
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
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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
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