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Abstract 

Associated with the Middle Eocene transgressive coal sequence (Dorog Formation) there is a local 
nannoplankton horizon formed by the endemic species Reticulofenestra tokodensis, (BÁLDI-BEKE 1982). 
It occurs in the uppermost level of or above the coal seams within the NP 16 nannoplankton biozone. 
The species is common in NE Transdanubia, but rarely present in the Bakony Mts. (BÁLDI-BEKE 1984). 

Based on the detailed magneto- and biostratigraphic evaluation of five wells (Somlóvásárhely 
S v - 1 , Csetény Cs-72, Csatka Ck-2 , Nagyesztergár Ne-58 and Oroszlány O-2370) the exact 
stratigraphie position of the Reticulofenestra tokodensis horizon (Fig. 2) was pinned down: 

In the nannoplankton zonation it is fixed within the NP 16 biozone in these boreholes and 
elsewhere (BÁLDI-BEKE 1984, BERNHARDT et al. 1985, 1988). Zone markers for NP 16 occurred already 
below the coal seams (BÁLDI-BEKE 1984, Fig. 46) and went on rather high above them. 

The parallel study of the plankton foraminifers with the nannoplankton makes it clear, that the 
stratigraphie position of the Reticulofenestra tokodensis horizon is within the Morozovella lehneri zone in 
the continuous pelagic section (Sv-1.), while in the others (Bakonyszentkirály Bszk-3, Cs-72, Ck-2 
and O-2370) in the transgressive series it is below the first plankton forms - but still within the 
Morozovella lehneri chronozone. 

In the magnetic polarity scale the Reticulofenestra tokodensis is below the C19n in the Cs-72 and 
Ck-2 wells, and most probably in the O-2370 too. In the Sv-1 borehole Reticulofenestra tokodensis 
occurred below and above the C19n. 

Later the paper deals with the ecology of the coal and its overlying marl formations based on 
different faunal groups and accompanied nannoplankton assembleges. This made possible to give 
the écologie conditions for Reticulofenestra tokodensis, where it could evolve and lived. 

The transgression arriving from the SW reached the southwestern part of the Bakony Mts only in 
the very early Middle Eocene. Higher but still in the Lutetian, in the whole territory of the 
Transdanubian Range (as far as the Danube) one can prove a quick basin deepening. This deepening 
is connected with coal seam formations, but these are not in the same facies type on the whole 
territory. In the NE Bakony the sea-water depth increased quickly, making the coal seams thinner and 
marine molluscs occur just above the seams. The other type is characteristic for the NE Transdanubian 
territory, where through the thick carbonate basement the karstic water level could follow the 
increasing sea level and fresh-water march conditions could develope. Occasionally sea water arrived 
into these freshwater basins, as the poor marine nannoplankton assemblage (NP 16) proves - in the 
sediments below the coal seams (Pusztavám Pv-980, Bakonyszentkirály Bszk-3, Tarján Tj—14, 
Oroszlány 0 - 1 8 4 6 in BÁLDI-BEKE 1984). In these basins with a connection to the open sea very variable 
environment developed where salinity and temperature changed frequently. However, close to the 
normal salinity, among other euryhaline nannoplankton species the endemic Reticulofenestra 
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tokodensis occurs. It is present only just above the coal seams, and always common in this position in 
whole NE Transdanubia, while very rare in the NE Bakony. 

Reticulofenestra tokodensis also occurred in the same stratigraphie level in open marine facies in the 
Sv-1 borehole in the SW Bakony but only a few specimens. The occurrence of the species is associated 
with the increase of the sea water depths based on plankton/benthos ratio of foramimfers and on the 
nannoplankton assemblages (BÁLDI-BEKE & BÁLDI 1990,1991). 

Later, but still during the Lutetian age a quick deepening of the basin can be shown in the 
Transdanubian Range as far as the present day line of the Danube in the East. 

The material of the coal seams most probably came from a mangrove vegetation. In the NE Bakony 
because of the rapid sinking of the basin, marine molluscs were found just above the coal formation, 
while later pelagic marls were formed. In the NE Transdanubia in the fresh-water march-basins an 
economically significant coal seam formation was formed. The salinity increased slowly as the 
changing composition of the mollusc fauna shows. First fresh water and later above the coal seams 
widely tolerate euryhaline mollusc faunas able to tolerate extreme conditions occur. This is the place 
where the new endemic nannoplankton species (Reticulofenestra tokodensis) evolved and became a 
common member of a near-shore, euryhalin nannoplankton assemblage with Transversopontis pulcher, 
Neococcolithes dubius, Discolithina, Pemma div. sp., Braarudosphaera bigelowi, Zygrhablithus bijugatus, 
Lanternithus minutus and placoliths. 

As the marine connection became stable, the Reticulofenestra tokodensis could spread to the NE 
Bakony area and the species occurred in small number in the same position - just above the coal 
seams. With the further deepening of the basin the two areas are characterized with different fauna 
and nannoplankton flora. In the deeper, more open marine NE Bakony in the nannoplankton the 
presence of Discoaster and Sphenolithus are important, while in NE Transdanubia in the "operculina 
marl" the near-shore nannoplankton species are dominant such as Neococcolithes dubius, Trans
versopontis pulcher, Pemma div. sp., Zygrhablithus bijugatus, placoliths and the rhabdoliths (Rhabdolithus, 
Blackites) which are rather good markers of this facies. 

In the same formation (shallow water Csolnok Formation, "operculina marl") the common larger 
forarninifera species Nummulites subplanulatus occurs always in the same series but higher than the 
Reticulofenestra tokodensis. It is also common in the NE Transdanubia and rarely present in NE Bakony. 
Thus both species are true facies controlled endemic forms of the region. The stratigraphie 
significance of Nummulites subplanulatus was much debated as it was supposed to be marker species 
for Lower Eocene (GIDAI 1979; JÁMBOR-KNESS 1988, but not accepted by KOPEK et al. 1965; BÁLDI-BEKE 
1984; LESS et al. 2000). 

Összefoglalás 

A középső-eocén transzgressziós kőszénösszletekhez kapcsolódó és szintként előforduló 
Reticulofenestra tokodensis faj igen gyakori előfordulását már korábban rögzítettem (BÁLDI-BEKE 1984) az 
ÉK-Dunántúl területén és azonos szintben ritkán az ÉK-Bakonyban is. A faj a rétegsorban a 
kőszénösszlet legfelső részén vagy közvetlenül felette fordult elő, az NP 16 nannoplankton 
biozónában. 

A jelen munka során a Somlóvásárhely Sv-1 , Csetény Cs-72, Csatka Ck-2, Nagyesztergár Ne-58 és 
Oroszlány О-2370 fúrások integrált magneto- és biosztratigráfiaia feldolgozása a Reticulofenestra 
tokodensis szint helyzetét is rögzítette (2. ábra). 

A nannoplankton zonációban a zónajelzőkkel is rögzíthető NP 16 zónán belül helyezkedik el a 
jelen fúrásokban és másutt (BÁLDI-BEKE 1984; BERNHARDT et al. 1985, 1988). A növekvő sótartalommal 
jellemezhető kőszéntelepes rétegsoroknál már a kőszén feküjében - jóval a Reticulofenestra tokodensis-
es szint alatt is kimutatható volt az NP 16 zóna (részletesen BÁLDI-BEKE 1984,46. ábra). 

