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Abstract 

After a short historical summary of Hungarian Eocene research in this study an overview is given 
of the first results of plankton biozonations. 

The plankton biozonations served as the best tool for the stratigraphie correlation of the 
Hungarian sequences, primarily with the Lutetian, Bartonian and Priabonian stratotype sections. A 
short-distance correlation based on the same nannofloral assemblage (with endemic species 
Reticulofenestra tokodensis BÁLDI-BEKE, 1982) was found in strata overlying the coal seams in NW 
Transdanubia as well as in the Northern Bakony Mts. 

In sediments with poor or without any other fossils there is a nannofossil assemblage which is 
good enough for a stratigraphie analysis. This is also the case with the subsurface flysch-like 
sediments of the Great Hungarian Plain (Szolnok Flysch Belt) where a discontinuous Eocene series 
appears with nannoflora of the zones NP 9-10 and NP 16-17-18. Similar new results came from a 
study of red clays and bauxites overlain by Eocene sediments: a poor but important nannofossil 
assemblage occurred with an Eocene and, sometimes a Middle Eocene age. 

The combined magneto- and biostratigrahy for one of the most complete Eocene borehole 
sequence cores were already being used in 1985 (BERNHARDT et al. 1985). Later on more sections were 
studied for their plankton fossils and measured magnetostratigraphically at the same time. In order 
to have a better understanding of the environmental changes, oxygène and carbon isotope 
measurements were carried out. The interpretarion of these geochemical results is based on the 
plankton micro- and nannossil biozonation. The new contributions of this present publication were 
made within the frame of OTKA (Hungarian Science Foundation) Grant No. T 029077. 

Összefoglalás 

Rövid történeti áttekintés után a dolgozat összegzi a plankton biozonáció felhasználásával nyert 
fontosabb rétegtani eredményeket. Ezek egy része a planktonsztratigráfia nyújtotta korrelációs 
lehetőségeken alapul, így az eocén emeletek (lutetiai, bartoni és priabonai) sztratotípusaival való 
korreláció; a magnetosztratigráfia alkalmazásával kapott egyre biztosabb rétegtani besorolás; és a 
hazai kőszéntelepes összletek párhuzamosítása a fedőjükben lévő endemikus nannoflóra alapján. 

További rétegtani erdményeket kaptunk olyan képződmények vizsgálatából, melyekben egyéb 
ősmaradványok nem, vagy alig fordulnak elő. így nannoplankton alapján sikerült a Szolnoki flis árok 
üledékeinek pontosabb rétegtani besorolását adni: a felső-kréta-oligocén sorozat szakaszos, például 
az eocénben csak az NP 9-10 és az NP 16-17-18 zónák fordultak elő. A Dunántúli-középhegységben 
az eocén üledékek feküjében lévő tarka agyagok, sőt a bauxit is, eocén - gyakran középső-eocén 
nannoplanktont tartalmaznak. 

Magyar Állami Földtani Intézet 1143 Budapest, Stefánia út 14. 
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Befejezés előtt áll a hazai középső- és felső-eocén rétegtan újabb összefoglalása, számos szelvény 
plankton biosztratigráfiai és magnetosztratigráfiai értékelése alapján. A környezeti változások 
nyomonkövetéséhez az oxigén és szén izotópos vizsgálatok is felhasználásra kerültek. 

Bevezetés, hazai előzmények 

A hazai, elsősorban a dunántúli eocén képződmények megismerésének 
hosszú, közel 130 éves múltja van. Ebbe a folyamatba viszonylag későn, alig több 
mint 30 éve kapcsolódott be a plankton szervezetek vizsgálata (plankton fora-
miniferák és mészvázú nannoplankton). 

A biosztratigráfiai tagolás alapja az első, közel száz év folyamán természetesen 
a molluszkák voltak. HANTKEN Miksa kiemelkedő személye tette lehetővé, hogy 
már igen korán, szinte a kezdetektől fogva, a nagyforaminiferák rétegtani szere
pét is komolyan vették figyelembe. Az első részletes eocén rétegtani munkákban 
H A N T K E N (1871) Dorog környékét, míg H O F M A N N (1871) a Buda-Kovácsi 
hegységet tanulmányozta. Mindketten a párizsi-medencei eocénhez hasonlí
tották az általuk vizsgált képződményeket, így a legmélyebb rétegek korát is 
középső-eocénnek tartották (HANTKEN 1875). Csak később jelent meg az idősebb 
rétegek alsó-eocénbe (esetleg paleocénbe) sorolásának lehetősége (TAEGER 1909: 
Vértes, id. LÓCZY 1913, majd ROZLOZSNIK et al. 1922: esztergomi kőszénterületek, 
részletesebben in: STRAUSZ 1963 és GIDAI 1979). 

