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A BRYOZOAS ÉS BUDAI MÁRGA NANNOPLANKTON FAUNÁJA

Báldiné Beke Mária

A magyar geológia egyik jól ism ert és talán legtöbbet vitatott kérdése 

a Budapest környéki paleogén rétegsor. Rétegtanilag a budai márga az a képződ

mény, mélynek faunája egyaránt kapcsolódik a bryozoás~ rrrárgához és a kiscelli 

agyaghoz. így az eocén - oligocén határt az egyes szerzők igen változóan íté l

ték meg. (1. ábra).

A probléma lényegére már HANTKEN és HOFMANN vitája jól rávilá

gított. HANTKEN az összlet mikrofaunája alapján a bryozoás és budai márgát 

egységes képződménynek tartja és a Clavulina Szabói rétegek tagjaiként az 

oligocénbe sorolja (1875). Sőt miután a nummuliteszes mészkő faunája sem vá

lasztható el a bryozoás márgátől, egyes munkáiban még ezt is az oligocénhez 

veszi. (HANTKEN 1880). HOFMANN (1880) viszont a makrofauna alapján 

(molluszkák, sünök) csak a budai márgát kapcsolja a kiscelli agyaghoz. Ezt a 

nézetet követi SZOTS (1956) is, amikor a budai és bryozoás márga között föld

tanilag is fontos határt lát.

DUDICH (1959) felhasználva a korábbi munkák adatait is , részlete

sen értékelte a Budai hegységi rétegsort. Az összlet Bryozoa faunája, ősföld

ra jzi és paleobiológiai viszonyai alapján a bryozoás és budai márga azonos, 

mégpedig eocén kora mellett foglal állást. Főleg földtani megfontolások alap

ján, a bryozoás és budai márga elválaszthatatlanságát hangsúlyozva, JÁMBOR 

(in JÁMBOR et al. 1970 ?) ismét oligocén koruk mellett foglal állást, annak e l 

lenére, hogy a cikkben kifejtett paleobotanikai adatok az eocén kort valószi- 

nüsitik, A párizsi Eocén Kollokviumon DUDICH és GIDAI (1969) felvetik, hogy 

az eocén - oligocén határa a budai márgán belül lehet.

A budai márga bentosz faunája a régebbi vizsgálatok szerint a kor 

eldöntésére nem nagyon alkalmas (SZÖRÉNYI 1929, DUDICH 1959). Legujab-
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bán SZOTS (1961 és 1968) a plankton Foramlnifera fauna meghatározása alap 

ján a bryozoás márgát felső eocénbe helyezte, míg a budai márga faunáját en

nél fiatalabbnalc, oligocénnek tartja.

A kérdés uj oldalról való megközelítése várható a plankton fauna 

(Foraminiferák és nannoplankton), valamint a nagy Foraminiferák teljes és 

részletes feldolgozásától. Ehhez fontos támpontot nyújt a legutóbbi egy-két év 

irodalma, mely különösen az 1968 -as párizsi Eocén Kollokviummal kapcsolat

ban közölt sok uj adatot a részünkre nagyon fontos E. olaszországi szelvények

ből.

Az 1968-as párizsi Eocén Kollokvium határozataiban leszögezte az 

eocén - oligocén határ helyzetét. Ezt megelőzte a sztratotipusok igen rész le 

tes feldolgozó munkája. Az E. olaszországi priabonai sztratotipust, több para- 

sztratotipussal párhuzamosan főbb faunacsoportokra együttesen feldolgozták 

(Foraminiferák, külön bentosz, plankton és nagy Foraminiferák, Ostracodák, 

nannoplankton). így a kollokviumi határozatok plankton Foraminiferákra, 

Nummuliteszekre és nannoplanktonra határozzák meg a priabonai emelet a l

só és felső határát, valamint az emelet tartalmát (2. ábra).

Nannoplankton alapján az E. németországi alsó oligocénnel is s i 

került a kapcsolatot megtalálni. A lattorfi sztratotipus anyagában az 

E llipsolithus subdistichus zóna alakjait mutatták ki (MARTINI és RITZKOWSKI 

1969, MARTINI 1969).

Az Isthmolithus recurvus és Ellipsolithus subdistichus zónák köz

vetlenül egymásra következnek (HAY et al. 1967, GARTNER 1969,

BRAMLETTE és WILCOXON 1967), igy a priabonai és lattorfi sztratotipus 

között zónahiány nincs.

A nannoplankton alapján az eocén-oligocén határt a Discoaster 

barbadiensis faj kihalása adja a két zóna definíciója alapján (HAY et al 1967).

