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A projekt célkitűzése a Ny-i Tethys paleogén (és kora-miocén) sekély bentosz (helyesebben
nagyforaminifera-) zonációjának kiterjesztése volt egyrészt az alpi-pireneusi régiótól keletebbre fekvő
területek, másrészt a fotikus öv mélyebb régiói felé. Ehelyütt éltek a paleocén-eocén Orthophragminái
(a Discocyclinidae és Orbitoclypeidae családok), illetve az oligo-miocén Lepidocyclinák valamint
jellemzően operculiniform alakok (Operculina, Heterostegina, Spiroclypeus) és egyes lapos
Nummulites-ek. Ezen formák evolúciós sorainak széles területet felölelő, beható morfometriai
vizsgálata alapján lehetőség nyílott egyes zónák további tagolására is, ami a projekt másik
célkitűzését, a zonáció finomítását eredményezte. A paleogén (és kora-miocén) nagyforaminiferazonáció egyes szakaszait a projektben résztvevő szakemberek segítségével mészvázú nannoplanktonés plankton foraminifera-vizsgálatok révén korreláltuk ezen csoportok zonációs beosztásához.
A projekt során elért eredményeinket 16 folyóiratcikkben publikáltuk. Ezek közül 15 külföldi és 13
impakt faktoros. Ezen kívül Témavezető megszerezte az MTA Doktora címet, míg Pálfalvi Sarolta és
Kertész Botond (utóbbi a projekt témájából) PhD fokozatot szerzett. Mivel az eredmények
nyilvánosan hozzáférhetők, az alábbiakban csak röviden foglaljuk őket össze.

1. Őslénytani eredmények
1.1. Orthophragminák párhuzamosan futó fejlődési sorainak morfometriai igazolása
Less (1987) az Orthophragminák fejlődési sorait döntően tipológiai alapon (minőségi bélyegek
megléte/hiánya alapján) különítette el. Miután Drooger (1993) ennek létjogosultságát a módszer
szubjektivitása miatt megkérdőjelezte, szükségessé vált annak igazolása, hogy ezek a fejlődési sorok
elsősorban mennyiségi bélyegek alapján is megkülönböztethetőek. Egy C.W. Drooger által vett, későyprési korú horsarrieu-i (DNy-Franciaország) mintában két minőségi bélyeg mellett kilenc mennyiségi
jellemző alapján – egymást követő, leszűkítő, kétváltozós diagramokkal és tizenegy változós clusteranalízissel is sikerült igazolnunk, hogy a tipológiailag elkülöníthető 13 faj (melyek mindegyike egyegy fejlődési sort képvisel) közül 12 morfometriailag is egyértelműen megkülönböztethető (Less & Ó.
Kovács 2009). Ezzel bebizonyítottuk, hogy az Orthophragminák párhuzamosan futó fejlődési sorai
objektív, létező egységek.

1.2. Orthophragminák új fajainak és fejlődési sorainak felismerése, új fejlődési alfajok
(kronosubspeciesek) elkülönítése
A Less (1987) által felismert 19 Orthophragmina-fejlődési soron túl az azóta feldolgozott jelentős
mennyiségű anyag alapján felismertük, hogy a Discocyclina seunesi, Nemkovella evae, Orbitoclypeus
multiplicatus, O. munieri és O. bayani is jelentős fejlődésen ment keresztül, ami alkalmassá teszi őket
korhatározásra (Less et al. 2007; Özcan et al. 2007b). Egy-egy újonnan megvizsgált lelőhelyről új
fajokat is leírtunk: az Orbitoclypeus droogeri-t DNy-Franciaországból (Less & Ó. Kovács 2009), a
Nemkovella stockari-t, Asterocyclina sireli-t és A. ferrandezi-t Törökországból (Özcan et al. 2006,
Less et al. 2007), az O. barkhatovae-t az É-Kaukázusból (Zakrevskaya et al. 2011). Ezen kívül
kimutattuk az eddig csak az India Ny-i részéből (a Kutch-medencéből) ismert O. haynesi jelenlétét a
Trák-medencéből is (Özcan et al. 2010a, Less et al. 2011).
Számos esetben kimutattuk, hogy egy-egy adott evolúciós vonal az addig ismertnél hosszabb életű,
ami 19 új kronosubspecies (Discocyclina fortisi anatolica, D. seunesi beloslavensis, D. s.
karabuekensis, D. s. seunesi, D. spliti polatliensis, D. trabayensis elazigensis, Nemkovella evae evae,
N. e. karitensis, Orbitoclypeus bayani bayani, O. b. kurucasileensis, O. douvillei malatyaensis, O.

furcatus palaeofurcatus, O. multiplicatus kastamonuensis, O. m. multiplicatus, O. m. gmundenensis,
O. munieri munieri, O. m. ponticus, O. varians anakaraensis és Asterocyclina stella praestella)
definiálását és leírását tette lehetővé (Less & Ó. Kovács 2009, Less et al. 2007, Özcan et al. 2006,
2007, Dulai et al. 2010).