A planktonforaminiferákkal párhuzamosan történt feldolgozás alapján igazolható, hogy a 
folyamatosan plankton tartalmú szelvényben (Sv-1) a Reticulofenestra tokodensis a Morozovella lehneri 
zónán belül fordult elő, míg a többi szelvényben (Bszk-3, Cs-72, Ck-2 és O-2370) az első megjelenő 
plankton alakoknál mélyebb helyzetben, de minden kétséget kizáróan még a Morozovella lehneri 
kronozónán belül található a Reticulofenestra tokodensises szint. 

A mágneses zónákkal összevetve (2. ábra) a Reticulofenestra tokodensises szint helyzete a C19n alatt 
található a Cs-72 és Ck-2 fúrásokban, valamint (bár itt már nem volt értékelhető a mérési sor) igen 
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Bevezetés 

A Dunántúl területén előforduló középső-eocén kőszénösszleteknél már 
korábban sikerült felismerni egy igen szembeötlő nannoplankton biosztratig-
ráfiai eseményt, a Reticulofenestra tokodensis faj rövid szakaszon való előfordulását 
az ÉK-Dunántúlon (ahol a faj igen gyakori és jellemző, leírása is innen történt: 
BÁLDI-BEKE 1982) és az ÉK-Bakony területén (ahol sokkal ritkább). 

A Reticulofenestra tokodensis az ÉK-Dunántúlon valamennyi vizsgált fúrásban 
előfordult a kőszénösszlet felső részén vagy méginkább a fedőjében (BÁLDI-BEKE 
1984, 46. ábra, és még más később vizsgált szelvények is). A faj jelenléte a kőszén 
tényleges hiánya esetében is jelzi a szintjét (pl. Lábatlan L-19 , Guttamási Gtt-3). 
A szint vastagságát néhány métertől max. 20 méterig terjedőnek találtam. Az ÉK-
Bakony területéről is több fúrásban észleltem a Reticulofenestra tokodensis 

nagy valószínűséggel az O-2370-ben is. A Sv-1 fúrásban a Reticulofenestra tokodensis előfordult a C19n 
alatt és e felett is. 

A DNy felől érkező transzgresszió a középső-eocén legalján érte el a DNy-Bakonyt, majd a 
középső-eocén magasabb részén az egész Dunántúli-középhegység területén kimutatható egy 
jelentős medence mélyülés. Az ehhez kapcsolódó kőszénképződés az ÉK-Bakony és az ÉK-Dunántúl 
területén eltérő módon jelentkezik. Az ÉK-Bakonyban gyors a tengermélység növekedése, a 
kőszéntelepek vékonyabbak, és már a telepes összlet felett közvetlenül tengeri Mollusca fauna fordul 
elő. Az ÉK-Dunántúlon a vastag karbonátos aljzaton keresztül a karsztvízszint emelkedése követte a 
tengerszintet, így édesvízi lápmedencék keletkeztek. Ezekbe alkalomszerűen tengervíz is bejutott -
ezt mutatja a kőszén feküjében néhol talált nannoplankton (NP 16 zóna: Pusztavám Pv-980, 
Bakonyszentkirály Bszk-3, Tarján Tj-11 és Oroszlány 0 - 1 8 4 6 fúrásokban, in: BÁLDI-BEKE 1984). 
Ezekben az elszigetelt lápmedencékben az időközben létrejött tengeri összeköttetés hatására közel 
normál, de szélsőségesen ingadozó sótartalmú és hőmérsékletű környezet alakult ki, ahol egyéb 
euryhalin nannoplankton fajok mellett megjelenik egy endemikus faj is, a Reticulofenestra tokodensis. 
Jelenléte a kőszén fedőjéhez kötődik, gyakori és állandó az ÉK-Dunántúl területén, míg gyér az ÉK-
Bakonyban. 

A Reticulofenestra tokodensis faj azonos szintben megjelenik a DNy-Bakony területén nyílt tengeri 
fáciesben is (a Somlóvásárhely Sv-1 fúrásban rövid szakaszon néhány példányban). A tenger 
egyidejű kimélyülését a plankton/bentosz forammiferák aránya, ill. a nannoplankton együttes 
összetételének a változása mutatja (BÁLDI-BEKE & BÁLDI 1990,1991). 

A lerakódott kőszénösszletek anyagát nagy valószínűséggel egykori mangrove-láp növényzete 
adta. Az ÉK-Bakony területén a gyors süllyedés hatására a közvetlen kőszénfedőben is már tengeri 
Mollusca fauna található, és az egyre mélyülő tengerben később pelágikus márga rakódott le. Az ÉK-
Dunántúl területén édesvízi láp medencék jöttek létre, jelentős mennyiségű kőszén lerakódással. 
Lassú sótartalom növekedést mutat a rétegsor Mollusca faunája: édesvízi, majd a telepes összlet felett 
igen változékony környezetet elviselő euryhalin fauna fordul elő. Itt alakult ki a Reticulofenestra 
tokodensis faj - mely kisebb, max. 20 m rétegvastagságon belül igen gyakori fajként fordult elő - és ezt 
más partközeli nannoplankton fajok is kísérhették, mint a Transversopontis pulcher, Neococcolithes 
dubíus, Discolithinák, Pemmák, Braarudosphaera bigelowi. A Reticulofenestra tokodensis faj a tengeri 
kapcsolat állandósulásával kijutott az ÉK-Bakony területére is, gyéren megjelenik szintén a kőszén 
fedőjében. Azonban a további tengermélyülést a korábbitól eltérő fauna és nannoflóra jelzi: Az ÉK-
Bakonyban nyíltabb vízi nannoplanktonban a placolithok mellett jelentősebb a Discoasterek és a 
Sphenolithuszok szerepe, míg az ÉK-Dunántúlon az „operculinás márgában" (Csolnoki Formáció) a 
jellegzetes partközeli formák dominálnak, így a Neococcolithes dubius, Transversopontis pulcher, Pemma 
div. sp., Zygrhablithus bijugatus, placolithok és csak ezen a területen jellemző a rhabdolithok (Rhabdo-
lithus, Blackites nemzetségek) ritka, de állandó előfordulása. A Csolnoki Formáció jellemzője a Num-
mulites subplanulatus faj is, melynek elterjedése azonos a Reticulofenestra tokodensisével: gyakori az ÉK-
Dunántúlon, és megjelenik még az ÉK-Bakonyban is, mint egy adott fácieshez kötött endemikus faj. 
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jelenlétét, azonban sokkal ritkábban és kisebb vastagságban (Bakonyszentkirály 
Bszk-3, Balinka Ba-285, Guttamási Gtt-3). A teljes nannoplankton együttes 
összetételét és ökológiai értékelését, több részletesen elemzett fúrás esetében 
közöltem (BÁLDI-BEKE 1984), az egyéb fauna és flóra elemekkel való összevetésre 
azonban az akkori keretek között nem volt mód. 

A Reticulofenestra tokodensis azonos helyzetű és közös előfordulása alapján a 
teljes Dunántúl területén a gazdaságilag jelentős középső-eocén transzgressziós 
kőszénösszletek egyidejű képződése mellett foglaltam állást az EK-Bakony és az 
ÉK-Dunántúl teljes területén, az ismert fáciesbeli és teleptani eltérések ellenére. 

