részén jól kijelölhető. A határ egy agyagos képződményen belül 
található /márgapálák - mészmárgák/ - a Brebi Márgában /= Bry- 
ozoás Márga/, mely epikontinentális környezetben, folyamatos 
üledékképződéssel, gyakorlatilag áthalmozódás nélkül rakódott 
le.

A Brebi Márga, mely 50-60 méter vastagságot ér el, a felcü 
Cluj Mészkő és a fedő Hoia rétegek.között helyezkedik el, s 
ezekkel üledékfolytonosságot alkot. A Mesogea provinciába tar
tozó ősmaradványok, különösen a plankton mikroszervezetek 
gazdagsága, valamint néhány jól feltárt szelvény /Jolj-völgy 
Brebinél, az Ariscut-völgy Tureánál, stb./ arra utal, hogy ez 
a képződmény olyan litosztratigráfiai egység, mely "határ sztra' 
totypussá" válhat.

A plankton foraminiférák vizsgálata szolgáltatta a kérdé 
ses . határ megállapitásához szükséges legjobb a.datokat Erdély
ben. A Brebi Márga tipusszelvényében két populációt lehetett 
kimutatni, meUyekben két foraminiféra zóna képviselői voltak 
meg: a priabonai korú Globorotalia cerroazulensis Zónáé és az 
oligocén korú Globigerina ampliapertura/Pseudohastigerina 
micra Zónáé. A két zóna között a bionómiai váltás, melyet a 
Globorotalia cerroazulensis cerroazulensis /COLÉ/ és a G« 
cerroazulensis cunialensis TOIRIARKINE et BOLLI kihalásánál és 
a Globigerina amnliaoertura BOLLI fellépésénél lehet kijelöl
ni, a Brebi Márga felső,harmadánál, a Pycnodonta gigantica 
vezetőszint bázisán van.

A legújabb nannoplankton vizsgálatok kimutatták, hogy 
ugyanennek a szintnek közvetlen közelében a Cycloccolithus 
formosus KAMPTNER faj eltűnik, és a Reticulofenestra retifor-
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mis /REIHHARDT/ és a Transversonontis zigzag HAY et MOHLES ' 
m egjelenik, je lezve a határt az általunk eocénnek ta r to tt  
Ericsonia subdisticha Zóna /HP 2 1 / és a s . l .  rupéliba tartozó  
Helicopontosphaera re tic u la ta  Zóna /HP 2 2 / között.

A Pycnodonta gigantica szintben az ostracoda fauna is  
fontos vá ltozást mutat a medencében, néhány f a j  eltűnésével 
/ Cythereis dadayi MÉHES, Paijenborchella tr ita c o sta  OI/TEAHIJ, 
Loxoconr-ha parva PIETRZ., Cytherura oede lements is  SEIJ, Scmi- 
cytherura foresten sis  /K E IJ /, s t b . /  é s ,ú j fa jok  /C ytheridea  
h elvetica  LNES. , C. henisensls K3JJ, C» strigosa  PIETRZ., 
Krlthe pernoides /BOHHEMAHH/, s t b . /  megjelenésével.,

K ronosztratigráfiái szempontból úgy tek in tjü k , hogy az 
eocén/oligocéh határ az eocén u to lsó , priabónai emelete és a 
s .1 .  rupéli /  vagy stam pi/, az oligocén első  emelete között 
van. Az em litett emeletek különböző egységekhez tartoznak, s 
az oligocén alsó fe lé r e  a Mesogeai em elet.bevezetése szökséges. 
Azt azonban nem gondoljuk, hogy a BÁLDI I .  á lt a l  ja v a so lt k is -  
c e l l i  emelet ennek az emeletnek a je lle g e it  k é p v ise li.

A k is c e l l i t  hasznosnak ta rtju k  mint region ális em eletet, 
mely csak a Tarái Agyag fe ls ő  részére /b ra ck vizi faunás "nem 
lam inált a r g i l l i t " /  + a K is c e lli  Agyagra terjed  k i , vagyis a 
korai Paratethys /a  Transeurópai bioprovinciára jellem ző ende
mikus faunával je lle m z e tt / e lső  elkülönülésétől az egeri alsó  
határáig ta r t .
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REMARKS ON THE EOCENE/OLIGOCENE 
BOUNDARY IN TRANSSYLVANIA

A. Rusux

The Eocéné/oligocene boundary can be w ell establisbed  in  
the north-^western part of the Transsylvanián depression. This 
boundary is  to be found w ithin a p e l it ic  formation /m arly  
shales to chalky m aris/ -  the Brebi Maris = the Bryozoan Maris 
-  deposited in an epicontinental domain, with a continuous 
sedimentation and p ra ctica lly  without reworkings.

The Brebi Maris, reaching up to  50-60  m in th ickn ess, l i e  
between the Olaj Limestone ot the base and the Hoia Beds.at 
the top , featuring a sedimentary continuity betv/een then. The 
richness in fo s s i ls  belonging to the Mesogean bioprovince and 
esp ecia lly  in planktonic microorganisms, as w ell as the e x is -  
tence o f somé w ell exposed sections /th e  Jolj valley  at Brebi, 
the Ariscut valley  at Turea, e t c . /  indicate that th is  formation 
represents a lith ostratigrap h ic  unit which might become a 
"boundary stratotyp e".

The .study of the planktonic foram inifers offered the best 
arguments f ó r . establish ing the boundary under discussion in  
Transsylvania. Thus, in the type section  o f the Brebi M aris, 
two populations were pointed out, including the representatives  
of two forams zones: the Globorotalia cerroazulensis Zono, 
Rriabonian in aga, and the Globigerina ampliapertura/Pseudo- 
hasigerina micra Zone, Oligocene in age. The bionomic th re s -  
hold between these two zones, established at the extin ction  of 
the forms Globorotalia cerroazulensis cerroazulensis /COLÉ/ 
and G. cerroazulensis cunialensis TOUMARKINE et BOLLI and the 
appearance of Globigerina ampliaoertura BOLLI is  situated at 
the upper third of the Brebi Maris, at the base of the í^ycno- 
donta gigantica guide le v ő i.

x In stitu te  of Geology and Geophysics, Bucurest, Románia
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The most recent nannoplankton studies pointed out, that 
in the immediate v ic in ity  of the same le v e l the species 
Cycloccolithus formosus KAJSflPTHER disappe^^s and takes piacé 
the f i r s t  appaarance of the forms R eticulofenestra retiform is  
/REINHARDT/ and Transversopontis zigzag HAY et MOHLES, marking 
the boundary between the Ericsonia subdisticha Zone /HP 2 1 /  
/considered as Eocéné by u s / and Helicopontosphaera re ticu la ta  
Zone /NP 2 2 / belonging to the Hupelian s . l .

Alsó in the in terval of the Pycnodonta gigantica Level, 
an important change i s  found in the ostracod fauna, marked by 
the disappearance o f somé species /C ythereis dadayi MÍIEES, . 
Pai,jenborchella tr ita c o sta  OLTEAHÜ, Loxoconcha parva PIETRZ., 
Cytherura oedelemensis KEIJ, Semicytherura foresten sis  /K E IJ/ 
e t c . /  and the appaarance in the basin of new species / Cytheri-  
dea helvetica LHES., 0 . henisensis KEIJ, C. strigosa PIETRZ., 
Krithe pernoides /BORHEMAHH/, e t c . / .

Erőm the chronostratigraphic point of view, we consider 
that the Eocena/oligocene boundary i s  situated between the , , 
Priabonian, the la s t  stage of the Eocéné and the Hupelian s . l .  
/o r  Stampian/, the f i r s t  stage of the Oligocene. The mentioned 
stages belong to various domains and the creation of a Mesoge— 
an stage fór the lower h alf of the Oligocene seems to be n e - 
c e ssa r y .,B it  v;e do nőt think that the K iscellian  stage propo- 
sed by T. BÁLDI exh ibits the ch aracteristic  features o f such 
a stage.

V/e consider that the K iscellian  would be useful as a ré 
giónál stage, extended only in the in te rv a l: the upper part 
of the Tárd Glay /non-laminated a r g illite ü  with brackish fauna/ 
+ the K isc e ll Glay, that is  from the f i r s t  separation o f the 
early Paratethys /marked by the appearance of an endemic fauna 
ch aracteristic  of the Transeuropean bioprovince/ to the lower 
boundary of Egerian.
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A MAGYARORSZÁGI EOCÉN-OLIGOCÉN HATÁRSZELVÉNYEK 
PHYTOPLANKTON ÉS PALYNOLÓGIAI VIZSGÁLATA

Rákosi Lászlóx

A magyarországi eocén-oligocén határszelvények alapszel
vényei közül a Kiscell-1 és Alcsutdoboz-3 sz. fúrásokat vizs
gáltam részletesebben.