A Discoaster barbadiensis faj a priabonai sztratotipusban még a szelvény te 

tején is megtalálható, a brendolai bryozoás márgában (PROTO-DECIMA 1969)
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és a Possagnoi szelvényben (PROTO DEC1MA és TODESCO 1968). GARTNER 

(1969) szerint azonban, ahol BLOW vizsgálata a JOIDES fúrásokban a 

Gkibigerina gortami szintet mutatta ki, Biscoaster barbadiensis nem volt. 

így GARTNER szerint a Discoaster barbadiensis kihalási dátuma az eocén - 

oligocén határ alá esik.

A plankton zónáciő alapjait trópusi területek folyamatos rétegsorai 

alapján tudták megállapitani (BOLLI 1957, BLOW 1969). Problémát okoz azon- 

ban ezek továbbvitele szubtrópusi, vagy még hűvösebb klimáju területek felé, 

és az európai tercier sztratotipusok általában ilyen területeken találhatók. 

Tercieren belül a helyzet a legkedvezőbb az eocénben, ahol a plankton Foram i- 

niferák és nannoplankton még egyaránt felhasználható. Az oligocénben már 

több lehetőséget kinál a hámérsékletre kevésbé érzékeny nannoplankton, amit mu

tat a lattorfi sztratotipus, mely plankton Foraminiferát már nem tartalmaz, 

viszont gazdag és rétegtanilag jól értékelhető a nannoplanktonja.

Munkámban fő súlyt a budai márga vizsgálatára fektettem, főleg réteg- 

tani helyzetét elemezve. Ezt természetesen kiegészítettem néhány nummuliteszes 

mészkő, bryozoás márga és kiscelli agyag mintával. Nem törekedtem sem a min

ták teljes szelvényben való gyűjtésére, sem a sok helyről gyűjtött nagy mennyisé

gű anyagra. Kevés, de biztos tipikus, lehetőleg HANTKEN (1875) által is feldol

gozott lelőhelyre korlátoztam vizsgálataimat. A feldolgozott minták lelőhelyét 

térképvázlaton rögzítettem (3. ábra). Az egyes mintákból meghatározott nannop- 

lanktont táblázatos összeállitásban közlöm (4. ábra).

Bryozoás márgáből leggazdagabb nannoplanktont egy, a Mátyás-hegyi 

kőfejtőből származó minta adta. A tipikus bryozoás márga között egy laza, jól 

iszapolható márgás réteg települ, mely plankton Foraminiferát is tartalmaz 

(SZOTS 1968). Autochton nannoplanktonja a következő:

(gyakoriság csökkenő sorrendjében; BM-101 minta)

Coccolithus pelagicus (WALL1CH)

Cycloplacolithella formosa (KAMPTNER)

Coccolithus eopelagícus (BR, et RIED.)
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Sphenolíthus pacificus MARTINI 

Braarudosphaera bigelowi (GRAN et BRAARUD)

Isthmolithus recurvus DEFL,

Díctyococcites dictyodus (DEFL.)

Reticulofenestra placomorpha (KAMPTNER)

Helicopontosphaera cf, reticulata (BR. et WILCOXON) 

Helicopontosphaera cf. parallela (BR. et WILCOXON)

Discoaster barbadiensis TAN 

Discoaster saipanensis BR. et RIED.

Discolithína multipora (KAMPTNER)

A bryozoás márga egyéb előfordulásai ennél lényegesen gyérebb 

faunát adtak az általánosan elterjedt meszesebb, sokszor bryozoás kifejlődésből.

A budai márgából főként a Szépvölgyi feltárásokból, nagyon gazdag 

nannoplankton került elő. Az anyagra jellemző a sok, de csúnya és csak kérész - 

tezett Nicolok között felismerhető apró coccolith jelenléte. Ezek a nagyrészt kal- 

citszemcsékből álló preparátum anyagának jelentős részét teszik ki. Faji össze

tételét tekintve a budai márga nannoplanktonja meglehetősen egységes, a fajok 

egymáshoz viszonyított arányában nincsenek túl nagy különbségek. A következő 

faunával jellemezhető, a gyakori fajokat véve előbbre:

Coccolithus pelagicus (WALLICH)

Dictyococcites dictyodus (DEFL.)

Cyclococcolithus neogammation BR. et EILCOXON 

Isthmolithus recurvus DEFL.

Braamdcsphaera bigelowi (GRAN et BRAARUD)

Zygrhablithus bijugatus (D EFL.)

Lanternithus minutus STRADNER 

Sphenolithus pacificus MARTINI 

Cycloplacolithella formosa (KAMPTNER)

Reticulofenestra placomorpha (KAMPTNER)

Discoaster barbadiensis TAN 

Discoaster saipanensis BR. et REID.
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Coccolithus eopelagicus (BR. et RIED.)

Chiasmolithus oamaruensis (D EFL.)