Ettől kezdve, talán főként e nagynevű szerzők személyes hatására is, kezdték 
az alsó-eocén tengeri fauna jelenlétét elfogadni, sőt a faunával nem igazolható 
korú, szárazföldi-édesvízi képződményeket akár paleocén korba is sorolni. így 
foglalt állást VADÁSZ is (1960) Magyarország földtana c. munkájában. Nem 
annyira a faunára alapozottan, hanem általános véleményként ez található SZŐTS 
(1956) nagy monográfiájában is. Ezzel ellentétesen foglalt állást STRAUSZ (1963), 
miszerint Magyarországon alsó-eocén csigafauna nem fordul elő. 

Az 1960-as évek első felében még mindig erősen „élt" az alsó-eocén, 1. pl. 
BARTHA & KECSKEMÉTINÉ (1963). K O P E K (1962) pedig Bakony hegységi vizsgálatai 
alapján úgy látta, hogy a kérdés eldöntésre még nem érett meg, és a nagyfora
miniferák tanulmányozásában remélte a továbblépés lehetőségét. Az ebbe 
fektetett munka hamarosan eredményt hozott: KOPEK et al. (1965, 1966) a teljes 
dunántúli eocén kiváló rétegtani összefoglalását adták közzé. Véleményük 
lényege: alsó-eocén csak a DNy-Bakonyban van, a Dunántúli-középhegység 
nagy részén a rétegsor a középső-eocén magasabb részén, a Nummulites perforatus 
előfordulásával jellemezhető rétegekkel kezdődik. Ennek őslénytani alapját 
KECSKEMÉTI T. nummulites vizsgálatai képezték. 

Az 1950-es évek végétől a Magyar Állami Földtani Intézetben KOPEK G . bakonyi 
térképezésével egyidőben a dorogi-medencei eocén térképezése és vizsgálata 
GIDAI L . feladata volt. A nagyforaminiferák feldolgozásával JÁMBORNÉ KNESS M. 
segítette, elsősorban ők ketten álltak ki a tengeri alsó-eocén rétegek előfordulása 
mellett. Véleményüket számos publikációban közölték (1. később). 

Az 1960-as évek végén tehát két élesen szétváló rétegtani szemlélet létezett, a 
nyitott kérdés: van-e alsó-eocén üledék Magyarországon (elsősorban az EK 
Dunántúl a kulcsterület)? Mindkét szemléletnek múltja volt, mindkettő számos 
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paleontológus szakértőt tudhatott maga mögött. A teljesség igénye nélkül 
néhány szerzőt és publikációt említenék: GIDAI (1964, 1972 és még számos), 
JÁMBORNÉ KNESS (1967, 1988 és még számos), VITÁLISNÉ ZILAHY (1967, 1971) 
részletesen foglalkoztak az alsó-eocénnel, míg mások ezt nem tudták kimutatni, 
így K O P E K (1980 kitűnő monográfiája), DUDICH (1977), KECSKEMÉTI (őslénytani 
munkái közül néhány: dimorfizmus 1964, rendszertan 1970, ősföldrajz 1980), 
STRAUSZ (1963, 1974), BÁLDINÉ ВЕКЕ (1971), KECSKEMÉTI & V Ö R Ö S (1975) csak 
középső-eocént mutattak ki. 

Szomorúan kell emlékeztetnem, hogy a 70-es évek folyamán az alsó-eocén 
meglétét vitató cikkek magyarországi folyóiratban nem jelentek meg. Hazai 
anyaggal foglalkozó, ilyen szemléletű cikkek külföldön jelentek meg: KECSKEMÉTI 
& VANOVÁ (1972), SAMUEL (1972), KOPEK et al. (1972). Az ekkoriban kiadott, lito-
sztratigráfiai formációkat bemutató táblázat teljes egészében GIDAI véleményét 
tükrözi. 

