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•: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-
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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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