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AZ EOCÉN-OLIGÓCÉN HATÁR 
ÉS A KELETI-PAEATETHYS OLIGOCÉN TÖRTÉNETE

1 2  3Sz.V. Popov. A. A. Voronina, A.Sz. Andre.i eva-Grigorovics, L, S,4Ter-Grigorj anc

A Keleti-Paratethys elkülönült szedimentológiai és fau- 
nisztikai provinciaként fejlődött a koraoligocén elejétől.
Az oligocén tipikus és jól feldolgozott, szelvényei az Északi- 
-Kaukázusban találhatók.

A legtöbb kutató véleménve szerint a beloglini horizont 
fehér sárgája és a hadumi sötét, finomrétegzett agyag közötti 
határ egyben az eocén-oligocén határ ré.tegtani jelzője is. A 
fehér márga felső része a Clobigerina górt a ni i - C-loborotalla 
centrális zónába tartozó nagy Globigerinákat, az IIP 20-21 
zónába tartozó nannoplanktont és különféle melegvizi mollusz- 
kákat tartalmaz. Az erre diszkordánsan, vagy ritkábban üledék- 
hézag nélkül települő hadumi agyag alsó részén a Globigerlna 
tanuriensis zónába tartozó plankton foraminiférákat, az HP 22 
zóna nannoplanktonját és a nyugat-európai rupéliakhoz hasonló 
molluszkákát tartalmaz /mSEI'ININIKOV, MUZILOV, 1975/.

A Keleti-Paratethys máj köpi története, amely a hadumitól 
kezdődik, több részre osztható:

/!/ szakasz /pseni/: tengeri agyag lerakódása, gazdag 
benthosz foraminifera-faunával. A Haplophragmoid.es fidelis - 
- H. deformabilis lokális zónába tartozik az alsó része és a 
Spiroplectammina csrinata zónába a felső része. Az IIP ?2-es 
zóna narrnoplanktonja és a Nucula compta,- valamint a Nemocardium 
cingulatum, stb. molluszkák jellemzik. Ezek a rétegek mintegy 
40-60 m vastagságúak /medencékben egészen 600 méterig/ és az 
alsó haduminak felelnek meg.
^SZUTA őslénytani Intézet, Moszkva 2Lomonoszov Egyetem, Földtörténeti Tanszék, Moszkva 
3Lomonoszov Egyetem, Földtörténeti és Oslénvtani Tanszék,
Moszkva I

155



. /2/ szakasz /szolenói/: Az összlet alsán lévő osztrakodás 
rété" 2 máj köpi legfontosabb jelzője, és a Keleti-Paratethys- 
ben majdnem mindenütt megtalálható. Ez a réteg és a rátelepülő 
agyag és homokkő endemikus, csökkentsósvizi molluszkákát 
/Ergonica, Janschinella, Lenticorbula/ tartalmaz, olyan fajo
kat is, amelyek közösek az IIP 23 zónával, valamint e g y e s oszt- 
rakodákat. E rétegek vastagsága általában 25-40m, helyenként 
azonban 200 méterre is kivastagodhatnak. Ezután a kénhidrogén 
mennyisége megnövekedett a tengervizben és vastag, monoton 
"májköpi" agyagok rakódtak le, gyakorlatilag ősmaradványtarta
lom nélkül.A medence történetének következő négy periódusát 
csak néhány területen sikerült elkülöníteni.

/3/ szakasz: üledékei a Splroplectammlna terekensis zóna 
benthosz foraminiféráit, tengeri molluszkákat, ostracodákat, 
az IIP 24 zóna nannoplanktonját és dinoflagellátákat tartalmaz
nak /Plíombodinium longimanum - V7etzeliella clathrata zóna/.
Ezek alapján elvégezhető a korreláció a nyugat-európai alsó- 
kattival. A rétegvastagság 250-350 m.

/4/ szakasz: megfelel a regionális kaukázusi emeletnek, 
amelynek alsó része tartalamzzs a Bolivina goudkoffi lokálig 
zónát és az Uvigerinella californica zónát. A kaukázusi
emelet kora kérdéses: foraminiférák alapján miocén, mig nanno
plankton /IIP 24-25/ és dinoflagelláták /.Vetzeliella gochtii - 
- Rhombodlnium draco zóna/ alapján legvalószínűbben katti. A 
rétegvastagság 200-300 m.

A szakarauli /5/ és kozahüri /6/ regionális emeletek 
minden kétséget kizáróan miocén korúak.

Fagyon valószínűnek tűnik, hogy az első három szakasz 
üledékei korrelálhatok a Középső-Paratethys kiscelli emeleté
vel. A psehi és a szolenói üledékek valószínűleg a magyaror
szági Tardi Agyagnak felelnek meg /BALDI, 1980/, amelynek felső 
része Er gnica clmlsnlcát és más csökkentsósvizi fosszilialcat 
tartalmaz. A /3/ szakasz agyagjai a szorosabb értelemben vett 
kiscelli agyagokkal korrelálhatok.
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