A plankton sztratigráfia története 

A plankton foraminiferák rétegtana, melyet ma is elterjedten használnak, az 
1950-es évek folyamán született: Trinidad szigetén dolgozva, a korábban 
CUSHMAN iskolán tanult kiváló mikropaleontológusok döbbenten látták, hogy a 
teljes iszapolási maradék „gurul" - tisztán plankton foraminiferákból áll. Az ipari 
kutatás sürgető igénye szerint egymás után jelentek meg a taxonómiai és réteg-
tani monográfiák, kidolgozva a tercier plankton biozonációját, mely elsősorban 
B O L L I (1957, 1966, 1972) és B L O W (1969) nevéhez fűződik, de rajtuk kívül 
BRÖNNIMANN, LOEBLICH, TAPPAN, BECKMAN, SAUNDERS neve is említhető (részle
tesen in B O L L I 1974). 

A nannoplankton rétegtani jelentőségét BRAMLETTE & RIEDEL (1954) ismerte fel, 
és 1970-ig számos helyi zónáció született meg a tercieren belül, így BRAMLETTE és 
SULLIVAN (1961), BRAMLETTE & WILCOXON (1967), H A Y et al. (1967), GARTNER 

(1971a, b). 
Az 1968 tavaszán nemzetközi összefogással meginduló program az óceánok 

fenekén mélyülő fúrásokkal (Deep Sea Drilling Project - DSDP), már kialakult 
plankton foraminifera zónációra tudott támaszkodni, míg a nannoplankton 
jelentőségét illetően teljes volt a bizonytalanság. Már igen rövid idő alatt azonban 
az egész DSDP-re jellemző rendkívül gyors munka teljes áttörést hozott (HAY 
1971): 

1) A nannoplankton alapján a plankton foraminiferákhoz hasonló részle
tességű és megbízhatóságú, a teljes terciert átfogó biozonációt ismert fel MARTINI 
(1971), BUKRY (1973), OKADA & BUKRY (1980). 

2) A hajón dolgozva, a fúrómag kézhez vételétől számítva a nannoplanktonos 
paleontológus perceken belül rétegtani eredményt tudott adni, ami a további 
fúrási tevékenységgel kapcsolatos döntés alapja volt. Ennyi idő alatt a fora
miniferák iszapolását éppen csak elkezdték. 

3) A mélytengerek kalcium-karbonát oldó hatása nem azonosan hat az egyes 
plankton csoportokra, a plankton foraminiferák házai kevésbé ellenállóak, így 
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ezek megtartási állapota rosszabb, illetve hamarabb eltűnnek az üledékből, mint 
a nannoplankton lényegesen kisebb lemezkéi (CITA 1971, H A Y 1971). 

A plankton sztratigráfia alkalmazása a hazai eocénben 

Előzmények 

K O P E K G . nem csak a nagyforaminifera vizsgálatokat kezdeményezte és dolgo
zott együtt KECSKEMÉTI Tiborral hosszú évekig, hanem alig valamivel később már 
felismerte a plankton szervezetek rétegtani fontosságát és próbálta elindítani 
vizsgálatukat. E cikk szerzőjével való több éves közös munkája 1964-ben 
kezdődött, melynek összefoglalása az Eocén Kollokvium anyagában jelent meg 
(BÁLDI-BEKE 1971). Akkori rétegtani következtetéseim jórészt később is megálltak 
a helyüket, egyedül a Darvastói Formáció zónabesorolását kellett módosítanom 
N P 13 helyett N P 14-re (BÁLDI-BEKE 1984). 

A plankton foraminiferák vizsgálata sokkal nehezebben indult, hazai szak
ember eleinte nem akadt, így TOUMARKINE (1971), SOLDAINI (1970) és SAMUEL (1972) 
munkái adták az első adatokat. KOLLÁNYI K. bár vizsgálatait 1968-ban kezdte el, 
rétegtani eredményeit sajnálatosan csak 15 évvel később tudta megjelentetni ( H -
KOLLÁNYI 1983a, b). A Magyar Állami Földtani Intézetben K O P E K G . után 
BERNHARDT Barnabással alakult ki hasonlóan szoros együttműködés, valamint 
mindkettőjükkel egyidőben GIDAI is számos fúrás anyagának foraminifera és 
nannoplankton vizsgálatát kezdeményezte, és végezte el gyakran az anyag
gyűjtést is. 