A Kiscell-1 sz. fúrás Budai Márga Formáció rétegeiben a 
Deflandrea phosphoritica és a Pleurozonoaria minor gyakori, 
sok a szervesvázu mikroforaminiféra és a Scolecodonta-marad- 
vány.

A Tardi Agyag Formáció rétegeiben a légzsákos fenyőfélék 
dominálnak. A Boehlensipollis hohli és a Slowaklpollis elea- 
gnoides taxonok oligocént jeleznek. Néhány phytoplankton szer
vezet 61-47 méterig édesvizi környezetet jelez.

Az Alcsutdoboz-3 sz. fúrás Budai Márga Formáció rétegei
ben az Operculodinium hirsutum és az 0. centrocarpum taxonok 
dominálnak. A sporomorphák közül gyakoriak az eocén paleotró- 
pusi fajok.

A Tardi Agyag Formáció mintái phytoplankton fajokban sze
gények, de egyedszámban gazdagok. Biztosan azonosítható bio
zónát az édesvizi fáciest jelző fajok adják /GA-G, 5-633,1 m/.
A sporomorphák közül a légzsákos fenyőfélék dominálnak, A 
Pinus fajok mellett megjelennek a Picea, Tsuga és a Taxodia- 
ceae pollenek is. Pre-arktotercier elemek az Alnus, Garya,
Carpinus, Ulmus és Tilia. A biosztratigráfiai szempontból fon
tos Boehlensipollis hohli pollenek dominanciája a rétegekre 
esik.

xMagyar Állami Földtani In téze t ,  Budapest, Népstadion ut 14.
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PHYTOPLANKTOIJIC AND PALY1ÍOLOGICAL STUDY 
OF TIIE EOCEBE/OLIGOCENE BOUHDARY

L. Rákosi

Of th.e Eocene/Oligocene boundary profiles of Hungary the 
borehole sections of Kiscell-1 and Alcsutdoboz-3 were examined 
in detail. Both contained microfossils sufficient fór the defi- 
nition of the biostratigraphic boundaries. The detailed results 
have been presented in tables /Tab. 1 to 3 and the list of 
taxa/.

Borehole Kiscell-1
14 samples were studied from the sequence cut by the bore

hole. The samples from the 109,3, 102,8, and 96,0 ni of the 
borehole contained few and featureless phytoplanktic and spo- 
romorphous elements. Organic microforaminiferal remains are 
abundant. In the samples from the Tárd Clay Formation there is 
a sharp boundary from 89,0 m upwards. Out of the other new or 
predominant taxa the enrichment of air-bladdered coniferous 
pollen grains /e.g. Pinus/ ishesvy, bút the consistent occur- 
rence of Tricolporopollenites microhenrici, Momipites puncta- 
tus and Platycaryápollenites fsp. is alsó characteristic. T^e 
taxa Boehlensipollis hohli -and Slowakipollis eleagnoides are of 
stratigraphic value. The form labelled as Plankton "A" is of 
facies index character suggesting a freshwater environment. An 
unpublished planktonic form, it is known, in addition to its 
Hungárián occurrences, from Slovakia /Eocéné, clay lithofacies, 
pers. comm. by P. SEOPKOVÁ/, Románia /Pannonian, freshwater, 
BALTES, 1971, Plate 5., Fig. 2-6, Palaeostomocystis sp. I./ 
and China /Oligocene, freshwater, JIABO 1978, pp. 126, Plate 
32, Fig. 23-25, Palaeostomocystis laevigatus and P. scabratus/. 
Pseudokomewuia laevigata is a planktonic form alsó known from 
the Oligocene freshwater deposits of China. The absence of 
organic-shelled microforaminiféra and Scolecodonta remains 
from 68,5 m upwards testifies to the freshwater natúré of the 
sediment.
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Borehole AIcsutdoboz~3
33 sanples v/ere examined írom tbe borehole s e c t io n .  The 

somplcs from the Buda Mari Formation /75 2 ,0 -71 9 ,8  , /  contain 
a very c h a r a c t e r i s t i c  phytoplanktonic vegetat ion .  The Paleo-  
gene formations o f  the W-European and adjacent areas are s t r a -  
t ig ra p l i i ca l ly  c l a s s i f i e d  mainly with spec ies  o f  the W etze l i -  
e l la ceae  family .  In the Present matéria!  only 3 specimens 
have so f a r  been found /W e t z e l i e l l a  c f .  a r t i c u la t a / .  Accord- 
ing to the b io s t ra t ig ra p h ic  evaluations carr ied  out thus fa r ,  
th is  spec ies  i s  one o f  a long rangé, c h a r a c t e r i s t i c  only f ó r  
the Paleogene. The zonal index f o s s i l s  o f  the Upper Eocéné 
phytoplanktonic  zones la b e l l e d  with^o^ier^TabcaTTlhve nőt beea 
recovered.  The common spec ies  encountered are a l l  o f  a long 
s tra t ig ra p h ic  rangé. I t  i s  quite  probable ,  that név; zones, 
d i f f e r e n t  from the phytoplanktonic zones h i therto  known w i l l  
have to be es tab l ished  f ó r  the Hungárián Upper Eocéné. From 
th is  point  o f  view, the spec ies  Operculodinium hirsutum 
/EIIRENBERG, 1838/ LENTIN et WILLIAMS, 1973 and 0. centro -  
carpum /DEFLANDRE et  C00KS0N, 1955/ WALL, 1966 may come in tő  
account as zonal index f o s s i l s  o ccurr ing  in abundance.

The o lder  Eocéné p a le o t r o p i c a l  spec ies  o f  the sporomorphs 
are the Obtusisporis  obtusangulus, Monocolpopollenites  tran-  
q u i l l u s and T r i a t r i o p o l l e n i t e s  r u r e n s is . the frequent o c cu r -  
rence o f  the taxons Subpolycolpori tes  minor, Yerr u.c in gúlát i -  
p or i tes  f r s p .  and Corrusporis verrucatus belongs to these 
layers .

Air-bladdered con iferous  p o l len  grains are common already 
in the upper part o f  the formation.

The samples from the Tárd Clay Formation / 7 1 0 ,0-633,1  m/ 
are poor in phytoplanktonic s p e c ie s ,  bút now and there very 
r i c h  in specimens /Le iosphaer id ia  s p . , Pleurozonaria concinna, 
Pterospermella s p . ,  Cymatiosphaera s p . / .  the predominance o f  
the above taxa in the 690,4-680,7 m in terva l  suggests the p r e -  
sence o f  t ransgress ive  sediments which can be read i ly  c o r r e -  
la ted  with other boreholes .  The in terv a l  646,5-633,1  m marked 
with Plankton "A" forms biozone which can be read i ly  c o r r e la te d .  
This l e v e l  occurs in the 61 ,0 -54 ,0  m in terva l  in the borehole
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Kiscell-1. That the sediments in question are of freshwater 
character is proved by Ovoidites microligneolas and Pilospora 
Darvas occarring together witli the Plankton "A" fórra, too.

Of the sporomorphs i t  i s  the abundance o f  the a i r - b la d -  
dered con i ferous  pol len  grains that i s  s t r ik in g ,

Beside the representatives of Pinus there appear Picea 
and other pollen grains such as Tsuga and the representatives 
of Taxodiaceae. Of the pre-Arctotertiary forrás, the occurrence 
of the pollen grains of Almis, Ulmas and Tilia is quite con- 
sistent. The predominance of Boehlesipollis hohli, a taxon im- 
portant from the biostratigraphic viewpoint, falls to the se 
layers.

Prom 518,3 rn upwards the borehole has exposed the deposits 
of the Kiscell Clay Pormation. líewly entering phytoplanktonic 
species in these layers are fe\v in namber.

Of the sporomorphs a good namber is characteristic of 
younger Oligocene. Sach are the species Favoisporis trifavas, 
Sciadopityspollenites serratas, Paguspollenites veras and 
Malvacearamoo1lenit es csőInokensis.
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A TARDI AGYAG FORMÁCIÓ FLÓRÁJA ÉS ÉGHAJLATI VÁLTOZÁSOK 
AZ EOCÉN-OIIGÓCÉN HATÁRON

Hably Lillax

A Tardi Agyag Formációból Budapest környéki felszíni fel
tárásokból: Budaujlak, Csillaghegy, és fúrásokból: Kiscell-l, 
K-ll, -14, -15, -16, -17, -18, valamint az Eger környéki Kis
cégedről került elő makroflóra.