1.3.. A hálózatos Nummulites-ek fejlődési sorainak morfometriai elkülönítése
Schaub (1981) szerint a késő-yprésiben és a középső-eocénben a Nummulites partschi–lorioli–
hottingeri, míg a késő-lutéciai–oligocén intervallumban a N. bullatus–ptukhiani–fabianii–fichteli
evolúciós vonal képviseli a hálózatos Nummulites-eket. Utóbbi fejlődési sorban a bartoni
vezérkövületének tartott N. ptukhiani helye a faj leírása és értelmezése körüli zavarok miatt Papazzoni
(1998) szerint nem egyértelmű. A faj típuslelőhelyéről származó leírásainak és ábrázolásainak
(Ptukhian, 1964; Blondeau, 1972; Bombiţă, 1975) kiválóan megfelelő populációt találtunk (Less et al.
2006, Özcan et al. 2006) a típuslelőhelytől nem messze fekvő Keçili (K-Törökország) kora-bartoni
korú mintájában, méghozzá egy olyan populációval együtt, mely tökéletesen illeszkedik a Nummulites
fabianii-sor fejlődési trendjébe. A két populáció az adatok alapján egyértelműen elkülönül. Eszerint és
a revideált N. ptukhiani-nak a junior szinonimájának minősülő N. hottingeri-vel (ld. feljebb) való erős
hasonlósága miatt a fajt a N. partschi–lorioli-sor végső tagjának kell tekintenünk, és el kell
különítenünk a N. fabianii-sortól.

1.4. A Nummulites fabianii-sor fejlődési trendjeinek kijelölése, szegmentálása, a taxonok
morfometriai definíciója
A bartoni–priabonai–rupeli során rendkívül elterjedt evolúciós vonal egymást követő taxonjai az
irodalom (Blondeau 1972; Schaub 1981; Cahuzac & Poignant 1997; Serra-Kiel et al. 1998) szerint az
említett időszakon belül zónajelzők, ugyanakkor morfometriailag nincsenek definiálva. A bartoni
vezérkövületének tartott Nummulites ptukhiani-val kapcsolatos félreértéseket az előző pontban
tisztáztuk. Több mint 50 ny-tethysi lelőhely anyagának összehasonlítása alapján megállapítottuk (Less
et al. 2006, Özcan et al. 2009a, 2010a, b, Less et al. 2011), hogy a fejlődési sor evolúcióját
legmegbízhatóbban az A-formák embrióméretének konzekvens növekedése jelzi. Emellett a
kamrahosszúság növekedési trendje másodlagos fontosságú. A többi, irodalom által jelzett trend közül
a váz felületén található hálózat fokozatos bonyolódása és ezzel együtt a granuláltság fokozatos
finomodása, majd eltűnése bár megbízható evolúciós jelleg, de morfometriailag nem jellemezhető. A
spíra szorosságát és a spirális lemez vastagságát ugyanakkor döntően az őskörnyezeti viszonyok
határozták meg. A fentebb említett lelőhelyek anyagának feldolgozása és az irodalmi adatok kritikai
értékelése alapján a N. fabianii-sor bartoni–rupeli időintervallumban előforduló képviselőit hat, fajként
definiált taxonra tagoltuk (Less et al. 2006), elsősorban az A-formák átlagos kezdőkamramérete
(Pmean), valamint vázfelületi jellemzőik alapján. Ezek:
N. bullatus:
N. garganicus:
N. hormoensis:
N. fabianii:
N. fichteli:
N. bormidiensis:

Pmean = 65–100 µm, granulumok hálózat nélkül;
Pmean = 100–140 µm, erős granuláció és hálózat;
Pmean = 140–200 µm, erős granuláció, tetőgomb és hálózat;
Pmean = 200–320 µm, erős hálózat, eltűnő granuláció és tetőgomb;
Pmean = 200–300 µm, szétfolyó hálózat, granulumok nélkül;
Pmean = 300–450 µm, sűrű, szabálytalan fonatosság.