A -plankton zónák hazai előfordulása 

A dunántúli képződményekben talált gazdag nannoplankton részletes zóná-
ciót tett lehetővé a teljes eocén rétegsorra, az N P 14 - N P 20 MARTINI (1971) féle 
zónákat lehetett kimutatni, amely a teljes középső- és felső-eocént tartalmazza, a 
Budai-hegységtől kezdve К felé folyamatos átmenettel az oligocénbe (2. ábra). 

A plankton részére ideális fáciestől távolodva a plankton foraminiferák előfor
dulása, megtartási állapota, majd megmaradási lehetősége is lényegesen gyor
sabban romlik mint a nannoplanktoné ugyanitt. Ez az oka, hogy a plankton 
foraminifera zónák (BOLLI 1966) közül a középső-eocénből hiányzik a legalsó, a 
következő bizonytalan (BERNHARDT et al. 1985, 1988), majd igazolhatók voltak a 
Globorotalia lehneri, Orbulinoides beckmanni és Trunkorotaloides rohri középső-eocén 
zónák, valamint a Globigerinatheka semiinvoluta és Globorotalia cerroazulensis felső
eocén zónák (H.-KOLLÁNYI 1983a, b). 

A hazai paleogén formációknak a nannoplankton zonáción belül elfoglalt 
helyéről NAGYMAROSY & BÁLDI-BEKE (1988) közölt összefoglalást. 

A hazai rétegsorokra alkalmazott plankton biozonáció ad egyedül lehetőséget 
távolabbi területek képződményeivel való megbízható korrelációra: pl. az eocén 
emeletek sztratotípus szelvényeivel, vagy nyújt biztos alapot tektonikai, ősföld
rajzi szintézisek kidolgozásához. 



2. ábra. A plankton biozónák az eocén sztratigráfiában és a hazai formációk helyzete (a biozónák elhelyezése az időskálában BERGGREN et al. 1 9 8 5 . alapján). A 
Magyarországról kimutatott zónák neveit dőlt betű jelzi 

Fig. l.Eocene plankton biozones after BERGGREN et al. (1985) and the stratigraphie positions of the Hungarian Eocene formations. Biozones proved in Hungary are in italics 
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Az eocén sztratotípusokkal való korreláció nannoplankton alapján 

Az eocén emeletek sztratotípusaival való korreláció nannoplankton segít
ségével lehetséges, miután értékelhető plankton foraminiferák a kérdéses 
lelőhelyeken fácies okokból nem fordulnak elő. A Dunántúli-középhegységben a 
legidősebb eocén nannoplankton lutetiai, a DNy-bakonyi transzgressziós 
rétegsor alján található, a Darvastói Formációban, és az NP 1 4 zónába tartozik 
(BÁLDI-BEKE 1 9 8 4 ) , hasonlóan a Párizsi-medence parasztratotípus szelvényének 
alsó részével (HAY et al. 1 9 6 7 , MARTINI 1 9 7 1 , AUBRY 1 9 8 6 ) . A lutetiai emelet 
legmagasabb részéről AUBRY ( 1 9 8 6 ) már az NP 1 6 zónát igazolta. A Darvastói 
Formáció korát KECSKEMÉTI & V Ö R Ö S ( 1 9 7 5 ) már korábban, nagyforaminiferák 
alapján is középső-eocénnek igazolta a Nummulites laevigatus jelenlétével -
ugyancsak azonosan a párizsi-medencei típussal. 

A lutetiai emelet jelentős részét képviselő NP 1 5 zónát jórészt a Szőci (nummu-
liteszes) Mészkő Formáció képviseli, melyből a zónajelző nannoplankton 
nemzetség egyetlen példánya került elő a Káptalanfa-2 fúrásból (BÁLDI-BEKE nem 
publikált kézirat). Ugyanebben a szintben fácies okokból feltűnően gyakoriak a 
Braarudosphaeridae-k, és hasonló Braarudosphaera dúsulás mutatkozott a Somló
vásárhely Sv -1 fúrásban is (BERNHARDT et al. 1 9 8 5 , 1 9 8 8 ) . 

A plankton sztratigráfia eredményei előtt a bartoni emeletet ENy-Európában 
felső-eocénnek tartották. MARTINI ( 1 9 7 1 ) nannoplankton vizsgálatai mutatták ki 
az NP 1 7 zónát a bartoni típusából - ami igazolta, hogy a lutetiainál fiatalabb és a 
D-európai priabonainál idősebb képződményeket sorolnak a bartoniba. így 
alakult ki a középső- és a felső-eocén új emeletbeosztása: lutetiai és bartoni a 
középső-eocén, míg priabonai a felső-eocén. Részletes munkájával AUBRY ( 1 9 8 6 ) a 
bartoni rétegek mélyebb részéről az NP 1 6 zónát igazolta, míg nagyobb részéről 
megerősítette az NP 1 7 zónát. A lutetiai és bartoni emelethatár tehát az NP 1 6 
zónán belül húzódik. 