A formáció uralkodó fajai a Dryophyllum furcinerve, Pia- 
tanús Heptuni, Zlzyphus zizypholdes, valamint a Lauraceae 
családba tartozó több faj- A flóra jellemző fajai: Doliostro- 
bús hungaricus, Llbocedrites salicornioides, Abelia quadri- 
alata, Balbergia bella, Pteris budensis, Antrophytes egedensis. 
Szinte kizárólag paleotrópusi elemekkel találkozunk a flórá
ban. Arktotercier fajok csak igen kis mennyiségben, egyes lelő
helyeken pedig egyáltalán nincsenek jelen. Nézetünk szerint az 
alsó oligocénben még nem kezdődött meg az arktotercier elemek 
beáramlása Magyarország területére. Ekkor még adva voltak a 
paleotrópusi elemek számára kedvező Hőmérsékleti feltételek.

A zonális társulásokat a fenti uralkodó fajok hozták 
létre, mig a Taxodium, Comptonia, Myrica fajok intrazonális 
mocsári társulásokat alkottak.

A zonális vegetációból száraz, szubtrópusi éghajlatra:! 
következtethetünk. A fajok egy része szárazságtűrő. A morfo
lógiai megfigyelések és az epidermisz-vizsgálat egyaránt azt 
mutatják, hogy a mezofil fajokon is xerofil bélyegek jelentek
meg.

A paleotrópusi fajokból álló szubtrópusi flóra még nem 
jelez erőteljes lehűlést. A lényeges eltérés az eocén klímá
jától elsősorban a csapadék mennyiségének csökkenésében mu
tatkozik.

~y" , ,■"Természettudományi Muzeum Növénytára, Budapest, Könyves 
Kálmán körút 40.
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THE ELORA OP THE TÁRD CLAY AHD CLIMATIC CHAHGES 
AROUND THE TURH OP THE EOCEHE/OLIGOCEUE

1. Ha,bly

Macroflora was found in the Tárd Clay o f the Budapest 
area at the following sites: Budaujlak, Csillaghegy /outcrops/ 
and the boreholes Kisceli-1, H-ll, -14, -15, -16, -17, -18, 
furthermore at Kiseged area at Eger.

Dominant plánt species of the Tárd Clay are as follows: 
Dryophyllum furcinerve, Platanus neptuni, Zizyphus zizyphoides, 
as well as several species of the family lauraceae. Purther 
characteristic species of this flóra are Doliostrobus hunga- 
ricus, libocedrites salicornioides, Abelia quadrialata, Dal- 
bergia bella, Pteris budensis, Anthrophytes egedensis.

Almost exclusively paleotropical species can be found. 
Arctotertiary . species are represented only in a very small 
amount and there are localities, in which they are totally 
absent. After my results the immigration of arctotertiary ele
ments intő the Hungárián area was nőt yet starting in the > 
Early Oligocene times. Climatic conditions, favourable fór a 
paleotropical flóra, were still persisting during this age.

Zonal assemblages were formed by the above described do- 
minant species, while the Taxodium, Comptonia, Myrica species 
formed intrazonal, swamp associations.

The zonal vegetation indicates a dry, subtropical climate. 
Quite a few species are xerophylous. The morphological obser- 
vations, as well as the epidermis studies indicate the occur- 
rence of xerophylous marks even on mezophylous species.

The subtropical flóra of paleotropical species does nőt 
indicate significant atmospheric cooling of the area during 
the time-interval 37-30 Ma /Early Oligocene/ yet. The main 
difference from the Eocéné climate can be recorded in the 
decrease of the quantity of precipitation.
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EOCEITVECI ESEMENYEK IIATASA 
A MAGYARORSZÁGI 0STRACODA-PAUUÁEIÍA

Monostori Miklósx

Magyarországon mind az eocén, mind az oligocón kőzetek 
bőségesen tartalmaznak ostracoda faunákat. E tekintetben csak 
a mészkövek és a kavics-konglomerátumok, valamint a homokok- 
-homokkövek nagyobb része használhatatlan: a mészkövekben nem 
vizsgálhatok az ostracodák, durva törmelékes kőzetben pedig 
csak kivételesen maradhatnak meg vázaik.

Az eocén és oligocén ostracoda faunák zömükben viszonylag 
liosszuéletü fajokból állnak, ami általában nem teszi lehetővé 
finomabb szintek megállapítását. Annál szemléletesebbé teszik 
a geológiai folyamatok alakulását a hosszan követhető, jó kör
nyezetjelző formák.

A lutéciai ostracoda faunák tömeges vizsgálata alapján 
megállapítható volt, hogy a középsőeocénre a litorális— sekély- 
szublitorális vízmélységű tengeri medencerészek túlsúlya volt 
a jellemző azokon a területeken, ahol a mai magyarországi eo
cén képződményeink keletkeztek. Mélyebb szublitorális medence- 
belseji viszonyokra időben és térben egyaránt kevés réteg utal.

A felsőeocén priabonai emelet képződményei sok helyen utó
lagos lepusztulás miatt hiányoznak. Jellemző azonban, hogy ti
pikus sekélyvizi priabonai ostracoda fauna Magyarországról 
eddig nem került elő. Ugyanakkor az emelet felső részén a Bu
dai Márga Formációban mélyszublitorális— bathyalis környezetre 
utaló fauna jelentkezik /Krithe - Cytherella - Agrenocythere - 
- Argilloecia - Cardobairdia/. E faunába kisebb-nagyobb mennyi
ségben sekélyvizi elemek is keverednek /Quadracythere, Pokor- 
nyella/, ami közeli sekélyvizi biotópok létezésére utal, átme
neti területek nélkül. A meredek partok miatt egymás mellett 
átmenet nélkül található sekélyvizi és mélyvizi képződmények

é i

CELTE őslénytani Tanszék, 1083 Budapest, Kun Béla tér 2.
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ről egymásbafolyó üledékük is tanúskodik /BODA és MONOSTORI, 
1972, 1973; VARGA, 1982/.

E faunák felett a rétegsorokban egy éles - ökológiai té
nyezőktől kiváltott törés következik. Ennek egybeesése vagy el
térése az eocén-oligocén határtól az ostracodák alapján nem 
tisztázható. Az oligocén alsó /kiscellien rupelien s.l./ eme
letének /BÁLDI, 1980; MONOSTORI, 1980/ alsó részén egy nyilván
valóan euxin eredetű képződmény /Tarai Agyag Formáció/ van.
Ennek ostracoda faunája erősen kevert, A tengeri elemekre az 
euryök jelleg jellemző /loxoconcha, Cytheropteron, Cuneocythere, 
Eucytheridea, Pterygocythereis/, ezek mellett sok édesvízi forma 
/Candona, Cyprodopsinae indet./ szerepel. E fauna vízmélységre 
közvetlenül nem utal. Mindenesetre egy euxin jellegű medence 
aligha lehetett általánosan sekélyvizi. Édesvízi elemek megje
lenése lehet besodort, de lehet a viz sótartalmi rétegződésé
ből eredő is. Feltűnő a fauna egyezése mind az előforduló fajok, 
mind az édesvízi és a tengeri alakok együttes megjelenése te
kintetében a hasonló korú svájci molassz faunáival /SCHERER, 
1964/. A fauna a priabonai fentebb ismertetett faunával semmi 
rokonságot nem mutat /MONOSTORI, 1975, 1982/.

A kiscellien emelet felső részére /Kiscelli Agyag Formá
ció/ ismét zömében mélyebb szublitorális - bathyalis medence- 
belsejl faunák jellemzők / Cythere11a, Krithe, Parakrlthe, 
Cardobalrdia, Agrenocythere, Henryhowella, Costa/. A Budai 
Márga Formációtól eltérően sekélyvizi alakok hozzákeveredése 
a faunához nem jellemző. Különállóan jelentkeznek a kiscelli 
emelet felső részének sekélyvizi együttesei a Hárshegyi Homokkő 
Formációban /BÁLDI et al. , 1976; MONOSTORI, 1982/. A fauna 
összetétele a normális sótartalmú tengerrel időről-időre kap
csolatba kerülő sekélyvizi lagúnákra utal. Ezekből a homokzá
tonyoktól elzárt sekély lagúnákból nyilván kevésbé mosódhattak 
be sekélyvizi formák, mint a priabonien tengernek a nyilt me
dence felé meredeken lejtő, nyíltabb parti zónájából.