Ezekhez a már korábban összefoglalt ismeretekhez további adatokat kaptunk 
újabb mélyfúrások integrált bio- és magnetosztratigráfiai értékeléséből (KOLLÁNYI 
et al. 2003), valamint a magasabb fedőmárgák már feldolgozott faunájának, 
flórájának, üledékföldtani jellegeinek elemzéséből és ezeknek a nannoplank-
tonnal való összevetéséből. 

A Reticulofenestra tokodensises szint helyzete 
a magneto- és plankton biozonációkban 

A Reticulofenestra tokodensises szint NP 16 zónán belüli helyezhető el, ezt már a 
korábbi adatok is egyértelműen igazolták. Az NP 16 zóna nannoplanktonja kíséri 
a Reticulofenestra tokodensist, megtalálható mélyebben, helyenként a kőszénösszlet 
feküjében is, fedőjében pedig még jelentős vastagságot képvisel (BÁLDI-BEKE 
1984). 

Az azóta eltelt évek alatt a lefolytatott integrált bio- és magnetosztratigráfiai 
vizsgálatok a Reticulofenestra tokodensises szint kérdésében is tovább vezettek, öt 
fúrás került ilyen irányú feldolgozásra: Somlóvásárhely Sv-1, Csetény Cs-72, 
Csatka Ck-2 , Nagyesztergár Ne-58 és Oroszlány O-2370 (2, 2. ábrák). 

Ezek közül a Cs-72, Ck-2 és az O-2370 fúrások esnek a Reticulofenestra 
tokodensis korábbról ismert elterjedési területére. Mindháromban megtalálható a 
Reticulofenestra tokodensis (részletesen KOLLÁNYI & BÁLDI-BEKE 2002): 

Cs-72: 432,6 és 476,5 m-ben, a szakaszon belül 16 minta közül csak ebben a 
kettőben fordul elő, a faj gyakorisága ezekben 1 (3. ábra); 

Ck-2: 574,8-583,6 m között mind az öt mintában, 1 és 2 gyakorisággal (4. ábra); 
O-2370: 622,1-643,0 m között a legtöbb coccolithos mintában (12-ből 7-ben, de 

a fennmaradók közül kettő teljesen üres, és további kettőben is csak egy-két 
példány fordult elő más fajokból), gyakorisága 1 és 2 (5. ábra). 

A párhuzamosan végzett plankton foraminifera vizsgálatokkal összevetve az 
látható (2. ábra), hogy a Reticulofenestra tokodensis tartalmú minták a Morozovella 
lehneri zónával éppen érintkeznek (O-2370: 622,1 m-nél), illetve ennél mélyebbre, 
az értékelhető plankton foraminiferát már nem tartalmazó szakaszba tartoznak 
(KOLLÁNYI & BÁLDI-BEKE 2002). 

Új és meglepő volt a Reticulofenestra tokodensis igen ritka megjelenése a Somló
vásárhely Sv-1 fúrásban, melynek értelmezése sokáig nehézséget jelentett. A faj 
a fúrásban 656,0-679,5 m között fordult elő, e szakaszon belül a 13-ból 7 
mintában, összesen 15 példányban: mintánként 1, esetleg 2, 666,3 m-ben pedig 4 
példány (KOLLÁNYI & BÁLDI-BEKE 2002). 



1. ábra. A Dunántúli-középhegység eocén képződményeinek elterjedési térképe a magneto- és biosztratigráfiailag értékelt fúrások feltüntetésével (szerk. 
BERNHARDT В. 1983, BÁLDI-BEKE 1984 alapján módosítva). Jelmagyarázat: 1. kora-lutetíai (NP14) transzgresszió területe, 2. késő-lutetiai végi (NP 16) 
transzgresszió területe, 3. késő-eocén (NP19) transzgresszió területe, 4. műrevaló eocén szénkifejlődés, 5. magneto- és biosztratigráfiailag értékelt fúrások 

Fig. 1 Distribution of the Eocene formations in the Transdanubian Range with the location of the boreholes evaluated by magneto- and biostratigraphic methods (compiled by 
B. BERNHARDT 1983, after BÁLDI-BEKE 1984 modified). Legend: 1 Early Lutetian (NP 14) transgression, 2 Latest Lutetian (NP 16) transgression, 3 Late Eocene (NP 19) 
transgression, 4 Exploitable Eocene coal deposits, 5 Boreholes evaluated by magneto- and plankton biostratigraphic methods 
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Polarrfás-ldö Somlóvósárhely Nagyesztergár Csetény Csatka Oroszlány 

skála Sv-1 Ne-5fl Cs-72 Ck-2 0-237Q 

2 . ábra. A magneto- és plankton biosztraugráfiailag értékelt 
rétegoszlopok korrelációja (KOLLÁNYI et al. 2003 alapján) 
kiegészítve a Reticulofenestra tokodensis előfordulásával (jelölve a 
nannoplankton zónák oszlopának bal szélén pont vagy 
vonalszerűén). Polaritás - idő skála BERGGREN et al. (1995) szerint. 
Jelmagyarázat: M: mágneses zónák, N: nannoplankton zónák, F: 
plankton foraminifera zónák, Gb. b.: Globigerapsis beckmanni 
zóna, Gb. k.: Globigerapsis kugleri zóna, Gth. s.: Globigerinatheca 

semiinvoluta zóna, Gth. sub.: Globigerinatheca subconglobata zóna, H. п.: Hantkenina nutelli zóna, M. 1.: 
Morozovella lehneri zóna, O. b.: Orbulinoides beckmanni zóna, Po. s.: Porticulosphaera semiinvoluta zóna, Tr. 
r : Truncorotaloides rohri zóna 

Fig. 2 Correlation of the studied columnar sections after KOLLÁNYI et al. 2V03 modified. The occurrence of 
Reticulofenestra tokodensis is marked on the left side of the column for the nannoplankton zones as points or 
lines. Time scale after BERGGREN et al. (1995). Legend: M: magnetic zones, N: nannoplankton zones, F: 
planktonic foraminiferal zones, Gb. b.: Globigerapsis beckmanni zones, Gb. k.: Globigerapsis kugleri zone, Gth. 
s.: Globigerinatheca semiinvoluta zone, Gth. sub.: Globigerinatheca subconglobata zone, H. п.: Hantkenina 
nutelli zone, M. I: Morozovella lehneri zone, O. b.: Orbulinoides beckmanni zone, Po. s.: Porticulosphaera 
semiinvoluta zone, Tr. г.: Truncorotaloides rohri zone 

A fúrás anyagából végzett, hasonlóan részletes plankton foraminifera 
vizsgálatokkal összevetve látható, hogy a Reticulofenestra tokodensis előfordulása 
az N P 16 és a Morozovella lehneri zónáknak egyaránt a középső szakaszára esik (2. 
ábra, KOLLÁNYI & BÁLDI-BEKE 2002). Mind a kőzettani szelvény, mind a gazdag 
plankton mutatja (6. ábra), hogy a Reticulofenestra tokodensis ebben a fúrásban egy 
aránylag egyenletes üledékképződés során lerakódott pelágikus márga összleten 
belül található. 