Hazai képződményeink vizsgálatakor a zónába sorolás általában elvégezhető, 
az NP 1 6 és NP 1 7 zónák rögzíthetők. Pontos elválasztásuk a zónajelzők hiányá
ban nem minden szelvényben lehetséges, de a két zóna összevontan nagy 
biztonsággal megadható. Az NP 1 6 zóna alsó határa az egész Dunántúl területén 
sehol sem jelölhető ki folyamatos rétegsorban: a DNy-Bakonyban a kedvezőtlen 
fácies okozza a bizonytalanságot, míg a Bakony ÉK-i részén és az ÉK-Dunántúl 
területén az első értékelhető nannoplankton minden esetben már biztosan az NP 
1 6 zónába tartozik. Ide sorolandó a kőszéntelepes összlet, ahol már a kőszén 
feküjében is jelen van az NP 1 6 zóna (BÁLDI-BEKE 1 9 7 1 , 1 9 8 4 ) . 

Ezekben a jelentős kőszénképződéssel kísért transzgressziós képződmé
nyekben mind az EK-Bakonyban, mind az ÉK-Dunántúl területén az NP 1 6 
zónába tartozó és azonos endemikus fajjal (Reticulofenestra tokodensis BÁLDI-BEKE, 
1 9 8 2 ) jellemezhető nannoplankton fordul elő. E rétegek lutetiai vagy bartoni kora 
a plankton sztratigráfia alapján nem igazolható, miután a lutetiai-bartoni 
emelethatár az NP 1 6 zónán belül húzódik. 

Hazai képződmény (a neszmélyi szelvényben a kőszenes összlet fedőjéből 
származó) faunájának a bartonihoz való hasonlítása - tudomásom szerint -
először STRAUSZ ( 1 9 7 4 ) munkájában jelent meg: „Sok tekintetben emlékeztet a 
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neszmélyi fauna összetételére egy angliai előfordulás: a felső-eocén agyag Barton 
cliffnél" - az általa a középső-eocén felső részébe sorolt faunát fáciese alapján 
kapcsolta a bartonihoz, ebből rétegtani következtetést nem vont le. 

A priabonai emelet sztratotípusa az NP 19-20 zónákat, a Possagnoi para-
sztratotípus szelvénnyel együtt az NP 1 8 - 1 9 - 2 0 zónákat biztosan tartalmazza 
( P R O T O - D E C I M A et al. 1975, VERHALLEN & ROMEIN 1983). Ezek közül az NP 19-20 
zónák elválasztása utólag tévesnek bizonyult (részletesen in: BÁLDI-BEKE 1984). 
Az eocén-oligocén határt korábban az NP 20-21 zónahatárnak fogadták el, mely 
kihaló nannoplankton fajokkal definiálható. Ujabb vizsgálatok alapján az eocén-
oligocén határ az NP 21 zóna aljára tehető, miután azt a Hantkeninák kihalásával 
vonták meg (PERCH-NIELSEN 1985, NAGYMAROSY 1992). 

A bartoni-priabonai határ (NP 17-18 zónahatár) általában jól kijelölhető a 
Dunántúl területén. Számos szelvényben a felső-eocén rétegsorok nannoplank-
tonja jól dokumentált. A Dunántúl nagy részén denudációtól megkímélt 
foltokban találhatók a felső-eocén rétegsorok: alulról folyamatos átmenettel, felül 
eróziós diszkordanciával. A Budai-hegység és ÉK -Magyarország felső-eocénje 
csak a magasabb, márgás részén tartalmaz nannoplanktont, az NP 19-20 zónákat. 
Az átmenet az oligocén felé folyamatos (NAGYMAROSY 1992). Felső-eocén nanno
planktont tartalmaz a kósdi rétegsor kőszén összlethez kapcsolt része is (GIDAI 
1978, B Á L D I - B E K E nem publikált kézirat). 