A fauna változása a priabonai tetejétől a kiscelli tete
jéig a sekély vizben rendkívül erős, a mély medence kifejlődés
ben kisebb /eltekintve az euxin epizódtól/. Az ostracoda fauna 
alapján megállapítható, hogy a priabonai emelet végén nagyki-
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terjedésű geológiai esemény következtében megszűnt annak a ten
germedencének /vagy medencerésznek/, melyben az általunk vizs
gált rétegsorok képződtek, jé kapcsolata a világóceánnal. Sajá
tos faunája eiurin medence alakult ki. A kiscelli második felé
ben helyreállt a medence /vagy medencerész/ normális kapcsolata
a v i 1 á !-ó c e á n n a 1
állt. Ennek hatása

mocion,
i ír

? n o;i azon
elsősorban a seiceiy vízben mutatkozott meg, 

ez hidegebb vizű tengerrel való uj kapcsolat kialakulására

n ri ab o n a i b a n. f o n n
a ív

űt alhat.
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TIIE INFLUENCE OE THE TERMINÁL EOCENE EVENTS 
ON THE OSTRACODA FAUNAS IN HUNGARY

M. Monostori

In Hungary both Eocéné and Oligocene sedimentary rocks 
contain abundant Ostracoda faunas, except the limestones, 
pebbles, conglomerates and sand-sandstones. The Ostracodes 
cannot be oxamined In limestones, and their shells are only 
rarely preserved in the coarse grained sedimentary rocks. The 
Eocéné and Oligocene faunas consist mainly of species with a 
long life span. This fact does nőt allow to set up a refined 
stratigraphy. However, the persistent forms demonstrate superb- 
ly the changes in the environment.

The examination of a number of Lutetian Ostracoda faunas 
pointed out, that littoral-shallow sublittoral marine basins 
dominated Hungary during the Middle Eocéné. Only a few layers 
can be considered as deep-sublittoral.

The Laté Eocéné Priabonian rocks are often lacking aue to 
denudation. It characteristic, however, that typical shallow- 
-marine Ostracoda fauna has nőt been found In the Priabonian 
rocks of Hungary so far. Meanwhile the Upper Priabonian Buda 
Mari Formation contains a Xrithe - Cytherella - Agrenocythere - 
“ Argllloecia - Cardobairdla fauna indicating deep-sublittoral 
- bathyal environments. This fauna is mixed more or less with 
shallow-water forms, too. /Quadracythere, Pokornyella/ showing 
the existence of shallovv v;ater biotopes near the basin without 
transitional areas. Alsó the mixing of two sediment types 
proves the coexistence of shallow and deep sediment in a close 
neighbourhood, without a gradual transition,/steep submarine 
slopes/ /BODA and MONOSTORI, 1972, 1973; VARGA, 1982/.
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PEL30E0CEN ES ALSOOLIGOCEN KÉPZŐ DM ENYEK 
A PANNON-MEDENCE NYUGATI SZEGÉLYÉN

1 v ,2 3 1 AK. Drobne, L. Sikic, R. Pavlovec, F, Cimerman, F. Drobne

A cikk a sekély tengeri zátonymészkő fáciest matatja be az 
észak-szlovéniai középső- és felsőeocénben, valamint az oligo- 
cénben. Tiz felsőeocén, 5 oligocén és 6 közös nagyforaminifera- 
-faj fordul elő. Elterjedésüket a euisitől az oligocénig ter
jedő rétegoszlopban ábrázoltuk.

A Pannon-medence szegélyén középső- és felsőeocén képződ
mények Javornioki Rovtnál, a Nyugati-Karavankákban találhatók 
és kelet felé Ravna Goráig húzódnak. Az idősebb képződmények
kel tektonikusán érintkeznek vagy transzgressziósan települnek 
rájuk sekélytengeri zátonyfácies formájában. Ezek a rétegek 
nagyforaminiférák heterogén közösségét tartalmazzák. A Ravna 
Gora melletti Visnjicáról és Makóiéból 16 nagyforaminifera-fajt 
határoztunk meg. A felsőeocénre a következőek a jellemzőek: 
Borelis vondérsebmitti /Schweighauser/, Gyroidinella magna Le 
Galvez, Operculina alpina Douvillé, Pellatispira madaraszi 
/Hantken/, Halkyardia minima /Liebus/, Asterigerina rőtüla 
/Kaufmann/, Linderina brugesi Schlumberger, Nummulites fablanii 
/Prever/, valamint az Orbitolites és a Discocyclina nemzetsé
gek. Gyakran kisérik ezeket Corallinaceae-k, bryozoák és ese
tenként korallok.

Az oligocén rétegek diszkordánsan települnek. Az eocén és

T---------
Institut za paleontologijo ZRC SAZU, YU-61001 Ljubljana, 
pp 323, Növi trg 52Zavod za geoloska istrazivanja, YU-41000 Zagreb, Sachsova 2 

^Odsek za geologijo PNT, YU-61001 Ljubljana, pp 311, 
Askerceva 12

^Geoloski zavod Ljubljana, Yu-6l000 Ljubljana, Parmova 33
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az oligocén közötti folyamatos átmenet Szlovénia területén nem 
figyelhető meg. A bázisrétegek, konglomerátum vagy lithotham- 
niumos mészkő formájában, üledékhézag után transzgressziósan 
települnek az idősebb képződményeken. Ezeket a következő lelő
helyeken vizsgáltuk: Bohinjska Bistrica, Poljsica, Gorjusa 
/Ljubljana mellett/, Kamniska Bistrica, Lova Stifta /Gornji 
Grad mellett/, Okonina és ebben a zónában még néhány más lelő
helyen. Az üledékek sekélytengeri zátonyiáciesre utalnak. A 
nagyforaminifera-együttes erősen megtizedelődött. A márgás be
településekben gyakran fordulnak elő benthosz kisforaminiférák 
és nannoplankton. A fontosabb vezető formák: Nummulites fi elí
téli Michelotti, N. germanlcus /Bornemann/, "Peneroplis" priscus 
Keuss, Sllvestriella tetraedra /Gümbel/. A felsőeocénben a kö
vetkező fajok ismertek még: Bumm ti Bites problémát icus Tellini,
N. vascus vascus Joly et Leymerie, Chapmanina gassinensis /Sil- 
vestri/, Snhaerogyp3lna gloüula /Reüss/, Peneroplis cf. dame- 
sini Henson, Asterigerina bimammato /Gümbel/. Különleges jelen
tőségű a líalkyardia maxima Cimerrnan, az Alpoktól északra és 
Kisázsiábél is ismert oligocén faj.

Minthogy a felsőeocén és oligocén sekélytengeri zátony- 
és zátonykörüli üledékek litológiailag nagyon hasonlóak, elkü
lönítésük sokszor nehézséget jelent. Az oligocén kor jó jelzői 
azonban azok a tufitos homokkő-betelepülések, amelyek tufatar
talma a smrekoveci vulkánból származik.

ÁBRÁI,IAG-YARÁZ AT

1. ábra: A képződmények és ősmaradványok táblázatos áttekintése 
A = Időbeli felosztás emeletnevek nélkül. Az oligocénben 

nannozónákkal /PEVSIG, 1983/.
B = Biosztratigráfiai felosztás /nem méretarányos/ a fon

tosabb ősmaradványcsoportok bejelölésével: algák, 
benthosz kisforaminiférák, miliolidák, Alveollna, Eum- 
mulites, Dlscocycllna, korailók, molluszkák, gastro- 
podák, kagylók, széntelepek, andezittufa és -tufit.
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jio c e n :
Szálban álló cuisi mészkőfolt: ív art ni k /!/: alsóluté- 
ciai: Kogovnik /2 / a Kar avan Icák északi oldalán /DROBHE 
K., PAVLOVEC, DROBHE F., 1977/. Cuisi és lutéciai mész- 
kőkavicsok neogén folyóvízi üledékekből és negyedidő- 
szaki morénákból a Kar avan Icák északi oldaláról és a 
Dráva völgyéből /DROBHE, K. et al., 1977: KAHLER és

syPAPP, 1968/. Javorniski Rovt /3/ a Karavankák nyugati 
részén Lepenánál: gazdag brakkvizi csiga- és kagyló
fauna a középsőeocén felső részéből. Ez az egyetlen 
Ilyen jellegű lelőhely Szlovéniában /III IüJZ, 1973/. 
Algás-foraminiferás felsőeocén mészkőfoltok ííakole 
mellett /4/ a Karavankák keleti részén /DROBHE, K.. 
PAVLOVEC, DROBíIE, P. , 1979/.
Ravna Gora /5/: Mészkőfolt Visnjica mellett gazdag 
foraminifera-alga együttessel. Tektonikusán érintkezik
jriász mészkővel /SIKLÓ, L., et 1976/ .
Ollgocén:
Az alsó "Szockaí'-rétegelc Zagorje mellett /6/ világos- 
szürke folyóvízi és tavi üledékekből állnak, amelyek 
átmennek fekete szenes palába, majd szénbe. A szenet 
fedik a felső "Szocka"-rétegek. Ezek édesvízben és

J  \/többé-kevésbé sósvizü lagúnákban rakódtak le /KUSCSR, 
1967/. A Gornji grad-I rétegek /10/ alján konglomerá
tum és folyóvízi homokkő.található, amely fölfelé se
kélytengeri, algás, foraminiferás, korallos, mollusz- 
kás és bryozoás rétegekbe megy át. Hasonló fáciesü 
rétegek találhatók a következő lelőhelyeken: Bohlnj- 
ska Bistrica /7/, Poljsica /8/, Kamniska Bistrica /9/, 
Hova Stifta /Gornji grad mellett/ /10/, Okonina /ll/, 
és eme zóna még néhány más pontján /TELLER, 1896; 
BARTA-CAIMUS, 1973, RAíIOVS és PAVLOVEC, 1974; DROBíIE 
K. et al., 1981— 1983; CIMERMAH, 1979/. Ezek a szintek 
fokozatosan átmennek sok benthosz foraminiférát tar
talmazó tengeri márgás agyagba /= kiscelli agyag/ 
/CIMERMAH, 19 6 7/. Ennek felső részén néhány rétegben 
andezittufa és -tufit fordul elő, amellyel a kiscelli
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agyag üledékképződése be is fejeződik /HINTERLECHNER- 
-RAVRIK és PLENICÁR, 1967/-

C = Ebben az oszlopban a legfontosabb lelőhelyek vannak 
felsorolva, amelyeket a szerzők megvizsgáltak. Ezek 
eredményeit részben már publikálták, részben a részle
tes vizsgálatok most is folynak.