A Reticulofenestra tokodensis faj előfordult a Déli-Bakony területén egy másik 
fúrásban is: a Kolontár-21 szelvényében, úgyszintén a Padragi Márga Formáció
ban, az NP 16 nannoplankton és a Morozovella lehneri plankton foraminifera 
(KOLLÁNYI K. szóbeli közlése) zónában. Ebben a fúrásban 474,4-490,7 m között 
találtam az innen vizsgált 5 minta közül háromban, egy-egy, illetve a legalsóban 
(490,5-490,7 m) öt példányban. Mind a Somlóvásárhehy-1, mind a Kolontár-21. 
fúrásban a Reticulofenestra tokodensis szint felett tufás, bentonitos betelepülések 
találhatók néhány 10 m vastagságban. 
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Csetény Cs -72 3. ábra. Csetény Cs-72 fúrás 
rétegoszlopa (KOLIÁNYI et 

LMógia a ] 2003 alapján, módo
sítva): litológia és formá
ciók (BERNHARDT В . ) , 
mágneses zónák (LANTOS 
M.), nannoplankton zó
nák (BÁLDI-BEKE M . ) és 
plankton foraminifera 
zónák (KOLLÁNYI K . ) . A 
Reticulofenestra tokodensis 
előfordulása a nanno
plankton zónák oszlopá
nak bal szélén van jelölve 
a mélység adatokkal 
együtt. Jelmagyarázat: 1. 
homok, 2. agyag, 3. márga, 
4. agyagos mészkő, 5. 
mészmárga, 6. mészkő, 7 
tufit, 8. szén, szenes agyag, 
9. kavics, 10. tűzkő 
törmelék, 11. glaukonit, 
12. molluszka, 13. nincs 
paleomágneses minta 

Fig. 3 Columnar section of 
borehole Csetény Cs-72 (after 
KOLLÁNYI et al. 2003 
modified): lithology and 
formations (B. BERNHARDT), 
magnetic zones (M. LANTOS), 
nannoplankton zones (M. 
BÁLDI-BEKE), planktonic 
foraminiferal zones (K. 
KOLLÁNYI). The occurrence of 
Reticulofenestra tokodensis is 
marked on the left side of the 
column for the nanno
plankton zones with the 
depths in metres. Legend: 1 
sand, 2 clay, 3 marl, 4 clayey 
limestone, 5 calcareous marl, 
6 limestone, 7 tuffite layer, 8 
coal, carbonaceous clay, 9 
pebble, 10 chert fragments, 
11 glauconite, 12 molluscs, 
13 no palaeomagnetic 
samples 

A korábban felsorolt Cs-72, Ck-2 és O-2370 fúrásokkal azonosan a már korábban 
publikált (HORVÁTHNÉ-KOLLÁNYI 1983; BÁLDI-BEKE 1984) Bakony-szentkirály Bszk-3 
fúrásban is a Reticulofenstra tokodensis a kőszéntelepes összlet felett közvetlenül és a 
Morozovella lehneri zóna legalján fordul elő (563 és 566 m-ben). 

Ezeken a területeken (ÉK-Bakony és ÉK-Dunántúl) az eocén üledékképződés a 
kőszéntelepes összlettel kezdődik, majd fokozatosan megy át a tengeri fedő-
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márgába. Ez tükröződik a 
foraminifera faunában: először 
csökkent sósvízi rotaliás-milio-
Hnás, majd feljebb a Reticulo-
fenestra tokodensis szintjében 
már valamivel változatosabb 
bentosz együttes található, az 
első plankton fajok csak kb. 30 
m-el feljebb jelennek meg 
(Bszk-3 fúrás: HORVÁTHNÉ-
KOLLÁNYI 1983). A jellemző 
plankton foraminifera fauna 
megjelenése tehát a kialakuló 
tengeri körülmények függ
vénye, és időben fiatalabb mint 
a Morozovella lehneri kronozóna 
kezdete. 

A Sv-1, Cs-72 , Ck-2, Ne-58 
és O - 2 3 7 0 fúrások integrált 
bio- és magnetosztratigráfiai 
értékelése (KOLLÁNYI et al. 
2003) lehetőséget adott a 
Reticulofenestra tokodensises 
szint helyzetének újabb meg
közelítésére, miután csak a 
N e - 5 8 fúrásból hiányzik. A 
mágneses polaritás skálával 
összevetve látszik (2. ábra), 
hogy a Reticulofenestra tokoden
sises szint csak a Sv-1 fúrásban 
van a folyamatosan mért és 
értékelhető szakaszon belül. A 
többi három fúrásban (Cs-72, 
Ck-2 és O - 2 3 7 0 ) mágneses 
mérésre (és/vagy értékelésre) a 
szelvények legmélyebb eocén 
szakasza az üledékképződési, 
ül. kőzettani jellegek miatt nem 
volt alkalmas. Ezek közül a 
Ck-2 fúrásnál a Reticulofenestra 
tokodensises szint még érint

kezik az értékelt szakasszal, a Cs-72 és O-2370 esetében a mért szakasz alá esik, 
azonban ahhoz nagyon közelre. 

A Reticulofenestra tokodensis faj a Sv-1 fúrásban 656,0-679,5 m között fordult elő, 
ennek a szakasznak kb. a közepén található a C19n (666,2-668,2 m) mágneses 
zóna (2. és 6. ábrák). Mint a 2. ábrán látható, a C19n zóna a Cs-72 és Ck-2 

4. ábra. Csatka Ck-2 fúrás rétegoszlopa. Jelmagyarázatot 1. 
a 3 . ábránál 

Fig. 4 Columnar section of borehole Csatka Ck-2. For legend see 
Fig. 3. 
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5. ábra. Oroszlány O-2370 
fúrás rétegoszlopa. Jelmagya
rázatot 1. a 3. ábránál 

Fig. 5 Columnar section of 
borehole Oroszlány O-2370. For 
legend see Fig. 3 

fúrásokban is rögzíthető volt. A Reticulofenestra tokodensises szint ebben a két 
fúrásban közvetlenül a C19n alatt helyezkedik el a C19r zónában (3. és 4. ábrák). 
A Cs-72 fúrásban a C19n helyzete 423,5-428,0 m között van, míg a Reticulofenestra 
tokodensis két mintában fordult elő: 432,6 és 476,5 m-ben. Mindkét mintának a 
már nem mérhető C19r zónába kellene esnie. A Ck-2 fúrásban a C19n helyzete 
557,7-559,8 m között van és 586,0 m-ig jelölhető ki a C19r még mérhető szakasza. 
A Reticulofenestra tokodensises szint ez utóbbi alsó részére tehető: 574,8-583,6 m 
között. 

Az O-2370 fúrásban a szelvény alsó, több mint 30 m-es szakasza (613,3-647,0 
m) mágneses értékelésre már nem volt alkalmas. A többi fúrással összevetve 
(figyelembe véve a rétegvastagságokat) a C19n helye a még mért szakasz alatt 
néhány méterrel feltételezhető. Ez esetben a Reticulofenestra tokodensises szint 
(622,1-643,0 m) helyzete a C19n alatt lenne (5. ábra), hasonlóan mint a Cs-72 és 
Ck-2 fúrásokban. 

A három kőszéntelepes összlettel induló rétegsorban (Cs-72, Ck-2, és O-2370) 
tehát a Reticulofenestra tokodensises szint a mágneses zónákhoz viszonyítva azono
san helyezkedik el. 