Nannoplankton és Nummulites korreláció 

Az 1980-as évek legelejére tehát a hazai plankton sztratigráfusok részére adva 
volt a globálisan kialakított és már jól kipróbált biozonáció (BOLLI 1966, 1972 és 
B L O W 1969, illetve MARTINI 1971 és BUKRY 1973), valamint a hazai eocén nagyfora-
miniferákra alapozott szintézise. A három legfontosabb rétegtani értékű 
nagyforaminifera faj (KOPEK et al. 1966) a nannoplankton biozonációval jól össze-
vethetőnek bizonyult, ezek a Nummulites laevigatus, Nummulites perforatus és 
Nummulites fabianii. 

A Nummulites laevigatus a DNy-Bakonyban a Darvastói Formáció jellemző faja, 
melyet az NP 14 zóna nannoplanktonja kísér: a párizsi-medencei analógia 
alapján a lutetiai emelet bázisát képviseli. Az NP 14 zóna nannoplanktonja és a 
Nummulies laevigatus együtt jelentkezett a darvastói felszíni szelvényben (BÁLDI-
B E K E 1984, KECSKEMÉTI & V Ö R Ö S 1975), a Somlóvásárhely Sv-1 fúrásban 
(KECSKEMÉTI nem publikált kézirat, BERNHARDT et al. 1985, 1988) és a Csabrendek 
Crt -12 fúrás szelvényében (JÁMBOR-KNESS 1988, BÁLDI-BEKE 1984). 

Az egész Dunántúli-középhegységben elterjedt faj, a Nummulites perforatus a 
középső-eocén magasabb részére jellemző, az NP 16 zónára általában (BÁLDI-BEKE 
1984). Az ÉK -Dunántúl területén számos fúrásban az „operculinás márgában", az 
NP 16 zónában fordult elő, pl. Tatabánya Ta-1481, Tokod-527, Guttamási Gtt-3, 
Vértessomló-22, (JÁMBOR-KNESS 1988) és Gyermely Gyt-5 (GIDAI 1979). A Bakony 
területén szintén az NP 16 zónából jelez Nummulites perforatust KECSKEMÉTI , pl. 
Mór-1 , Dudar-231, Magyarpolány Mp-40 , Devecser Dv-4 (in: BÁLDI-BEKE & 
KECSKEMÉTI 1983), valamint JÁMBOR-KNESS (1988) a Magyarpolány Mp-41 , és 
Padragkút P a - 5 fúrásokból. A Somlóvásárhely Sv-1 fúrásban jelentkezett 
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legmélyebb helyzetben a Nummulites perforatus, a viszonylag vékony kifejlődésű 
Szőci Mészkőben már az NP 15 zónában előfordult (KECSKEMÉTI nem publikált 
kézirat, BERNHARDT et al. 1985 és 1988). Hasonlóan, valószínűleg az NP 15 zónába 
tartozó fúrásmélységből említi a Csabrendek Crt -12 fúrásból JÁMBOR-KNESS (1988) 
is. 

A Nummulites fabianii gazdag előfordulásait a Szépvölgyi Mészkőben nem igen 
kíséri értékelhető nannoplankton, a Padragi Márga Formáció pelagikus fáciesé-
ben azonban a peremekről bekerült N. fabianii mellett felső-eocén plankton 
található (NP 19, Ш. Globigerinatheka semiinvoluta zóna: KECSKEMÉTI nem publikált 
kézirat, BERNHARDT et al. 1985,1988) . 

Reticulofenestra tokodensises szint 

Az EK-Dunántúl területén a kőszénösszlet közvetlen fedőjében max. 10-15 m 
vastagságban jellegzetes nannoplankton fordul elő: kisebb fajszámú és a 
sótartalom csökkenést tűrő fajokból álló együttes - melyre jellemző a 
Reticulofenestra tokodensis jelenléte. Ez az innen leírt endemikus faj csak ebben a 
rétegben található meg, és valamennyi vizsgált hasonló szelvényben megjelent 
(BÁLDI-BEKE 1982, 1984). A nagy jelentőségű Bakonyszentkirály Bszk-3 fúrás az 
EK-Bakony területéről, speciális „kevert" faunát mutat: a Bakonyra jellemző 
molluszka fajok (pl. Cerithium subcorvinum) meUett az EK-Dunántúl legjellem
zőbb alakjait sikerült kimutatni, mint a Nummulites subplanulatus ( JÁMBOR-KNESS 
1988) valamint a Reticulofenestra tokodensis (BÁLDI-BEKE 1984). A fúrás plankton 
foraminifera faunája mindkét terület jellemzőit együtt mutatja (H.-KOLLÁNYI 
1983b). 