D = A felsőeocén és oligocén algás-foraminiferás mészkö
vekből nagyforaminiférákat határoztunk meg, amelyek 
előfordulhatnak /!/ csak az eocénben, /2/ az eocénben 
és az oligocénben, és /3/ csak az oligocénben. Hasonló 
foraminifera-együttes található más eocénmedencékben 
is /DROBNE, K. , PAVLOVEC, DROBNE, PA, 1979/. Az oli
gocénben eddig csak egyes fajok alapján tudtunk össze
hasonlításokat végezni, mint pl. a Halkyardia maxima 
Cimerman, amely az Alpoktól északra és Kisázsiában is 
előfordul /CIMERMAN, 1979, SIREL, 1975, Lindenberg és 
MARTINI, és Witt, 1979/.

E = Szlovénia eocén előfordulásai: 1: Ivartnik, 2: Kogov- 
nik, 3: Javorniski Rovt /Lepena/, 4: Makóié, 5: Ravna 
Gora /Visnjica/; oligocén előfordulásai: 6: Zagorje,
7: Bohlnjska Bistrica, 8: Poljsica, 9: Kamniska Bistri-

V/ca, 10: Gornji grad /Nova Stifta./, 11: Okonina. A há
romszögek a mészkőkavicsok lelőhelyét jelzik. Csúcsuk 
a szállítási irányt mutatja /a Karavankáktól északra/.
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UPPER EOCEIíE AND BASAL OLIGOCENE BEDS 
ON THE WESTERN MARGIN OE THE PANNONIAN BASIN

Drobne, K,, Sikic, L. , Pavlovec, R, , Cimerman, P., Drobne, P.

The article deals with the shallow reef calcareous facies 
•in northern part of Slovenia in the middle and Upper Eocéné 
and Oligocene. The larger foraminiféra, 10 species írom Upper 
Eocéné, 5 Oligocene and 6 írom both of them, are given, Graphi- 
c a l l y  it Is representrd in a biostratigraphical column reaching 
írom Cuisian to Oligocene age-

— TH©-NÁid44e— and Upp-ejmUSoc-ene b-eds—cnatcrQp^n^bhje^GasjLerja—  
Karawanke Mountains at Javorniski Rovt and farther towards the 
east as far as the Ravna Gora on the margin of the Pannonian 
Basin. Thej occur in the tectonic cuntact with older beás, or 
are deposited transgressively in the shallow reef facies, The 
beds contain a heterogenous assemblage of larger foraminiféra, 
Prom the localities of ‘Vlsnjica at ?Lavna Gora and Makóié, 16 
species of larger foraminiféra were determined. Por the Upper 
Eocéné are characteristic: Borelis vonderschmitti /Schweig- 
hauser/, Gyroidinella. magna Le C.alvez, Operculina alpina Dou-
vlllé, Pellatispira madarasai /Han 
/LIebús/, Asterigerina rotula /Kau 
Schlumberger, Nummulltes fabianii

tken/, Halkyardia minima 
fraann/, Lindsrina brugesl 
/Prever/ and genera. Orbito-

lites and Discocyclina. T h e y are most often accompanied b;y co~ 
lallinaceae, bryozoans and rare corals.

The Oligocene beds are deposited discordantly. Continuous 
transition from the Eocéné intő Oligocene beds in Slovenia is
nőt established. The basal beds, In the fórra of conglomerateö 
or lithothamnian limestones, w ere deposited after sedimentary 
gap transgressively on the older beds. They have been investi-

v' %/gated in the localities: Bohinjska Bistrica, Poljsica, Gorjusa✓ Vnear Ljubljana, Kamniska Bistrica, Nova Stifta near Gornji grad, 
Okonina and alsó in other localities in the same beit. The type 
of sediment indicates deposition In the shallow reef facies. The 
association of larger foraminiféra is highly decimated. The 
small benthonic foraminiféra and nannoplankton often occur in 
the marly intercalations. Somé of the leading forms w ere deter-
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mined: Rummulltes fichteli Miclielotti, R. jgeraanicus /Borne- 
mann/, "Peneroplis" prisctis Re üss, Silvestriella tetraedra 
/Gümbel/. Inthe Upper Eocéné and Oligocene are further known 
the following species: Barmiulites problematicus Tellini, R. 
vascus vascus Jol;y et Leymerie, Chapmanina gassinensis /Sil- 
vestri/, Sphaerogypsina globula /Reuss/, Peneroplis cf. damesini 
Herison, Asterigerina bimariimat a /Gümbel/. Of particular impor- 
tance is Halkjyardla maxima Cimerman, a typical Oligocene species 
alsó known north. of the Alps and in Asia Minor.

Since the sh.allow-marine reef and near-reef sedimentation 
from the Upper Eocéné-and Oligocene are lithologically very 

similar, they are often nőt e a s y to be distinguished, Ilowever, 
good indications of the Oligocene age are the intercalations 
of tuffitic sandstones which have their origin in the Smrekovec 
volcano.

PIGURE CAPTION

Pig. 1, : Tabular review of strata and fossils 
A = Time diVision without detailed stages. In the Oligocene

V' >/
the;y are quoted the zones of nannoplantcton /PAVSIC, 1983/.
B = Biostratigraphical column, nőt to scale. There are drawn 
Cardinal fossil groaps: algae, small benthonic foraminiféra, 
miliolids, alveolines, Rummulites, discocyclines, corals, mol- 
luscs, gastropods, bivalves, coal, andesite tuff and tuffite.
E o c é n é  : Patch of the primary limestone from the Cuisian
near Ivartnik /l/, and from the Lower Lutetian near Kogovnik 
/2/, north of Karavanke /DROBRE, PAVLOVEC, DROBRE,1977/. Gravels 
of the Cuisian and Lutetian limestones in the Reogene river 
deposits and Quaternarj moraines north of the Karavanke and 
in Dravska dolina /DROBRE et al., 1977, KAHLER and PAPP, 1968/. 
Javorniski Rovt on the western part of the Karavanke at Lepena 
there exists a rich assemblage of brackish and bivalves from 
the upper part of the Middle Eocéné. It is the onl;y locality 
of such kind in Slovenia /MIKUZ, 1979/.
Patches of the algal foraminiferal limestone near Makóié / A /  
from the Upper Eocéné in the eastern part of Karavanke /DROBRE,
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PAVLOVEC, DROBNE, 1979/. Ravna Gora /5/ near Visnjica outcrops
the patch of limestone with ricli foraminiferal algal assemblage ̂ 'along the tectonic contact with Triassic limestone /SIKIC et 
al., 1976/.
O l i g o c e n e  : The lower "Socka" beds /Zagorje 6/ consist
of fluvial and lacustrine deposits of light gray colour, that 
pass over intő black carbonaceous shale and that intő coal. The 
coal is overlain by the upper "Socka" beds which were Geposited 
in the fresh water and inmore or less saline lagoons /KUSCER, 
1967/. The Gornji grad strata /10/ in the basis contain conglo- 
merate and sandstone of fluvial origin, which passes over in the 
shallow-mariné beds with algae, foraminiféra, corals, mclluscs 
and bryozoans. The beds of similar facies outcrop from Bohinj- 
ska Bistrica /7/, Poljsica /8/, Kamniska Bistrica /9/, hova
vStifta near Gornji grad /10/, to Okonina /ll/, and alsó on 
somé other places in this beit /Teller, 1896, BARTA-CALMUS,
1973, RAMOVS' and PAVLOVEC, 1974, DROBNE et al, 1981-1983, 
CIMERMAN, 1979/. These levels gradually change intő marin© 
marly clay \vith numerous benthonic foraminif éra /=Kiscell Clay, 
CIMERMAE, 1967/. In the upper part somé more levels of andesite 
tuff and tuffite occur, by which the sedimentation of the Kis- 
cell Clay was settled /HINTERLECHEER-RAVEIK and PLEEICAR, 1967/. 
C = It contains the most important localities, where the 
researches had been gojing on and the results of it were already 
published fór individual fossil groups or the detailed inves- 
tigations are still going on.
D = Erőm the limestone beds with algal-foraminiferal assemblage 
of the Upper Eocéné and Oligocene age have been determined the 
larger foraminiféra which occur: /!/ only in the Eocéné; /2/ 
in the Eocéné and Oligocene; /?/ only in the Oligocene. Similar 
foraminiferal assemblage can be found alsó in the other Eocéné 
basins /DROBNE et al., 1979/. So far in the Oligocene it is pos- 
sible a comparison of individual species as it is Halkyaráia 
maxima Cimerman known on the territory north of the Alps and 
in Asia Minor /CIMERMAN, 1979, SIREL, 1975, LINDENBERG, 1979/.
E = Slovenia with marked localities from Eocéné: 1 = Ivartnik,
2 = Kogovnik, 3 = Javorniski Rovt /Lepena./, 4 = Makóié,
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5 = Ravna Gora /Visnjica/, írom Oligocene: 6 = Zagorje, 7 =
Bohinjska Bistrica, 8 = Poljsxca, 9 = Kamniska Bistrxca,