A Reticulofenestra tokodensises szint rétegtani helyzete tehát pontosan 
kijelölhető (2. ábra): 

A nannoplankton zonációban a zónajelzőkkel is rögzíthető N P 16 zónán belül 
helyezkedik el ( B Á L D I - B E K E 1984; B E R N H A R D T et al. 1985,1988 és a jelen fúrások). A 
növekvő sótartalommal jellemezhető kőszéntelepes rétegsoroknál már a kőszén 
feküjében - jóval a Reticulofenestra tokodensises szint alatt is kimutatható volt az 
N P 16 zóna (részletesen B Á L D I - B E K E 1984 ,46 . ábra). 
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A plankton foramini-
ferákkal párhuzamosan 
történt feldolgozás alap
ján igazolható, hogy a 
folyamatosan plankton 
tartalmú szelvényben 
(Sv-1) a Reticulofenestra 
tokodensis a Morozovella 
lehneri zónán belül for
dult elő, míg a többi szel
vényben (Bszk-3, Cs-72, 
Ck-2 és O - 2370) az első 
megjelenő plankton ala
koknál mélyebb hely
zetben, de minden 
kétséget kizáróan még a 
Morozovella lehneri kro-
nozónán belül található 
a Reticulofenestra tokoden-
szses szint. 

A mágneses zónákkal 
összevetve a Reticulofe
nestra tokodensises szint 
helyzete a C19n alatt 
található a Cs-72 és Ck-2 
fúrásokban, valamint 
(bár itt már n e m volt 
értékelhető a mérési sor) 
igen nagy valószínű
séggel az O-2370-ben is. 
A Sv-1 fúrásban a Reti-
culofenstra tokodensis elő
fordult a C19n alatt és e 
felett is. 

6. ábra. Somlóvásárhely Sv-1 fúrás rétegoszlopa. 
Jelmagyarázatot 1. a 3. ábránál 

Fig. 6 Columnar section of borehole Somlóvásárhely 
Sv-1. For legend see Fig. 3. 



BALDINE ВЕКЕ M.: A dunántúli eocén kőszénösszletek fedőképződményeinek nannoplanktonja 335 

A kőszéntelepes összletek kialakulása, őskörnyezete és nannoplanktonja 

A Dunántúli-középhegység egész területét végigkísérik a kőszénnyomokat, 
vagy műrevaló kőszéntelepeket tartalmazó eocén szelvények. Kőszén több szint
ben található: (1.) a középső-eocén legalján a DNy-Bakonyban kőszénnyomok a 
Darvastói Formációban, (2.) a középső-eocén magasabb részén (2.a) a Dorogi 
Formációban az ÉK-Bakony területén paralikus kőszéntelepek (Balinka, Dudar, 
stb.), valamint (2.b) az ÉK-Dunántúl területén szintén a Dorogi Formációban 
hazánk (ma már jórészt leművelt) legnagyobb kőszénkincse az előbbitől eltérő, 
inkább limnikus kifejlődésben (Tatabánya, Oroszlány, Mány, Tokod, Dorog, 
Pilisvörösvár stb.). Az előbbiekkel ellentétben (3.) szintén középső-eocén 
regressziós kőszénelőfordulás, az ún. sztriatás telepek, találhatók az ÉK-
Dunántúl területén. Eocén korú kőszén legkeletibb előfordulása már a Duna 
balpartján található (4.) Kosdon, ahol a felső-eocén transzgressziós rétegek 
bázisán mutatkozik kőszén (GIDAI 1978a, b). 

Jelen munkában csak a magasabb középső-eocén transzgressziós kőszén
telepes összlettel kívánok foglalkozni, ezekhez kötődik kizárólag a Reticulofenestra 
tokodensises szint. E telepek korával, képződési és főleg ősföldrajzi kapcsolataival 
számos munka foglalkozott és a közölt álláspontok nagyon távol esnek 
egymástól (BÁLDI-BEKE 2002; KOPEK et al. 1965; GIDAI 1978b, 1979). Az összlet 
magasabb középső-eocén korával, a Reticulofenestra tokodensises szint azonos 
előfordulása által jelzett egyidejűségével és ősföldrajzi kapcsolataival (egy DNy-
ról előrenyomuló transzgresszió) már korábban állást foglaltam (BÁLDI-BEKE 
1984). Az azóta készült további vizsgálatok, elemzések, összegyűlt adatok 
lehetőséget adnak a korábbinál sokkal széleskörűbb és bizonyítottabb kép 
kialakítására. 

Korábban KOPEK Gábor dolgozott ki egy a gazdaságilag jelentős kőszén
telepekkel foglalkozó genetikai modellt (1983, kézirat), melyből csak az ÉK-i 
Bakonnyal foglalkozó nézetei jelentek meg (KOPEK 1980). Az általa felvázolt folya
matok teljesen összhangban vannak azzal, ami a nannoplankton vizsgálatokból 
is következik. 

Az eocén folyamán a tengerelőrenyomulás iránya DNy-ról EK felé történt több 
lépésben (BÁLDI & BÁLDI-BEKE 1985) a középső-eocén elején a DNy-Bakonyt érte 
el (Darvastói Formáció), a középső-eocén középső részén az ÉK-Bakony és az ÉK-
Dunántúl területét (Dorogi Formáció), majd a késő-eocénben a Budai-hegységet 
és az Északi-középhegység területét. 

A Reticulofenestra tokodensis előfordulásával kísért transzgresszió a Dunántúli
középhegység teljes területén kimutatható medence mélyülést mutat, azonban 
területegységenként ez eltérően jelentkezik: 

1. A DNy-Bakony területén a Somlóvásárhely Sv-1 fúrásban a Reticulofenestra 
tokodensis előfordulása arra a szakaszra esik, ahol a nannoplanktonban még 
gyakoriak a sekélyebb tengert kedvelő alakok (pl. Pemmák, Discolithinák, 
holococcolithok) és e felett kb. 640-650 m körül a tenger gyors kimélyülését 
mutatja a plankton/bentosz arány alapján szerkesztett mélységgörbe, valamint a 
nannoplankton együttes megváltozása is, az előbb említett formák hirtelen 
gyérülésével. Az egyéb bentosz faunaelemek és szedimentológiai jellegek 
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ugyancsak ezt támasztják alá. Ez a gyors tengermélyülés az ökológiailag hasonló 
módon értékelt más fúrásoknál is igazolható, így pl. Devecser Dv-4 és Halimba 
H - l (BÁLDI-BEKE & BÁLDI 1990, 1991, részletes nannoplankton ökológia BÁLDI-
BEKE 1984). E három fúrás (Sv-1, Dv-4 , H - l ) esetében látható (BÁLDI-BEKE & BÁLDI 
1991. fig. 4.) hogy a kimélyülés idejében (NP 16 zóna magasabb részén) a 
szelvényekben a kőzettani kifejlődés különböző: Az Sv-l-ben a Padragi Márga, a 
Dv-4-ben az NP 16 legfelső részéig a Szőci Mészkő, míg a H-l -nél a mészkő-
márga határa az NP 16 zónának kb. a közepére esik. Miután a plankton fora-
miniferák előfordulása a mészkőfáciesben ritkább (elsődleges és utólagos okok 
egyaránt ebbe az irányba hatottak) a plankton/bentosz arány alapján szerkesztett 
görbéket a szelvények kőzettani jellege is befolyásolta: a görbéken jelentkező 
kimélyülés a mészkő-márga határhoz közelít a Dv-4 és H - l fúrásoknál. A végig 
márga kifejlődésen belül (Sv-1) a görbe sokkal reálisabb. 