Ezek a tények, főleg a Reticulofenestra tokodensis előfordulása alapján a két nagy 
terület (EK-Bakony és EK-Dunántúl) kőszenes összleteit a jól ismert fácies-, kőzet-
és teleptani eltérések ellenére rétegtanilag azonosaknak tekintem (BÁLDI-BEKE 
1984). 

A Szolnoki flis öv eocén rétegsora 

Ezekből a képződményekből korábban eocén rétegek jelenlétét csak feltéte
lezték, méghozzá hiánytalannak gondolták az eocént rétegsort. Nannoplankton 
vizsgálatokkal azonban az eocénnek csak egyes szakaszait lehetett kimutatni (NP 
9-10 és NP 1 6 - 1 7 - 1 8 zónák), ezek több szelvényben is jelentkeztek, míg más 
zónák nannoplankton] a egyáltalán nem fordult elő (BÁLDI-BEKE & NAGYMAROSY 
1992, NAGYMAROSY & BÁLDI-BEKE 1993, NAGYMAROSY 1998). A nannoplankton 
vizsgálatok tehát az üledékképződés szakaszos voltát igazolták. 

Bauxit és tarka agyagok nannoplanktonja 

Az eocén rétegsorok bázisán (sokszor kőszéntelepek feküjében) lévő tarka 
agyagokban helyenként értékelhető nannoplankton fordul elő: az első szelvény 
vizsgálatát még az 1960-as évek végén KOPEK G. kezdeményezte (Pusztavám 
P v - 9 8 0 fúrás in: BÁLDI-BEKE 1971). Számos további fúrásszelvény (Bakonyszent-
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király Bszk-3, Oroszlány 0 - 1 8 4 6 és Tarján Tj—11) vizsgálata is megerősítette, 
hogy ezek a rétegek a magasabb tengeri fedőjükkel azonosan az NP 16 zónába 
tartozó nannoplanktont tartalmaznak. 

Eocén fedővel takart bauxitban először BROKÉS F. figyelte meg nannoplankton 
fajok előfordulását. Egy csabrendeki feltárásból később középső-eocén együttest 
ismertettem (BÁLDI-BEKE 1974), utóbb ez még több lelőhelyről is megerősítést 
nyert (BÁLDI-BEKE 1984). 

A korreláció további lehetőségei planktonsztratigráfia alapján 

Az eocén sztratigráfia jelen állapotának rövid összegzését adta KECSKEMÉTI 
(1998). 

A plankton sztratigráfia biztosítja a lehetőséget az óceáni területeken kidolgo
zott magnetosztratigráfia bekapcsolására a hazai rétegtanba. Eocén esetében erre 
az első kísérlet volt a Somlóvásárhely Sv-1 fúrás (BERNHARDT et al. 1985,1988) . Ezt 
további fúrások őslénytani vizsgálata és paleomágnességének mérése követte, 
melyek értékelése folyamatban van (KOLLÁNYI et al.). Ez utóbbi fúrások esetében 
a vizsgálatok kiegészülnek szén- és oxigén-izotópos mérésekkel is a környezeti 
változások jobb nyomonkövetésére (KOLLÁNYI et al. 1997). A folyamatban lévő 
munkák lezárása várhatóan nagy mértékben növeli hazai eocén képződménye
ink ismertségét, tudásunknak egyre szélesebbkörű megalapozottságát biztosítva. 

Köszönetnyilvánítás 

A jelen dolgozat a T. 029077 sz. OTKA pályázat keretében készült. Előadásként 
elhangzott 2000. okt. 10-én az MTA Paleontológiái Tudományos Bizottsága és a 
Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani- Rétegtani Szakosztálya által, 
KECSKEMÉTI Tibor 70. születésnapja alkalmával rendezett előadóülésen. A szerző 
köszönettel tartozik mindazoknak a kollégáknak akikkel az eocén rétegtan 
területén sok éven keresztül eredményesen és baráti együttműködésben dolgoz
hatott együtt, így mások mellett elsősorban említhető KOPEK Gábor, KECSKEMÉTI 
Tibor, BERNHARDT Barnabás, LANTOS Miklós, valamint a jelen OTKA téma vezetője 
KOLLÁNYI Katalin neve. 
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