Helicopontosphaera sp.

Orthozygus aureus (STRADNER)

Discoaster tani nodifer BR. et RIED.

Discolithina pulchra (D EFL.)

Discolithina multipora (KAMPTNER)

A bryozoás és budai márga nannoplanktonja nem tér el erősen egy

mástól. Bár a bryozoás márgából egyetlen gazdag minta anyagát kell hasonlí

tani a budai márga már nagyjából átlagolt faunájával, a következő észrevétele

ket tehetjük: a Cycloplacolithella formosa a budai márgában mindenütt egysége

sen aránylag ritka alak, mig a bryozoás márgában a második leggyakoribb alak, 

és általában ez a megszokott arány mélyebb felső eocén képződményeink eseté

ben is a Balconyhegységi és Dorogi-medencei vizsgálatok alapján. A 

Cyclococcolithus neogammation hiánya a bryozoás márga mintából nem kiván 

külön magyarázatot, miután a faj elterjedése mindig nagyon szeszélyes, ha

sonló és pl. a rétegsorban egymás után következő minták esetén egyikből h i

ányzik, mig a másikban tömeges. Ehhez hasonlóan viselkedik a Lanternithus 

minutus faj is. Még a Dictyococcites dictyodus-szal kapcsolatban kell m egje

gyeznem, hogy a bryozoás márgában jóval ritkább mint a budai márgában szo

kott lenni.

Allochton alakok a bryozoás és budai márgában még elég ritkák. A 

következő fajok fordulnak elő:

Coccolithus cf. barnesea (BLACH)

Arkhangelskiella cymbiformis VEKSHINA

Eiffellithus turriseiffeli (D EFL.)

Discolithina embergeri (NOEL)

Cribrosphaerella ehrembergi (ARKH.)

Valamennyi jellegzetes kréta faj.
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Egy példány Trochoaster simplex és néhány példány Discoaster 

floreus és Discoaster cf. crassus fordul elő még, melyek általában a középső 

eocénben gyakoribbak, de ezek is felmehetnek az eocén tetejéig, és valószinii a 

márgába sem másodlagosan kerültek.

A bryozoás márga feküjében települő nummuliteszes - lithotham- 

niumos mészkő nannoplanktonja igen gyér, ami kőzettani jellegeiből term észe

tesen következik.

A budai márgát több helyen közvetlenül fedő u. n. Foram inifera- 

mentes tardi szint nannoplanktont sem tartalmaz, illetve mindössze egy-két 

jellegtelen példányt.

A magasabb fedő kiscelli agyag elég változatos és gazdag faunáju. 

Részletes vizsgálatok hiányában egy-két típusos minta (Mátyás-hegyi fe ltárás

ból) alapján nagyon kevertnek tűnik. Nehezen felismerhető apró coccolith alig 

van. Elég sok a kréta alak. Néhány biztos lutéci alak az együttesben: 

Neococcolithus dubius, Discoaster lodoensis, valószinü a Discoaster crassus 

és Trochoaster simplex. A Coccolithus pelagicus aránylag ritka. Feltűnő a 

két Mátyáshegyi minta különbsége, bár a feltárásban mindössze 2-3 m a szint- 

különbség közöttük: az egyikben tömeges Discolithina multipora és Cyclococcoli- 

thus neogammation a másikban hiányzik, illetve egyetlen példányban található.

Ez a faunaegyüttes a budai márgától nagymértékben különbözik.

A bryozoás és budai márga faunáját a néhány kréta alaktól eltekintve 

autochton helyzetű eocén nannoplankton együttesnek tartom. Biztosan lutéci a la 

kot egyáltalán nem tartalmaz. Felvethető még a vizsgált fauna anyagának leg

alább részbeni származtatása egyéb felső eocén képződményeinkből, amit az 

alábbi indokok alapján vetek el.
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Agyagos, margás jellegű, plankton Foraminaiferákban és nanno- 

planktonban gazdag felső eocén található a Bakony hegységben (KOPEK, KECSKEMÉTI 

és DUDICH 1965) és a dorogi medencében, ahol legjobban feldolgozott a Nyerges - 

ujfalu 29. sz. fúrás (GIDAI 1968). A Bakony hegység! nannoplankton elég részlete- 

sen fel van dolgozva (BALDINE 1969), míg a Nyergesujfalu 29. sz. fúrás 

kb 250 m vastag felső eocén rétegsorából egyelőre csak előzetesen a felső részt 

ismerem. Ez azonban a fajok gyakorisági viszonyait tekintve nagyon hasonló a 

Bakony hegységbeli Isthmolithus r ecurvus zónabeli képződmények nannoplankton 

együtteséhez.