2. A tengerszint gyorsan zajló relatív megemelkedése ÉK-i irányban nagyobb 
területek elöntését eredményezte, azonban másként, gyorsabban zajlott az ÉK-
Bakonyban, míg az ÉK-Dunántúl nagyobb területén lassúbb tengerszint emel
kedés mutatható ki. 

Az ÉK-Bakony területén a rétegsor a kőszéntelepes összlettel kezdődik, az alsó 
telepek édesvízi, majd a felső telepek paralikus kifejlődésüek (Dorogi Formáció). 
Felette márgás , aleuritos üledÉK-települ kagyló lumasellával (Csernyei 
Formáció). A magasabb kőszénfedő a zömmel nagyforaminiférákat tartalmazó 
márga (Csolnoki Formáció), esetleg mészkő (Szőci Mészkő Formáció), majd e 
fölött a mélyebbvízi Padragi Márga következik általában. 

A magnetosztratigráfiailag is feldolgozott fúrások közül a Csetény Cs-72, 
Csatka Ck-2 és Nagyesztergár Ne -58 fúrásokban az előbbiekben vázolt típusú 
rétegsorok találhatók (3, 4. és 7. ábrák). 

3. Az ÉK-Dunántúl területén a kőszéntelepes összlet fekvőjében lévő nagy
vastagságú karbonátos összlet lehetővé tette a karsztvízszint megemelkedését a 
tengervízszint emelkedésének megfelelően. így ott a mélyedésekben 
kialakulhattak olyan lápok, amelyek nagyvastagságú, gazdag kőszéntelepeket 
eredményeztek. 

A tengervízzel való összeköttetés azonban nem csak a karsztvíz szintjének 
emelkedésében mutatkozott meg, hanem a tengervíz is alkalomszerűen bejutott 
a lápmedencébe - ennek bizonyítéka a helyenként a rétegsor legalján, a kőszén 
feküjében is előforduló nannoplankton. Ebben az együttes szegénysége ellenére 
az NP 16-ra jellemző zónajelző fajok is előfordultak, elsősorban a Reticulofenestra 
placomorpha típusos, nagyméretű példányai (Pusztavám Pv-980: BÁLDI-BEKE 1971, 
1984, Bakonyszentkirály Bszk-3, Tarján Tj-11 és Oroszlány 0 - 1 8 4 6 : BÁLDI-BEKE 
1984). A kőszénösszlet magasabb részén általánosan előfordul már az egyidejű 
tengeri nannoplankton együttes, azonban főként a szélsőséges környezetet, 
elsősorban a sótartalom ingadozást elviselő fajokkal. 

Az életlehetőségüket itt megtaláló fajok között megjelenik egy endemikus, 
feltehetőleg ebben a környezetben kialakult, és ehhez alkalmazkodott faj is, ez a 
Reticulofenestra tokodensis. 

Recens megfigyelések igazolják (ÉNy-Európa selfjén), hogy a coccolithok 
jelentős összetevői az esztuáriumi és árapálysíksági (tidal-flat) üledékeknek. 
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7. ábra. Nagyesztergár Ne-58 
fúrás rétegoszlopa. Jelmagya
rázatot 1. a 3. ábránál, ebben a 
fúrásban Reticulofenestra toko
densis nem fordult elő 

Fig. 7 Columnar section of 
borehole Nagyesztergár Ne-58. 
For legend see Fig. 3. In this 
borehole Reticulofenestra toko
densis has not been recorded 

Nagyesztergár Ne-58 

Ezekbe a coccolithokat mint szuszpendált iszapot szállították a nagy dagály
hullámok (flood-tides), és az együttesek összetétele a partokhoz közeli tengeri 
üledékek coccolith összetételéhez hasonló (HOUGHTON 1988). Az ily módon, a 
szélsőségesen magas dagályhullámok által iszapként bejuttatot coccolith 
együttes eleinte csak lerakódott (a kőszén feküjében) is, míg a növekvő só
tartalom mellett, a legalább alkalomszerű tengeri összeköttetés hatására, egy 
bizonyos szinttől kezdve már életlehetőséget talált és szaporodott. 

A kőszéntelepes összletek és fedőjük nannoplanktonja, 

a Reticulofenestra tokodensises szint 

A kőszéntelepes összletek feküjében helyenként talált nannoplankton együttes 
összetétele a közeli nyílt tenger jellegeit mutatja, elsősorban placolithokból áll. A 
telepes összleteket általában kísérő euryhalin fajok (mint pl. Discolithinák, 
Transversopontiszok, holococcolithok) hiányát azonban okozhatták a homokos
meszes fáciesben utólagos oldóhatások is, melyekkel szemben a placolithok jóval 
ellenállóbbak. 

A kőszéntelepes összletekhez kapcsolódóan a nannoplankton előfordulása 
már általános. Megjelenése legtöbbször már a telepes összleten belül kezdődik, 
inkább a magasabb részén, esetleg csak a telepes összlet felett. Ez fennáll a 
kőszénelőfordulások teljes területén. A transzgresszió és a tengermélyülés eltérő 
jellege miatt azonban másként jellemezhető az EK-Bakony és az EK-Dunántúl 
területe. 

Az EK-Bakony területén az általánosan elterjedt, de a sekélytengeri-partvidéki 
körülményekhez jól alkalmazkodni tudó, euryhalin fajok lépnek fel először, 
elsősorban a Transversopontis pulcher és a Neococcolithes dubius. Ezeket placolithok 
kísérik főleg, majd később előfordulnak még holococcolithok, Pemmák, Braarudo-
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sphaera bigelowi. Ezekkel a fajokkal fordul elő - mindig igen kis példányszámban 
a Reticulofenestra tokodensis faj is. Az erről a területről nannoplanktonra 
feldolgozott fúrások közül részletesen publikált a Bakonyszentkirály Bszk-3, 
Balinka Ba-285 (BÁLDI-BEKE 1984), Csetény Cs-72, Csatka Ck-2 (KOLLÁNYI & 
BÁLDI-BEKE 2002). Hasonló, de csak vázlatosan publikált fúrások a következők: 
Guttamási Gtt-3, Mór M - l , Mór M - 4 (BÁLDI-BEKE 1984). Ezekben a fúrásokban a 
Reticulofenestra tokodensis a kőszéntelepes összlet (Dorogi Formáció) felett fordul 
elő - kivéve a Cs-72 fúrás egyetlen elszigetelt helyzetű mintáját - általában a 
kisvastagságú Csernyei Formációban és a Csolnoki Formáció legalján található. 

A kőszéntelepes összlettől távolodva a Csolnoki (vagy Padragi) Formációban 
egy sekélytengeri jellegű nannoplankton együttes van, melynek inkább csak a 
mélyebb szakaszán gyakoriak olyan partközeli alakok, mint a Neococcolithes 
dubius, Transversopontis pulcher, Zygrhablithus bijugatus, Pemma div. sp. Feljebb a 
mindvégig leggyakoribb placolithok mellett feldúsul a nyíltabb vízre jellemző 
Sphenolithuszok és kevésbé a Discoasterek mennyisége. Hangsúlyoznom kell, 
hogy a rhabdolithok (Rhabdolithus, Blackites) szinte teljesen hiányoznak. 

