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Abstract 

The sediments of the Hungarian marine Eocene sequences are the results of three successive 
transgressions flooding the area from SW to NE. 

Several publications has come out recently presenting the new magneto- and nannoplankton 
biostatigraphic results. In the Transdanubian Range five sections were measured for magnetic 
polarity combined with plankton foraminifers and the nannoplankton studies: Somlóvásárhely Sv-1 , 
Csetény Cs-72, Csatka Ck-2, Nagyesztergár Ne-58 and Oroszlány O-2370 (KOLLÁNYI et al. 2003, 
KOLLÁNYI & BÁLDI-ВЕКЕ 2002). 

The oldest Eocene sediments are present only in the SW Bakony (Darvastó Formation) belonging 
to the NP 14 nannoplankton zone (BÁLDI-BEKE 1984). The marker species Nummulites laevigatus points 
to a Lower Lutetian age (KECSKEMÉLTI & VÖRÖS 1975). Based on the bio- and magneto-stratigraphic 
correlation of the Sv-1 borehole section (BERNHARDT et al. 1988; KOLLÁNYI et al. 2003) the transgression 
arrived to this area during the Chron C21r, at about 48.5 Ma. 

The next transgression flooded the entire area of the Transdanubian Range depositing its sediments. 
The basal part is intercalated with coal seams (Dorog Formation), which are paralic in the NE Bakony 
M b , but farther to NE the coal seams are thicker and were formed in limnic fades. In the uppermost 
part of the coal seams throughout the whole area an endemic nannoplankton species (Reticulofenestra 
tokodensis BÁLDI-BEKE) occurrs forming a local marker horizon in the nannoplankton zone NP 16 (BÁLDI-
BEKE 1984). Among the magnetostratigraphically calibrated boreholes Reticulofenestra tokodensis 
occurred above the coal seams during the Chron C19r in the boreholes Cse-72 and Ck-2 In the O-2370 
the measurments of magnetic polarity are available only above the level of Reticulofenestra tokodensis, but 
most probably the magnetostratigraphic position of the horizon is the same as in the other boreholes. In 
the Sv-1 borehole near on the same position of the magnetostratigraphic scale the rare Reticulofenestra 
tokodensis occurrence marks the deepening of the sea (BÁLDI-BEKE 2003) based on palaeontologic 
evidence (BÁLDI-BEKE & BÁLDI 1990, 1991). On the scale of of BERGGREN et al. (1995) the time of the 
Reticulofenestra tokodensis horizon is about 41.5 Ma, and of the transgression is not later than 42.0 Ma 
(BÁLDI-BEKE 2003). 

BERGGREN et al. (1995) defines the Lutetian/Bartonian boundary on the FAD of Reticulofenestra 
reticulata within the NP 16 nannozone, based on studies of AUBRY (1986) in the stratotype area. This 
event correlates to the short interval of the C19n magnetic chron (BERGGREN et al. 1995). However 
using the FAD of this species regionally had its limitations (PERCH-NIELSEN 1985), and was found 
impossible to use in Hungary (BÁLDI-BEKE 1984). Therefore, the Lutetian/Bartonian boundary is 
defined only by the short Chron C19n (BERGGREN et al. 1995) as a marker. In the studied sections the 
Chron C19n is above the local Reticulofenestra tokodensis horizon, thus the Lutetian/Bartonian 
boundary in the Transdabubian Eocene can be placed within (or above: KOLLÁNYI et al. 2003) the 
marine marls of the Csolnok Formation above the coal seams. 

1 Magyar Állami Földtani Intézet H-1143 Budapest, Stefánia út 14. 
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The sediments of the Late Eocene transgression occurring mainly Eastward from the earlier ones: 
in the Buda Hills and farther NE to the Bükk Mts. The sequence begin with shelf limestone 
(Szépvölgy Formation) without any planktonic remains, but below this limestone locally in deeper 
parts of the basin marly beds with coal seams were formed (Kosd Formation). In these marls the zone 
markers of the NP 19 zone were documented (in GIDAI 1978). On the polarity time scale (BERGGREN et 
al. 1995) the base of the NP 19 zone is in the Chron C16n at 36 Ma in the Early Priabonian. After 
KORPÁS et al. (1999) the Szépvölgy Limestone formed during the Chrons C15r and C15n between 35.3 
to 34.6 Ma. The time of the transgression is 35.3 Ma after the magnetostratigraphic evaluation of 
KORPÁS et al. (1999) and later than 36.0 Ma after the nannoplankton biostratigraphy correlated with 
the polarity time-scale. 

