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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- .
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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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