Az ÉK-Dunántúl területén a transzgresszió nem közvetlen tengervízzel való 
elöntésként mutatkozik, hanem a megemelkedő karsztvízszint miatt a süllyedé-
kekben édesvízi, lápi környezet alakul ki. Ide is besodródhatott esetleg egy magas 
dagályhullám által hozott iszappal a közeli tenger nannoplanktonja (Tarján Tj-11 
- BÁLDI-BEKE 1984). A kőszéntelepek nagy része édesvízi, általában a telepes 
összlet magasabb részén, vagy felette jelennek meg a sótartalom változást 
legjobban tűrő nannoplankton fajok. 

A jellemző nannoplankton együttes a következő: a legelső megjelenő fajok 
között mindig előfordul a Reticulofenestra tokodensis. Mellette (esetleg csak felette) 
gyakoriak még a Neococcolithes dubius, Transversopontis pulcher, placolithok 
(Coccolithus pelagicus, Cyclicargolithus floridanus, Cyclococcolithus formosus, 
Reticulofenestra placomorpha), Zygrhablithus bijugatus, Braarudosphaera bigelowi, 
Pemma div. sp. Feljebb a Reticulofenestra tokodensis kimaradása után az előforduló 
fajok száma tovább emelkedik. Mindig találhatók rhabdolithok {Rhabdolithus, 
Blackites). A Csolnoki („operculinás") Márgában a felsorolt partközeli fajok mellett 
a nyíltabb vízi fajok is megjelennek. 

Az erről a területről feldolgozott fúrások száma igen nagy. Ezekben egyes 
esetekben csak a kőszéntelepes összlet és közvetlen fedője került vizsgálatra. 
Csak az 1984-es összefoglalásban (46. ábra) 35 fúrás szerepel, feltüntetve a 
Reticulofenestra tokodensises szint és a kőszéntelepes összlet helyzetét. Azóta is 
több tucat fúrás vizsgalata készült el, ezek a korábbi megállapításokat nem 
módosították. Az Oroszlány O - 2 3 7 0 fúrás (KOLLÁNYI & BÁLDI-BEKE 2002) 
jelentőségét az adja, hogy a szelvény magnetosztratigráfiai mérése után a 
mágneses , plankton foraminifera és nannoplankton zonáció közvetlen 
összekapcsolási lehetőségét tudta biztosítani (2. és 6. ábrák, és KOLLÁNYI et al. 
2003). 
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A kőszénösszletek (Dorogi Formáció) és a fedőmárgák (Csernyei, Csolnoki 
Formációk, esetleg a Padragi Formáció alsó része) ökológiai viszonyai 

A középső-eocén magasabb részén a DNy-ról érkező transzgresszió nyomán 
lápkörnyezet alakult ki, mely nagy valószínűséggel részben mangrove 
vegetációhoz kötődik. A palinológiai vizsgálatok alapján először uralkodóan 
pálmás, kevésbé Myricaceaes, Taxodiaceaes láperdő alakult ki, majd feljebb általá
nosabban szemiterresztrikus vagy mangrove láperdő (RÁKOSI 1 9 8 2 ; KEDVES 1 9 8 6 ; 
KOPEK 1 9 8 0 ) . Elsősorban a kőszéntelepek csökkentsósvízi, majd tengeri fedő
képződményeiben fordulnak elő mangrove vegetációt igazoló elemek pl. a Nypa 
pálma pollenjei és a Marginopollis (RÁKOSI 1 9 7 8 ) , egyes fúrásokban ez a Reticulo
fenestra tokodensis és a Nummulites swplanulatus szintje. 

A Dorogi-medencében az alsó telepekhez kapcsolódóan édesvízi Mollusca 
fauna található, ez azonban az ÉK-Bakony területén hiányzik (KECSKEMÉTI-
KÖRMENDY 1 9 8 0 ) . A kőszéntelepes összlet felső részén vagy a fedőjében 
csökkentsósvízi Mollusca fauna jelenik meg, két tömegesen előforduló fajjal: 
Brachyodontes corrugatus és Anomia gregaria (KOPEK 1 9 8 0 ; KECSKEMÉTI-KÖRMENDY 
1 9 7 2 ) . Mindkettő szilárd aljzathoz kötötten élő faunaelem (epifauna), azonban a 
laza, agyagos tengerfenéken a mangrove erdő fáinak gyökérzete lehetett a szilárd 
aljzat. A Brachyodontes és Anomia nemzetségek a Karib-tengeri régióban jelenleg 
zömmel (bár nem kizárólag) mangrove környezetben élnek, a Pyrasus genus 
(mely KECSKEMÉTI-KÖRMENDY 1 9 7 2 szerint ezekkel együtt található) utal egyértel
műen mangrove vegetációra - bár biztosan mangrovét jelző Mollusca fauna 
niesen (BÁLDI T. személyes közlése). Az itt előforduló Mollusca együttesre leg
inkább a nagyfokú tolerancia jellemző, olyan csökkent sósvízi fajok, melyek a 
tenger közelében, de nagyon változékony környezetben élnek. 

A Dorogi-medencéből az operculinás, turritellás - trachyeardiumos agyag-
márga Mollusca faunáját igen részletesen közli KECSKEMÉTI-KÖRMENDY ( 1 9 7 2 ) . 
BÁLDI T. (szóbeli közlés) ezt az együttest - a szerzővel összhangben - normál 
sótartalmat igénylő, 2 0 - 3 0 m mélységű sekélytengeri környezet jelzőjének tartja, 
ahol a sok filtráló életmódú Mollusca tápanyagokban, detrituszban dús vizet 
igényelt, áramlások jelenlétével. Az összlet nagyforaminifera faunája alapján 
hasonló környezet adható meg: a hullámverés szintje alatti tengermélység, 
trópusi-szubtrópusi klíma, tápanyagban, detrituszban gazdag környezet. Az 
„operculina félék" a nagy Nummuliteszeknél jobban tudják a fényt hasznosítani. 
A Nummulites perforatus megjelenése a rétegsorban, általában a Nummulites 
subplanulatus és az „operculinák'' feletti helyzetben, ezzel függhet össze. A 
Nummulites subplanulatus-i nem szintjelző, hanem olyan környezetjelző fajnak 
tartja LESS ( 2 0 0 0 , és szóbeli közlés), ahol a víz tápanyagokban való gazdagsága, a 
sok lebegő anyag csökkentette a fény lehatolását („dirty-water" conditions). 

A Csolnoki Formáció felett a Dorogi-medencében regressziós rétegek 
következnek (KECSKEMÉTI-KÖRMENDY 1 9 7 2 ; LESS et al. 2 0 0 0 ) , míg a Bakony terüle
tén a tenger további mélyülése gyors és igen jelentős volt (Padragi Márga, BÁLDI-
BEKE & BÁLDI 1 9 9 1 ) . 
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A nannoplanktonra is feldolgozott és Reticulofenstra tokodensist tartalmazó 
fúrások közül a Mollusca fauna részletes ökológiai elemzését végezte el BÁLDI 
(kézirat 2000) a Csatka Ck-2 fúrásnál. 

Itt a Reticulofenestra tokodensises szint (572,8-583,6 m) alatt a felső kőszén
telephez kapcsolhatóan jelennek meg az első molluszkák: Polymesoda (=Cyrena) 
és apró Ostreák alkotta pad, normál sótartalmat igénylő Naticák és Cardiumok 
mellett. Ez a tenger felé nyitott part vagy lagúna környezetre utal, lehetséges 
mangrove vegetációval. A Reticulofenestra tokodensis szint egy már normál 
sótartalmat igénylő genuszok héjtöredékeit tartalmazó lumasella szintjével esik 
egybe. E fölött kb. 100 m vastagságban található az operculinás márga (Csolnoki 
Formáció), mely a Mollusca fauna alapján 19-119 m (mint szélső értékek) közötti 
egykori tengermélységet jelent. A Formáció legfelső részén meglehetősen gyors 
kimélyülést jelez KOLLÁNYI et al. (1997) a plankton/bentosz arány alapján. 

