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A szerző számos fúrás és feltárás feldolgozása alapján 
vonja le következtetéseit,amelyek az egész Dunántúli Közép- 
hegység eocénjére vonatkoznak. E sorok nem lépnek fel egy 
előadás alaposságának igényével, inkább vázlatot szeretnénk 
adni azokról a témákról, amelyeket az előadás érinteni fog.

A bevezetőben a változatos eocén fácieseket makro- és 
mikrotektonikai alapon /mint főszempont/, ■ a szállitott törme
lékanyag szemnagysági és anyagi sajátosságainak, illetve a 
keletkezési hely közegének figyelembevételével /mint mellék- 
szempontot/, fáciestartományokba csoportosítja a szerző, E 
fáciestartományokon belül vizsgálat tárgyává teszi az élőlé
nyek viselkedését, elterjedését, tömeges vagy gyér jelentke
zését, általában az élővilág reakcióját a sűrűn beálló és sok
szor ellentétes irányú változásokra.

Tektonikai alapon a fáciestartományokat két "nagy tarto
mányba”, a stabil és instabil tartományba sorolja.

Az előzőn belül nyíltvízi, az utóbbin belül parti, part- 
ment i, szigettengeri, oszcillációs, pangó-jellegű és lápi fá
ciestartományokat különit el. Az édesvizi és szárazföldi fá
cieseket az élőlények alárendelt szerepe miatt csak érinti.

A továbbiakban ismerteti az egyes fáciestartományokon be
lül jelentkező fácieseket, és elkülöniti azok jellemző, illet
ve alárendelt sajátosságait. így például a tengeri fáciestar- 
tományban megkülönbözteti; a zátony, a mészalgás, a Nummulite- 
szes mészkő, márga-, illetve agyag-fácieseket, továbbá a mol- 
luszkás márga, mészmárga fáciest, stb, A fáciesek ismertetésé
nél külön kiemeli a jellemző fauna-spektrumot, a fauna-spektrum 
minőségi és mennyiségi összetételét, annak térben történő vál
tozásait stb.

Különös figyelemmel kiséri az egyes fáciesek horizontális 
és vertikális elterjedését.
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A fentiekben inkább rendszerező és törvényszerűségeket 
rögzitő megállapitásokra törekszik, a későbbiekben oknyomo- 
zóan foglalkozik az egyes fáciesek, illetve fáciestartományok 
kialakulásával. Kutatja a fácieseket kialakító tényezők /fá- 
ciestényezők/ hatását a jellemző fauna-spektrumok kialakulá
sában, az. egyes faunacsoportok illetve elemek túlsúlyra jut
tatásában, elterjedésében stb,

fontosnak tartja kiemelni azokat a faunaelemeket, ame
lyek rétegtani értéküknél fogva lehetőséget adnak a fáciesek 
időrendi azonositására és ezáltal rendet tudnak teremteni a 
sokszor jelentkező sztratigráfiai zűrzavarban.

Végül, a Középhegység egy jól felfurt területén kiemel 
egy jellegzetes : L e l ciest és térképileg ábrázolva bemutatja an
nak sajátos kőzettani, közegi és faunisztikai változásait,
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