\/
10 = Gornji grad /Hova Stifta/, 11 = Okonxna. The triangles 
indicate position and direction of the deposits with gravels 
of the Karavanke.
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EOGEH-ÖLIGÓCEK HATARSZELVENYEK 
A KÜLSŐ-KÁRPÁTI P1I3TAKARÓKBAN /CSEHSZLOVÁKIA/

yIván Cicha

A Külső-Kárpátok harmadidőszaki szerkezeti egységének 
tektonikai fejlődéstörténete a kréta-paleogén határon kezdődött 
és a koramiocén végéig tartott. A Kárpátok ENy szegélyétől s z á 
m ít v a a flisöv a Krosno- és a Magura-sorosat bél, valamint a 
Szirtövből áll. A dél-morvaországi tipusterületen a külső, 
Krosno-sorozatban felsőkréta-középsőeoeén üledékek csak a Zdá- 
nice-egységben találhatók. A Pouzdrany /Pausram/-egységben a 
legidősebb üledékek felsőeocén korúak. Autochton felsőeocén ás 
oligocén található még a neogén üledékekkel kitöltött el©mélye
dés és a flistakarók alatt.v'

A Zddnice-egységben a nagyobbrészt alsóoligocén globigeri- 
nás márgát meszes agyag és márga,képviseli, legfelső képződmé
nye a szubmenilites rétegek. Hanzlíková /1981/ két plankton 
zónát különített el: az idősebb Pseudohastigerina nicra .és a 
fiatalabb Globüe ü na sellli zónát. Erhovsky /1931./ az KP 22-es 
zónába tartozó nannoflórát irt le. A I.íenilit Formáció fiatalabb 
oligocén litosztratigráfiái egység: a tüzköves rétegek, a 
Dynówi Márga és a Sitboricei Tagozat alkotják /Stráník, .1931/,
A tüzköves rétegek nannoplanktonja az KP 22 zóna fiatalabb ré
szébe tartozik. A Dynówi Márga neritikus-szublitorális ichthyo- 
faunát tartalmaz /Brzobohaty és Kalabis, 1978/, valamint nan- 
noplanktont /pl. Reticulofenestra ornata/.

}/ ̂ y ^A Sitboricei Tagozat agyag és aleurolit. Jurásóvá az 
KP 23-NP 24 zónákba tartozó nannoplanktont mutatott ki belőle.
A tagozat alsóbb része a Globigerina ampliapertura plankton 
foraminifera-zónába tartozik. A fedő Zdánicei-IIustopecei For
máció szegényes faunája alapján az egri emeletbe tartozik 
/felsőoligocén-alsómiocén/.

Üstredni Ustav Geologicky, Malostranské nám. i, Prah:
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A Pouzdrany-egység peremi helyzetű takaró, amely Stracho- 
txntól Ujezd u Brna-ig terjed. A feisőeocén-eggenburgi réteg
sort a Pouzdrany Formáció /felsőeocén-oligocén: Pouzdrany
Hárga, diatornit, Dynówi Márga, mészmentes pélit/, a Boudky
Márga /f'elsőeocén-alsómiocén/, a Krepicei Tagozat /nagyobb-

✓
részt eggenburgi/ és a Sakvicei Márga /eggenburgi/ alkotja 
/Cicha, 1965, Stráník és Molcxková, 1981/.

A leirt ősmaradvány-együttesek alapjan a Pouzdrany Marga 
átfedi az eocén-oligocén határt. A Turborotalia cerroazulensis'
szel jellemzett alsó része a felsőeocénbe, a Globigerira arsgi- 
poroides-szel, Pseud ohast ige rína naguvrlohiensis-szel és nagyon 
gazdag otolith-faunával jellemzett felső rész pedig az alsóoli-

✓ v'gocénbe. A Pouzdrany Márga tipuslelőhelyének /Pouzdrany, bor
pincék/ korát nannoplanktonnal korrelált foraminiferák alapján 
állapították meg /IIP 21 és IIP 22 zóna/. A fedő diatornit ok 
gazdag tengeri diatomaflórát tartalmaznak /Reháková, 1982/, 
Melosira' archite ctura 11 s-sza 1,

Krhovsky /1982/ meghatározta a meszes diatorait és a Dy
nówi Márga nannoplankton együttesét 
Coccolithus pelagicus, Reticulofenes

és a következőket találta: 
G.ra Cj.. ornaoa, s>/o. nzek

az HP 23 zónába tartoznak. A Boudky Márga a mészmentes péntekre 
települ. A Boudky Márga monoton pélites sorozata felsőegixi -
- ?eggenburgi korú,

A globigerinás és a Pouzdrany Márga /Zdánice és Pouzdrany 
egységek/ nyilttengeri bathypelágikus üledék. Az oligocén ma
gasabb része /az IIP 23 zónával együtt/ csak korlátozott össze
köttetéssel rendelkezett a nyilt tenger felé;

A Boudky Márga pelágikus üledék /felsőbatiális a belső 
selfen vagy esetleg a kontinentális lejtőn/.

A Pouzdrany Márga fiatalabb része, a globigerinás márga</
/a Pseudohastigerina micra zóna/, a Menilit Tagozat, a Sitbo- 
rice Tagozat, a diatornit /IIP 23/, stb. nyilvánvalóan az 
alsó és középsőoligocénnek felelnek meg, vagyis az uj regioná
lis emeletnek, a kiscellinek.
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EOC ENE/ OLIGOCENE BOUNDARY SECTIONS 
FROM EXTERNAL FLYSCH NAPPES /CZECHOSLOVAKIA/

Iván Cicha

The Outer Carpathians Mts. is a Tertiary structure whose 
teetonic history commenced on the Cretaceous/Paleogene boun- 
dary and lasted to the end of the older Miocéné. Beginning 
with the NW periphery of the Carpathians, the Flysch Beit is 

represented by the outer /Krosno/ group, the Magúra Group and 
the Pieniny Klippen beit. In the typical region in South Mo- 
ravia, in the Outer Group, Upper Cretaceous - Middle Eocéné 
sediments are only present in the Zdánice unit. In the Pouzdrany 
/Pausram/ unit the Upper Eocéné sediments are the oldest. Upper 
Eocene-Oligocene sediments occur alsó in autochthonous position 
under the deposits of the Neogene foredeep and flysch nappes.

In the Zdánice unit Globigerina mai’ls /mainly Lower Oli- 
gocene/ are represented by calcareous claystones and maris.
Their uppermost layers are the Subcherty Bxds. Hanzlíková /1981/ 
distinguished thei-e two jplanktonic zones : oldei’ Pseudohastl- 
gerina micra and younger Globigexrna se Ilii, Zone. Ki’hovsky 
/1981/ described nannoplankton from the zone NP 22. The meni- 
litic foi’mation is a youngex’ Oligocene lithostratigraphic unit 
comprÍ3ing the Chert Beds, the Dynów Maristones and the Sitbo
rice Member /Stráník, 1981/. Nannoplankton from Chei’ty Beds. 
belongs to the younger part of the zone NP 22. The Dynów Marl- 
stones contain neritic-sublittoral ichtyofauna /Brzobohaty-
- Kalabis, 1978/ and nannoplankton including Reticolofenestra 
oxmata /NP 23/.