A budai márga nannoplanktonja, bár még zónabeli helyzetét illetően 

is (Isthmolithus recurvus zóna: HAY et al. 1967. definíciója értelmében) meg

egyezik a bakonyi és dorogi medencei felső eocénnel, azoktól igen jól elkülönít

hető. A fajok nagyrésze közös, mégis néhány fontos fajt a budai márgában 

egyáltalán nem találtam: főleg Pemmákat, Corannulus germanicus-t . A legfon

tosabb különbség azonban inkább a fajok gyakorisága közötti nagy eltérésben van, 

ami a táblázatból jól látható (5. ábra).

Azok az eocén j ellegu fajok, melyek fajöltője eocén tetején a végéhez 

közeledik, a budai márgában lényegesen ritkábban fordulnak elő, mint a m é

lyebb szintben: főleg a Cycloplacolithella formosa, Reticulofenestra placomorpha, 

Pemma div. sp. . Más, a felső eocénben induló, de az oligocénben is virágzó 

fejők viszont a budai márgában jóval gyakoribbak, igy az Isthmolithus recurvus,

Di ctyococcites dictyodus és Orthozygus aureus. Ez a különbség nem lehet vélet

len, és éppen ez zárja ki a mélyebb felső eocénből való áthalmozottság lehető

ségét.

A Dictyococcites dictyodus (D E FL .) fajjal kapcsolatban meg kell 

jegyeznem, hogy a sok hasonló alakra számtalan fajnevet használ az irodalom, 

melyek azonossága, vagy különállósága nincs tisztázva. A magyarországi anyag

gal kapcsolatban leszögezem, hogy a budai márgából említett Dlctyococcites 

dictyodus faj valószínű azonos a Bakony hegységből említett Coccoli thus 

pseudocarteri HAY et al. fajjal (BALDI BE KE 1969), bár valódi azonosságuk 

elektron mikroszkóp nélkül nem teljesen bizonyítható.
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A Budai hegységi bryozoás és budai márgát egymáshoz nagyon hason

ló nannoplanktonja alapján a priabonai emelet Isthmolithus recurvus zónájába 

helyezem. Faunája, melyet a néhány kréta fajtól eltekintve autochtonnak tekin

tek, a zóna definiciójának eleget tesz (HAY et al. 1969: Isthmolithus recurvus 

faj felléptétó'l Discoaster barbadiensis faj kihalásáig). A sztratotipusokkal való 

összehasonlitás könnyen keresztül vihető, miután a priabonait csak fénymikrosz

kóppal dolgozták fel (PROTO-DECIMA és TODESCO 1968, PROTO-DECIMA 1969), 

és a lattorfit főleg fénymikroszkóppal, néhány elektron mikroszkópos felvétel

lel kiegészítve (MARTINI 1969).

A sztratotipusok nannoplanktonját összehasonlitva a budai márgával, 

a priabonai sztratotipussal faunánk egyező, mig a lattorfitól elsősorban a 

Discoaster barbadiensis és Discoaster saipanensis jelenlétével eltér. Az 

Ellipsolithus subdistichus ROTH et HAY és Reticulofenestra insignata ROTH et 

HAY, mint csak oligocén fajok a lattorfi sztratotipusban fénymikroszkóppal nem 

határozhatók meg. A Helicopontosphaera intermedia (MARTINI) faj az egyedü

li fénymikroszkóppal is felismerhető oligocén alak a sztratotipusban. Sajnos a 

budai márgában a genusznak csak néhány példányát találtam, ezek sem szép 

megtartásuak, igy a H. intermedia jelenléte vagy hiánya is csak további, főleg 

elektronmikroszkópos feldolgozással tisztázható. Bár a budai márga rétegtani 

kérdését a nannoplankton vizsgálatok eléggé egyértelműen oldják meg, kétség

telenül további alátámasztást kapna, ha a budai márga elektronmikroszkóppal 

feldolgozott faunáját a sztratotipusok hasonlóan feldolgozott anyagával tudnánk 

összehasonlitani, különös tekintettel az eligocénre általában jellemző apró m é

retű fajokra.
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5. ábr&
A Nannoplankton fajok gyakoriságának változása az 

Isthmolithus recurvus zónán bellii.

F a j o k

Cycloplacolithelly formosa (Kamptner) 
Reticulofenostra placomorpha (Kamptner) 
Discoaster tani nodifer Braml. et Ried. 
Pemma div. sp.
Corannulus germanicus Stradner 
Dictyococcites dictyodus (Defl.) 
Orthozygus aureus (Stradner)
Isthmolithus recurvus Defl.

Isthmolithus recurvus zóna
mélyebb része 
Bakony hgs. 
Dorogi med. 
(Ny. 29.)

felső része 
Budai hgs. 
budai márga


