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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
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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,
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elsősorban a seiceiy vízben mutatkozott meg, 

ez hidegebb vizű tengerrel való uj kapcsolat kialakulására
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