A Reticulofenestra tokodensis faj gyakori jelenléte az ÉK-Dunántúl területére 
jellemző. Számos fúrás alapján (BÁLDI-BEKE 1984, 46. ábra) legtöbbször a kőszén
telepes összlet felett fordul elő, néhány esetben a telepes összlet felső részén 
kezdődik, esetleg ezen belül fordul elő (Tatabánya Ta-1481). A Dorogi-meden
céből feldolgozott Mollusca fauna (KECSKEMÉTI-KÖRMENDY 1972) ökológiai 
elemzése és a Reticulofenestra tokodensis szint rétegtani helyzete alapján a Reticulo
fenestra tokodensis faj ökológiai igényére a vele együtt előforduló Mollusca fauna 
alapján következtethetünk. 

A kőszéntelepes összlet közvetlen fedőjéből említett molluszkák nagyon 
változékony környezetet jeleznek, egyes genuszok inkáb a csökkent sósvizet 
igénylik (pl. Dreissena, Tivelina, Tympanotonus, Theodoxus), míg pl. a Brachyodontes, 
Anomia ingadozó sótartalmat jól tűrő, de áramló vizű tengerparti környezetet 
igénylő alakok. Feljebb szintén még a Reticulofenestra tokodensisel együtt már egy 
tisztán tengeri, faj és egyedgazdag Mollusca fauna fordul elő, ahol a 
tengermélység 20 -30 m körüli lehetett (BÁLDI T. személyes közlése). Feljebb ennél 
valamivel nagyobb mélység valószínűsíthető a Nummulites subplanulatus faj 
kíséretében előforduló Mollusca fajok alapján is. Ez megfelel az Operculina félék 
jelenkori elterjedésének (HOTTINGER 1977; LESS 1987). 

A Reticulofenestra tokodensis és Nummulites subplanulatus 
fajok elterjedése és ökológiája 

A Reticulofenstra tokodensis egy ökológiailag meghatározott környezethez kötött 
endemikus faj. Területileg az EK-Dunántúli eocén kőszénmedencékben fordul 
elő nagy mennyiségben, és ritkán ugyanabban a szintben az ÉK-Bakony területén 
is. Ettől eltérően DNy-Bakonyból, a Somlóvásárhely Sv-1 fúrásban felismert 
néhány példányát, mint az egyidejű, de ökológiailag idegen környezetbe be-
sodródottnak kell tekintenünk. NAGYMAROSY & VORONINA (1992) az alsó-oligo-
cénből említenek egy Reticulofenestra cf. tokodensis formát, ez azonban a típussal 
morfológiailag nem azonosítható. 

A Nummulites subplanulatus területi és rétegtani elterjedése és mennyiségi 
arányai hasonlóak ahhoz, amit a Reticulofenestra tokodensisnél láttunk: gyakori az 
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„operculinás márgában" Csolnoki Formáció - innen is írták le), de területileg 
átnyúlik az ÉK-Bakonyba is (Bakonyszentkirály Bszk-3 fúrás JÁMBOR-KNESS 1988). 
Az ettől távolabbi területekről az irodalomban említett előfordulások nem meg
győzőek, a faj azonosítása nem probléma mentes (LESS Gy. személyes közlése). 

A rétegsorban a Reticulofenestra tokodensis valamivel mélyebben, és kisebb 
vastagságban fordul elő, mint a Nummulites subplanulatus. 

A kőszénösszletek képződésének földtani modellje szerint a DNy-ról 
előrenyomuló tengervíz hatására megemelkedő karsztvízszint nyomán az EK-
Dunántúl területén kialakulnak a (minden valószínűséggel) mangrove lápok. A 
vízszint további emelkedésével összhangban a lápkörnyezet megszűnik, a 
sótartalom emelkedik, és bár rendkívül ingadozó, ez már lehetőséget ad egy 
gazdag Mollusca fauna megtelepülésének, először csökkent sósvízi, majd tengeri 
fajokkal. Ebben, a nyílt tengertől még valamennyire elszigetelt medencében 
alakultak ki a Reticulofenestra tokodensis, majd a Nummulites subplanulatus fajok. 
Környezetük a kísérő Mollusca fauna alapján a Reticulofenestra tokodensis esetében 
még erősen ingadozó sótartalmú lehetett, míg feljebb a már kiegyenlített normál 
szalinitás a Nummulites subplanulatushoz kapcsolódik. Mindkét faj csak ebben a 
medencében gyakori, bár (legalább időlegesen) a meglévő tengeri összeköttetés 
révén kijutottak DNy felé a nyüt tengerbe (EK-Bakony) is, ottani jelenlétük 
azonban mindig nagyon ritka. 

A Reticulofenestra tokodensis eltűnése után az EK-Dunántúlon az operculinás 
márgában a Nummulites subplanulatus társaságában lévő nannoplankton együttes 
nem teljesen azonos azzal, mint ami az EK-Bakony területén található. Lénye
gesen gyakoribbak a sekélytengeri, partközeli formák mint pl. a Discolithinák, 
Transversopontis pulcher, Neococcolithes dubius, Pemma, holococcolithok. A fő 
különbség azonban a rhabdolithok (Rhabdolithus, Blackites) nem túl gyakori, de 
állandó jelenléte ezen a területen, míg más középső-eocén márgák nannoplank-
tonjából általában hiányzik, illetve esetleges jelenlétük főleg a kőszén közeli 
fedőjéhez köthető (BÁLDI-BEKE 1984, Bakonyszentkirály Bszk-3, Balinka Ba-285.) 
A rhabdolithoknak (Rhabdosphaera claviger) bizonyos fácieshez kötött előfordu
lására recens üledékek vizsgálata alapján NEGRI & GIUNTA (2001) is rámutatott, bár 
konkrét eredményeik nem alkalmazhatók az eocén esetében. Az alsó-oligocénből 
két faj (Rhabdosphaera gladius és Blackites spinosus) ökológiai igényét KRHOVSKY et 
al. (1992) részletes elemzés alapján úgy jellemzi, hogy magas karbonáttartalom és 
a nutriensek nagy mennyiségére volt szükségük. Ez pontosan megfelel a hely
zetnek az operculinás márga esetében az EK-Dunántúlon, míg az EK-Bakonyban 
mélyebbvízi, nutriens szegényebb és kevésbé márgás fáciesek találhatók 
egyidejűleg. 

A Reticulofenestra tokodensis igen széles ökológiai tűrőképességű faj, nem 
csökkent sósvízi mint azt korábban feltételeztem (BÁLDI-BEKE 1984). A vele együtt 
előforduló fauna alapján bár brakk vízben is előfordul, sokkal inkább a szélső
ségesen ingadozó sótartalmú tengerparti, esztuáriumi, táplálékban gazdag 
környezetet kedvelte, legfeljebb 20-30 m vízmélységnél. Az ennél nagyobb 
tengermélység és kiegyenlített ökológiai körülmények a faj eltűnését ered
ményezték. 
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