Az eocén folyamán a Dunántúli-középhegységet délnyugati irányból közelítő 
transzgressziók több lépcsőben érték el Magyarország mai területét. Ezekkel kap
csolatban az elmúlt években ismereteink jelentősen megnőttek a párhuzamosan 
végzett bio- és magnetosztratigráfiai vizsgálati eredmények publikálása alapján. 
Célszerűnek látszik ezeket az új adatokat — melyek különböző publikációkban 
(KoLLÁNYi et al. 2003; BÁLDI-BEKE 2003; KORPÁS et al. 1999) már ugyan jórészt 
megjelentek — együttesen összefoglalni. 

A Dunántúli-középhegység területén három eocén kori transzgresszió 
ismerhető fel: 

A: a középső-eocén legalján érkezett transzgresszió üledékei a DNy-Bakony 
területén, 

В: a középső-eocén közepén érkezett transzgresszió üledékei a teljes 
Dunántúli-középhegység területén 

С: a felső-eocén transzgresszió üledékei a Budai-hegységben és a Dunán túli
középhegység ÉK-i részén. 

Az elkészült plankton biosztratigráfiai és megnetosztratigráfiai vizsgálatok 
eredményei alapján ezek az események elhelyezhetők a polaritás-idő skálán 
(BERGGREN et al. 1995), jó megközelítéssel megadhatjuk a transzgressziók idejét. 

A: A DNy-Bakony területén találhatók a legidősebb tercier tengeri üledék: a 
Darvastói Formáció. Biosztratigráfiai helyzetét már korábban a lutetiai emelet 
legalján rögzítette KECSKEMÉTI & Vörös (1975) és BÁLDI-BEKE (1984) nagy-
foraminiferák és nannoplankton alapján. Magneto- és biosztratigráfiai vizsgálat a 
Somlóvásárhely Sv-1 fúrásból készült csak (BERNHARDT et al. 1988, KOLLÁNYI et al. 
2003). Ennek alapján a Darvastói Formáció az NP 14 nannoplankton zónába és a 
C21r kronba sorolható. BERGGREN et al. (1995) időskálája alapján a transzgresszió 
idejének közelítően 48,5 Ma adható meg. 

В: A következő transzgresszió a Dunántúli-középhegység teljes területén 
tengerelöntést eredményezett (térkép BERNHARDT В. alapján in BÁLDI-BEKE 1984). Az 
EK-Bakony és az EK-Dunántúl területén jelentős volt a kőszénképződés (Dorogi 
Formáció), melynek egyidejűségét (a két terület eltérő fáciese ellenére) a 
nannoplankton vizsgálatok igazolták (BÁLDI-BEKE 1984). A Reticulofenestra tokodensis 
előfordulása az NP 16 nannoplankton (és ahol plankton foraminiferák is 
előfordultak a Morozovella lehnen) zónán belül helyezhető el (BÁLDI-BEKE 1984, 
KOLLÁNYI et al. 2003, KOLLÁNYI & BÁLDI-BEKE 2002, BÁLDI-BEKE 2003). A 

Reticulofenestra tokodensises szint mindig a kőszénösszlet felső részéhez, illetve a 
kőszén közvetlen fedőjéhez köthető. 
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A Reticulofenestra tokodensis szórványos előfordulása a DNy-Bakonyban (Som
lóvásárhely Sv-1 és Kolontár-21 fúrásokban) módot ad a Reticulofenestra tokodensis 
szintjének kijelölésére a folyamatos üledékképződést képviselő Padragi Márga 
Formáción belül. Több szelvény paleobatimetriai értékelése alapján (BÁLDI-BEKE & 
BÁLDI 1990, 1991; BÁLDI-BEKE 2003) megállapítható, hogy a Reticulofenestra tokodensis 
megjelenése jelentősebb tengermélyüléssel esik egybe. A magnetosztratigráfiai kor
relációban felhasznált fúrások szelvényeiben (KOLLÁNYI & BÁLDI-BEKE 2002, 
KOLLÁNYI et al. 2003) egy kivétellel megtalálható a Reticulofenestra tokodensis, így a 
Somlóvásárhely Sv-1, Csetény Cs-72, Csatka Ck-2 és Oroszlány O-2370 fúrások
ban. Helyzete az egyes szelvényekben a következő: a Ck-2-nél a mágnesesen mért 
C19r kronba esik, a Cs-72 szelvényben a mérhető szakasszal (C19r) éppen 
érintkezve annak alatta van, az O-2370 fúrásban a mágneses mérésre alkalmas 
szelvényrész alatt fordult elő a Reticulofenestra tokodensis — de feltételezhetően 
ugyancsak a C19r szintjének megfelelő helyen. Az Sv-1 szelvényében szintén 
megtalálható a C19r kronban, de elvétve feljebb is a C19n-ben vdarnint e felett is kis 
szakaszon (KOLLÁNYI & BÁLDI-BEKE 2002; KOLLÁNYI et al. 2003; BÁLDI-BEKE 2003). 

