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AZ EOCÉN-OLIGOCÉN HATÁR KÉRDÉSE NAGYFORAMINIFERÁK ALAPJÁN 
A NOSZVAJ-SIKFŐKUTI SZELVÉNYBEN /É-MAGYÁRORSZÁG/

1 > 2 .Kecskeméti Tibor - Varga Péter

Egy korábbi munkánkban /KECSKEMÉTI, 1981/ számos magyar- 
országi szelvény eocén-oligocén határ közelében levő képződ
ményeinek nagyforaminiférái kerültek vizsgálatra. E faunák a 
szelvények nagy többségében egyértelműen felsőeocént jeleztek, 
csupán’ két szelvényben /Solymár, Várerdőhegy; Pilisborosjenő, 
Kálváriadomb/ volt megfigyelhető oligocén fauna is.

A jelen vizsgálatok újabb szelvények nagyforaminifera- 
-faunájának megismerését, rétegtani értékelését, korrelációját, 
valamint az eocén-oligocén határ kikutatását tűzték ki célul.
A vizsgált szelvények: Alcsutdoboz-3 sz. fúrás; Csillaghegy, 
Ibolya utca, kőfejtő, Zugliget, Gim utca; Nőszvaj, Sikfőkut, 
Cserestető, Attila-kut, Várhegy déli és keleti oldal; Cserép
váralj a-1 sz fúrás.

A szelvények többségében ez esetben is csak felsőeocén 
nagyforaminiférák voltak megfigyelhetők, illetve azok olyan 
rétegtani helyzetben voltak, hogy a határ megvonásánál nem jö
hettek számításba. E faunák általában közepes mennyiségüek és 
közepes diverzitásuak. Egy részük Nummulites, főként N. fabia- 
nii, N. incrassatus, N. pulchellus, N. chavannesi, N. bouillei. 
Mellettük Discocyclinidák /a Cserépváralja-1 fúrás egy szaka
szában kőzetalkotó mennyiségüek/ és az Operculina alpina alak
kor tagjai a leggyakoribbak. Gyéren Spiroclypeus és Chapmanina 
is előfordul.

Egy szelvény azonban kiemelkedő jelentőségű az eocén-oli
gocén határ kijelölése szempontjából. Ez a szelvény az Eger 
melletti Noszvaj község határában lévő Sikfőkut, Cserestető
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kőfejtője és a hozzá cstalakozó mesterséges árok,
A szelvény kereken 10 m vastagságban tárja fel a határ- 

képződményeket, melyek alsó harmadukban mészkő, középső harma- 
dukban uralkodéan agyag és márga, felső harmadukban mészmárga 
kifejlődésüek. A mészkő és az agyag, .agyagmárga kifejlődés 
közepes, a mészmárga nagy mennyiségű nagyforaminiferát tartal
maz, A fauna nagyobb részét Nummulitesek, kisebb részét Oper- 
culinák és Spiroclypeusok alkotják,

A szelvény közel 7 m-es alsó szakasza /1-16, minta/ 
felsőeocén jellegű nagyforaminifera-faunát tartalmaz. Alkotói:
W. fabianii /9. minta/, N. cf. fabianii /l, 8, 10, 13/3. min
ta; csak obliquus metszetből határozva!/, N. incrassatus, —  
chavannesi, N. pulchellus, N. bouillei, valamint az Operculina 
alpina alakkör taxonjai. Közülük egyedül a N. bouillei ismert 
alsóoligocén rétegekből is /Biarritz/, de rétegtani elterjedése 
nagyrészt a felsőeocénre esik. Itt, mint Possagnoban, Mossano- 
ban és Scaffarelben is jellegzetes felsőeocén taxonokkal alkot 
faunát.

Efelett, folyamatos üledékképződés mellett a 17. mintában 
fellép —  nem kis mennyiségben —  a N. vascus és gyéren a 
Spiroclypeus carpathicu3, A N. bouillei tovább egzisztál, 
ugyanúgy, mint a biarritzi szelvényben. Ugyanakkor elmaradnak 
a N. incrassatus alakkör, valamint az Operculina alpina alak
kor taxonjai. A teljes szelvényből hiányzanak a Discocyclini- 
dák.

Az eocén-oligocén határ megvonása szempontjából legfonto- • 
sabb a nagyforaminifera-fauna összetételének és jellegének meg
változása. A változás a 16-17. minta faunájában észlelhető.
Ennek legfontosabb momentumai: a biarritzi szelvény oligocén 
rétegeiből leirt N. vascus fellépése, az oligocénben feldúsuló 
Spiroclypeus carpathicus megjelenése s a jellegzetes felső
eocén Uummulites taxonok /főként a N. fabianii/ elmaradásával 
egyidejűleg a nagyforaminifera-fauna diverzitásának jelentős 
csökkenése. A 17. mintától felfelé a faunát ■—  jelentős egyed- 
szám mellett —  mindössze a N. vascus, W. bouillei, és a Spi
roclypeus carpathicua alkotja.

A szelvény felsőeocén nagyforaminifera-faunája nehézség
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nélkül korrelálható más magyarországi szelvények /Alcsutdoboz- 
-3 sz. fúrás; Sikfőkut: Attila-kut, Várhegy D-i és K-i oldala; 
Eger, Kiseged/ felsőeocén faunáival. Bőséges összehasonlitó 
anyag alapján ugyancsak jól korrelálható az észak-olaszországi 
/Priabona, Possagno, Mossano/ és a dél-franciaországi /Scaf- 
farel/ szelvények felsőeocén faunáival.

Az alsóoligocén faunához hasonlót Magyarországon csak 
Solymáron és Pilisborosjenőn figyelhettünk meg, de ezeknek az 
eocén-oligocén határhoz viszonyított helyzete más, mint a sik- 
főkutié. Viszont jól korrelálható az összehasonlításul is szol
gáló biarritzi /Világítótorony, Atalaya/ alsóoligocén faunával. 
Mindkét helyen előfordul a N. vascus és a N. bourllei; Sikfő- 
kuton hiányzik a H. intermedius.

A cserestetői szelvényt jól kiegészíti 3 közeli feltárás, 
melyeknek rétegei azonos dőlésüek a cserestetőiekkel. A 3 fel
tárás: Attila-kut, a Várhegy D-i és a Várhegy K-i oldala. E 
szelvények a cserestetői kőfejtő alsó rétegeivel azonos felső
eocén nagyforaminifera-faunát tartalmaznak. Domináns fajuk a 
N. fabianii.

A feltáráscsoport egymást kiegészítő szelvényei magukba 
foglalják a felsőeocén legfelső szakaszát /gazdag Kummulites- 
-faunával, melynek domináns alakja a K. fabianii s.l./, vala
mint üledékfolytonossággal kapcsolódva az oligocén egy kezdeti 
szakaszát is /N. vascussal jellemezve/.
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