V .  v  #Sitborice Member is a pelitic sequence of claystones with 
siltstone. Jui’ásová determined nannoplankton from the zones 
HP 23-NP 24 and the oldei* part of Sitborice Member belongs to 
the G lobige inna ampliapertura planktonic fox-aminifei-a zone.

The ovex’lying Zdánice-Hustopece Pormation refei’X’ed to its 
poor faunal content belongs to the Egerian /Upper Oligocene -
- Lowwer Miocéné/.

Pouzdx’any unit represents a mai’ginal nappe extendáxig con-
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tinuously between Strachotín and Új ead u Brna. In the Upper 
Eocéné - Eggenburgian seqquence the Pouzdrany Formation 
/Upper Eocéné - Oligocene: Pouadrany Maris, diatomites, Bynov" 
Maris, noncalcareoua peliteo/, the Boudky Maris /Upper Eocéné - 
- Lomver Miocéné/, Krépi< e Member /maunly Eggenburgian/ and
v
Sakvice Maris /Eggenburgian/ //ere distinguished /Cicha, 1965, 
Stránxk and Molcíková, 1981/.

According to the found assemblages the stratig;raphical
rangé of tlie Pouzdrany Maris cove!r the Eocene/Oligocene bőim-
dary. The lower part •with Turbói■otalia cerroazulensis belongs
to the Upper Eocéné, tlie higher ptart to the zone with Globi-
gerina angiporoides, Pseudohastin;erina naguwichiensis" disposin,
very rioh otolith fauna. The age of the type locality of the
Pouzdrany maris - v/ine cellars, has been determined on tha
basis of foraminifers correlated with nannoplankton /sones
IIP 21, IIP 22/. The overlying diatomites contain plentiful sea \/
diatoms /Reháková, 1982/ like Melosira archltecturálir;.

Krhovsky /1982/ determined the nannoplankton assenblages 
of the calcareous diatomites and Dynóvr Maristones: Coccollthus 
pelagicus, Reticulofenestra cf. ornata etc. They rangé to the 
zone IIP 23. The Boudky Haris overlie the noncalcareous pelites, 
The boudky Maris represent a monotonous pelite sequence /Upper 
Egerian - ?Eggenburgian/.

t/ \s uThe Globigerlna and Pouzdrany Maris /Zdénice and Pouzdrany 
units/ are bathypelagic sediments of the open sea. The higher 
part of Oligocene /incl, zone IIP 23/ is characterized by a 
limited communication rwith the open sea.

The Boudky Maris are pelagic sediments /upper bathyal on 
the inner shelf or even on the Continental slope/.

The depos.its of younger part of Pouzdrany maris, Globi- 
na maris /zone vrith Pseudohastigerlna micra/. Henilitic

^  S  • -m, », m .

Member, Sitborice Member, diatomites /HP 23/, etc. evidently 
correspond to the Lov/er - Middle Oligocene i.e. te the név/ 
régiónál stage Kiscellian,



AZ EOCÉEí-OLIGÓCÉN HATÁR HELYZETE AZ AIIALTSZIHEI-MEDENCÉBEN
/GRÚZIA/

» Z.II. Kazahasvilif Z. Kacsaravax

Az Ahaltszihei-medence a gruziai paleogén klasszikus lelő
helye, gazdag későpaleogén faunákkal. A középsőeocén vulkáni 
össsletet transzgressziósan felsőeocén üledékek fedik, amelyek
re konkordánsan következik az oligocén.

A Borbalo folyó /a Pochovi jobboldali mellékfolyója. Alialt- 
sziho közelében/ medencéjében a felsőeocén és az oligocén egya
ránt gazdag molluszka-, kis- és nagyforaminiféra- és ostracoda- 
faunát, valamint nannoflórát tartalmaz. Ez lehetővé teszi az 
eocén-oligocén határ pontos megvonását. Ebben a szelvényben 
felsőeocént, valamint alsó- és középsőoligocént határoztunk 
meg.

A felsőeocén nyilt, sós tengert jelző molluszka-, nummuli- 
tida- és foraminifora-együtteseket tartalmaz; ez a Tethys pria- 
bonai emeletére jellemző /Bollvina antegressa-zóna, ill. HP 20 
zóna/.

Az alsóoligocént molluszkák, foraminiférák /Pararotalia 
canui- és Caucaslna scbischkinskajae-zónák/ és nannoplankton 
/HP 21-22 zóna/ jellemzik. Ezek az Észak-Kaukázus hadumi hori
zontját és Ilyugat-Európa rupéli emeletét jelzik. Sós t'ipusu 
ostracodák is előfordulnak. Ez a fauna bizonyltja az Ahaltszi- 
hei-medence és az Északi-tenger kapcsolatát.

A középsőoligocént a szolenói horizont képviseli. Ez alsó 
részén otszki, felső részén szerjogozi üledékeket tartalmas.
Az otszki üledékek a Szovjetunió déli részének szolenói réte
geire jellemző csökkentsósvizi molluszkákat és ostracodákat 
tartalmasnak. A szerjogozi üledékek egy inkább édesvizi jellegű 
molluszka- és ostracoda-faunát tartalmaznak. A szolenói horizont

ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiones Palaeontologicae/, _£1, Budapest, 1985, pp.129-151.

L. Davitasvili Paleobiológiai Intézet, Grúz Tudományos Akadé
mia, Tbiliszi, Szovjetunió
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nannoplankton-együttese az NP 23-zónára utal.
A felsőeocén és oligocén képződmények: valamennyi ősmarad

ványcsoportjának részletes elemzése alapján arra a következte
tésre jutottunk, hogy az eocén-oligocén határt a nummulitidák 
eltűnése és a hadumi-rupéli molluszka-, foraminiféra- és fito- 
plankton-együttesek megjelenése között kell meghúzni, azaz az 
HP 21-22 zóna bázisán.

THE EO CEHE/0 LIGO CEHE BOUNDARY IN THE AKHALTSIKHE DEPRESSION
/GEORGIA, SOVIET UNION/

Z.H. Kazakhashvili, Z. Kacharava

The Akhaltsikhe depression is the classical site of Georgia 
where the Laté Paleogene fauna is rather fully represented. Here 
the Middle Eocéné volcanic deposits are overlain transgressively 
by the Upper Eocéné sediments which are covered conformably by 
the Oligocene beds.

In the basin of the river Borbalo /right tributary of the 
river Potskhovi, near Akhaltsikhe/ both the Upper Eocéné and 
Oligocene deposits contain rich assemblages of molluscs, small 
and larger foraminifera, ostracods and nannoplankton, allowing 
to draw a precise Eocene/Oliogcene boundary.

In this section existence of Upper Eocéné, Lower and Middle 
Oligocene is determined. The Upper Eocéné deposits contain 
mollusc, nummulitid and foraminiferal assemblages of the open, 
salty sea, typical of the Priabonian stage of Tethys /the 
microfaunal zone of Bolivina antegressa,; the nannoplankton zone 
NP 20/.

The Power Oligocene deposits are characterized by the 
molluscs, foraminifera /the microfaunal zones Pararotalia canul 
and above it Caucasina schischkinskajae/and nannoplankton /the 
zone IN? 21-22/ of Khadumian horizone of the Northern Caucasus

XL. Davitashvili Institute of Palaeobiology, Georgián Academy 
of Sciences, Tbilisi, Soviet Union
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and Rupelian stage of Western Europe. Ostracods of salty type 
are present alsó. This fauna testifies the connections of 
Akhaltsikhe basin with the llorthern Sea.

Middle Oligocene deposits are represented by the Soleno 
horizone, consisting of the Otskian deposits in the lower part 
and Serogosian sediaients in the upper part. Otskian deposits 
contain brackishwater molluscs and ostracods typical fór the 
Soleno beds of the South of the USSR; Serogosian sediments 
consist of mollusc and ostracod fauna of the more freshv/ater 
basin. The complex of nannoplankton from the Soleno horizone 
witnesses to its belonging to the zone IIP 23-

On the basis of.detailed analysis of all the groups of 
norganisms from the Upper Eocéné and Oligocene deposits v/e 
make a conclusion, that the Eocene-Oligocene boundary has to be 
drav/n between the disappearance of nummulitids and the appearance 
of Khadumian-Rupelian assemblages of molluscs, foraminifera and 
phytoplankton, that is to say, to draw the boundary at the base 
of zone IIP 21-22.
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AZ EOCÉN-OLIGÓCÉN HATÁR 
ÉS A KELETI-PAEATETHYS OLIGOCÉN TÖRTÉNETE

1 2  3Sz.V. Popov. A. A. Voronina, A.Sz. Andre.i eva-Grigorovics, L, S,4Ter-Grigorj anc

A Keleti-Paratethys elkülönült szedimentológiai és fau- 
nisztikai provinciaként fejlődött a koraoligocén elejétől.
Az oligocén tipikus és jól feldolgozott, szelvényei az Északi- 
-Kaukázusban találhatók.