BERGGREN et al. (1995) polaritás-idő skálán, a Reticulofenestra tokodensises szint 
legfiatalabb idejének 41,5 Ma valószínűsíthető, míg a transzgresszió idejét 42 Má
nak adhatjuk meg. 

Ezzel közelebb jutottunk a középső-eocén emeletek kérdéséhez is. BERGGREN et 
al. (1995) a lutetiai/bartoni emelethatárt a Reticulofenestra reticulata első előfor
dulásához köti az NP 16 nannozónán belül (AUBRY 1986 a sztratotípus-
területeken végzett vizsgálatai alapján). Ez az esemény (az emelethatár) a pola
ritás-idő skálában megfelel a C19n igen rövid mágneses kronnak. A faj első meg
jelenésének távolabbi területekre való kiterjesztése azonban rendkívül bizony
talan, a hazai szelvényekben biztosan nem alkalmazható (PERCH-NIELSEN 1985, 
BÁLDI-BEKE 1984). 

A Reticulofenestra tokodensises szint helyzetét a C19n alatt közvetlenül, a C19r-
ben határoztuk meg. Miután a Reticulofenestra tokodensis egyidejűen jelenik meg 
a teljes Dunántúli-középhegység eocén rétegsoraiban, szintjét még a lutetiai 
emeletben kell megadnunk. A lutetiai/bartoni emelethatár a kőszénösszletek 
felett kellett, hogy legyen, minden valószínűség szerint még a fedőmárga 
képződményeken belül (vagy felette: KOLLÁNYI et al. 2003). 

C: A késő-eocénben a tenger további területeket öntött el, a transzgresszió 
üledékei a Budai-hegységtől kezdve EK felé haladva találhatók meg a Bükk 
hegységig. A rétegsor általában a Szépvölgyi Mészkő durva törmelékes 
kifejlődésével kezdődik, mely képződmény természetesen nem tartalmaz 
plankton maradványt . Elszigetelten azonban márgás , kőszenes rétegek 
fordulnak elő a Szépvölgyi Mészkő alatt. Ez a Kosdi Formáció, melyben Kosdon 
szegényes felső-eocén nannoplanktont találtam. KEREKESNÉ TÜSKE M. (in: GIDAI 
1978) a Kosd-20 fúrásból az Isthmolithus recurvus NP 19-ben belépő zónajelző fajt 
mutatta ki. A Szépvölgyi Mészkő lerakódása tehát legkorábban az NP 19 zónában 
indult meg. Ez a priabonai emelet mélyebb része, de nem a legalja. 

Budai-hegységi vizsgálataik alapján KORPÁS et al. (1999) a Szépvölgyi Mészkő 
lerakodási idejének a C15r és C15n mágneses kront adják meg: 35,3-tól 34,6 Má
ig BERGGREN et al. (1995) alapján. A Szépvölgyi Mészkő alsó határa tehát KORPÁS 
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et al. (1999) szerint 35,3 Ma, míg a nannoplankton vizsgálatok az NP 19 zónába 
teszik. BERGGREN et al. (1995) az NP 19 zóna alsó határát a C16n mágneses kronba 
helyezi, ideje 36 Ma. A nannoplankton biosztratigráfia alapján kapott időadat 
tehát összhangban van a KORPÁS et al. (1999) által magnetosztratigránai mód
szerrel kapott eredménnyel 
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