A legtöbb kutató véleménve szerint a beloglini horizont 
fehér sárgája és a hadumi sötét, finomrétegzett agyag közötti 
határ egyben az eocén-oligocén határ ré.tegtani jelzője is. A 
fehér márga felső része a Clobigerina górt a ni i - C-loborotalla 
centrális zónába tartozó nagy Globigerinákat, az IIP 20-21 
zónába tartozó nannoplanktont és különféle melegvizi mollusz- 
kákat tartalmaz. Az erre diszkordánsan, vagy ritkábban üledék- 
hézag nélkül települő hadumi agyag alsó részén a Globigerlna 
tanuriensis zónába tartozó plankton foraminiférákat, az HP 22 
zóna nannoplanktonját és a nyugat-európai rupéliakhoz hasonló 
molluszkákát tartalmaz /mSEI'ININIKOV, MUZILOV, 1975/.

A Keleti-Paratethys máj köpi története, amely a hadumitól 
kezdődik, több részre osztható:

/!/ szakasz /pseni/: tengeri agyag lerakódása, gazdag 
benthosz foraminifera-faunával. A Haplophragmoid.es fidelis - 
- H. deformabilis lokális zónába tartozik az alsó része és a 
Spiroplectammina csrinata zónába a felső része. Az IIP ?2-es 
zóna narrnoplanktonja és a Nucula compta,- valamint a Nemocardium 
cingulatum, stb. molluszkák jellemzik. Ezek a rétegek mintegy 
40-60 m vastagságúak /medencékben egészen 600 méterig/ és az 
alsó haduminak felelnek meg.
^SZUTA őslénytani Intézet, Moszkva 2Lomonoszov Egyetem, Földtörténeti Tanszék, Moszkva 
3Lomonoszov Egyetem, Földtörténeti és Oslénvtani Tanszék,
Moszkva I
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. /2/ szakasz /szolenói/: Az összlet alsán lévő osztrakodás 
rété" 2 máj köpi legfontosabb jelzője, és a Keleti-Paratethys- 
ben majdnem mindenütt megtalálható. Ez a réteg és a rátelepülő 
agyag és homokkő endemikus, csökkentsósvizi molluszkákát 
/Ergonica, Janschinella, Lenticorbula/ tartalmaz, olyan fajo
kat is, amelyek közösek az IIP 23 zónával, valamint e g y e s oszt- 
rakodákat. E rétegek vastagsága általában 25-40m, helyenként 
azonban 200 méterre is kivastagodhatnak. Ezután a kénhidrogén 
mennyisége megnövekedett a tengervizben és vastag, monoton 
"májköpi" agyagok rakódtak le, gyakorlatilag ősmaradványtarta
lom nélkül.A medence történetének következő négy periódusát 
csak néhány területen sikerült elkülöníteni.

/3/ szakasz: üledékei a Splroplectammlna terekensis zóna 
benthosz foraminiféráit, tengeri molluszkákat, ostracodákat, 
az IIP 24 zóna nannoplanktonját és dinoflagellátákat tartalmaz
nak /Plíombodinium longimanum - V7etzeliella clathrata zóna/.
Ezek alapján elvégezhető a korreláció a nyugat-európai alsó- 
kattival. A rétegvastagság 250-350 m.

/4/ szakasz: megfelel a regionális kaukázusi emeletnek, 
amelynek alsó része tartalamzzs a Bolivina goudkoffi lokálig 
zónát és az Uvigerinella californica zónát. A kaukázusi
emelet kora kérdéses: foraminiférák alapján miocén, mig nanno
plankton /IIP 24-25/ és dinoflagelláták /.Vetzeliella gochtii - 
- Rhombodlnium draco zóna/ alapján legvalószínűbben katti. A 
rétegvastagság 200-300 m.

A szakarauli /5/ és kozahüri /6/ regionális emeletek 
minden kétséget kizáróan miocén korúak.

Fagyon valószínűnek tűnik, hogy az első három szakasz 
üledékei korrelálhatok a Középső-Paratethys kiscelli emeleté
vel. A psehi és a szolenói üledékek valószínűleg a magyaror
szági Tardi Agyagnak felelnek meg /BALDI, 1980/, amelynek felső 
része Er gnica clmlsnlcát és más csökkentsósvizi fosszilialcat 
tartalmaz. A /3/ szakasz agyagjai a szorosabb értelemben vett 
kiscelli agyagokkal korrelálhatok.
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THE EO CEHE/OH GO CEHE BOUNDARY AIID THE ÖLI GO CEHE HISTORY 
OE THE EASTERH PARATETHYS

S.V. Popov, A. A. Voronina, A . S .  A ndreeva-G rigorovich ,
L. S. T er-G rigorjanc

The Eastern Parateth;ys was developed as an independent 
sedimentological and faunistical province beginning írom the 
Earlv Oligocene. The tvpical and well-known section of Oligo- 
cene deposits is situated in the Horth Caucasus.

Most investigators believe that the change of white maris 
of the Peloglinskv horizont to the dark fine-laminated Khadu
mian clays is a stratigraphical marker of the Eocene/Oligocene 
boundar^. The upper part of the white maris enclosed large 
Globigerina of the zone G. gortanii ~ Globorotalia centrális, 
nannoplankton of the zone KP 20-21 and the diverse warmwater 
molluscs. The Khadumian clays overlving the maris with a dis- 
cordance or, more rarelv, without hiatus contain in the lower 
part /KRASHENEIKIKOV, MUZYLOV, 1975/ planktonic foraminifera 
of the zone Globigerina tapuriensis, nannoplankton of the zone 
KP 22 and molluscs, which are similar to the Rupelian ones of 
West Europe.

The Maikopian nistorv of the Eastern Paratethvs which be- 
ginning from the Khadumian, may be divided intő several parts:

I. neriod /Pshekhian/ was characterized bv the marine clav 
aedimentation with rich benthic foraminifera of the local zone 
Haplophragmoides fidelis - H. deformabilis in the lower part 
and Spiroplectammina carinata in the upper part, the nanno—  
plankton of the zone KP 22 and the molluscs Kucula cornnta, 
Hemocardium cingulatum, etc. These deposits have a thickness of 
40-60 m /in the aepression run up to 600 m/ and correspond to 
the lower Khadumian.

II. period /Solenovian/. The ostracod stratum at the base 
of these deposits is the most important marker of the Maikopian 
and can be traced almost evervwhere in the astern Paratethvs.

r\
This stratum and the overlving clavs and sanastones contain 
endemic brackish-water molluscs /the genera Ergenica, Janschi-
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n e 11 a, Lenticorbula/, including species common v/ith the zone 
HP 23 and specific ostracods. The thiclcness of tb.ese deposits 
is 25-40 m /locallv it ma;y be 200 m/.

Subseauentl^ HgS amount increased in the basin water and 
thiclc monotonous "maikopian" cla;vs almost without fossils depó- 
sited. O n lv in somé regions it is possible to distinguish next 
4 periods /III-VI./ of the basin histor;y.

The deposits of the III. period enclosed sometimes the 
benthic foraminifers of the zone Spiroplectamaiina terekensis, 
marine molluscs, ostracods, nannoplankton of the zone HP 24 
and dinoflagellates /the zone of Rhombodlnium longimanum - 
Wetzeliella clathrata/. These fossils permit to corelate them 
v/ith the lov/er Chattián of West Europe. Thiclcness is 250-350 m.

The ne:ct 17. period corresponds to the Caucasian régiónál 
stage, the lov/er part of which inclides the local zone of Boli- 
vlna goudkoffi and the upper: part zone of Uvigerlnella cali- 
fornica.The age of the Caucasian is auestionable: on the basis 
of the foraminiferal data it has been determined as Miocéné 
while nannoplankton /zone HP 24-25/ and dinoflagellates /the 
zone Wetzeliella gochtii - Rnombodinium draco/ indicate most 
l i k e l y  the Chattian age. Thickness is 200-300 m.

Upv/ard deposits of the Salcaraulian /V/ and Kozakhurian 
/VI/ reginai stages are undoubtedly of Miocéné age.

It seems v e r y probable that the deposits of the earlier 
three periods may be correlated v/ith the Kiscellian of the 
Central Parateth^s. The Pshekhian and Solenovian deposits 
probable correspond to the ^»rd Cla7’s of the Hungárián section 
/BÁLDI, 1980/ the upper part of which contains brackish-v/ater 
fossils v/ith Ergenica cimlanica. The overlving cla;ys /III/ mav 
be correlated v/ith the Kiscellian s.str. clays.
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