1.5. A ny-tethysi eocén másodlagos kamrákkal rendelkező
(Heterosteginák és Spiroclypeus-ok) vizsgálati eredményei

Nummulitidae-inek

Az ezzel a tárgykörrel foglalkozó új eredmények Less et al. (2008a), Less & Özcan (2008) munkáiban
találhatók meg, melyeket Özcan et al. (2010a) és Less et al. (2011) trák-medencebeli vizsgálatai
teljesen igazoltak.
A Heterosteginák-at és Spiroclypeus-okat tárgyaló korábbi irodalmi adatok (Herb 1978; Papazzoni &
Sirotti 1993) felhasználásával olyan biometriai mérésrendszert dolgoztunk ki, melynek paramétereivel
jellemezni lehet a két nemzetség fejlődését, és amely lehetővé teszi az esetleg egymással
párhuzamosan futó evolúciós vonalak egymástól való elkülönítését is.
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A Ny-i Tethys középső–felső-bartoni és priabonai rétegeiből származó 32 ny-tethysi minta alapján a
Heterosteginák három, egymást időben átfedéssel követő, fajnak tekintett fejlődési sorát
különböztettük meg egymástól. Ezek a csak a bartoniban előforduló H. armenica, a késő-bartonitól a
priabonai majdnem tetejéig követhető H. reticulata és a késő-priabonaira jellemző H. gracilis. A 9
priabonai mintában megtalált és a bartoniból hiányzó Spiroclypeus-ok egyetlen fejlődési sorba
tartoznak.
A fejlődési sorok mindegyikére jellemző, hogy evolúciójuk során a szegmentált (másodlagos
kamrákra osztott, heterosteginid) kamrák egyre korábban jelennek meg, és az egyes adott (esetünkben
a 14-ik) szegmentált kamrák egyre több másodlagos kamrára osztódnak. E két trend majd egy
nagyságrenddel gyorsabb, mint az A-formák kezdőkamrájának ugyancsak létező, növekvő fejlődési
trendje.
Az A-formák kétkamrás embrióját követő, másodlagos kamrákra fel nem osztott (osztatlan,
operculinid) kamrák átlagos száma (Xmean) alapján a Heterostegina armenica-t két alfajra:
Xmean > 8
Xmean < 8,

H. a. armenica:
H. a. tigrisensis n. ssp.:
a H. reticulata-t hét alfajra:
H. r. tronensis n. ssp.:
H. r. hungarica n. ssp.:
H. r. multifida:
H. r. helvetica:
H. r. reticulata:
H. r. mossanensis n. ssp.:
H. r. italica:

Xmean > 17
Xmean = 11–17
Xmean = 7,2–11
Xmean = 4,4–7,2
Xmean = 2,7–4,4
Xmean = 1,7–2,7
Xmean < 1,7

osztottuk, míg a H. gracilis-t nem tagoltuk.
A Spiroclypeus-ok evolúciós vonalát két taxonra tagoltuk, melyek laterális kamraszerkezete között
némi minőségi különbség (interlamináris kamrák hiánya/megléte) is felfedezhető, valamint az X
paraméter változásának folyamatossága sem bizonyítható közöttük. Ezért ebben az esetben faji szinten
különítettük el egymástól az alábbi két taxont:
S. sirottii n. sp.:
S. carpaticus:

Xmean > 2,7
Xmean < 2,7.

A fenti felsorolásból kitűnik, hogy az evolúciós vonalak szegmentálása egy új faj és négy új alfaj
elkülönítését is eredményezte.

1.6. Új oligocén–kora-miocén nagyforaminifera-fajok felismerése Törökországból
Törökországi vizsgálataink (Özcan et al. 2009a, b, 2010b, Özcan & Less 2009, Less et al. 2011) során
a Drooger & Laagland (1986) és Cahuzac & Poignant (1997) által sugalltnál jóval összetettebb képet
kaptunk az oligocén–kora-miocén nagyforaminifera-fauna összetételéről, és alábbi új fajokat írtuk le:
Miogypsinoides sivasensis (legfelső-katti–legalsó-aquitan), Nephrolepidina musensis (felső-rupeli–
alsó-katti), Eulepidina anatolica (legfelső-katti) és Cycloclypeus pseudocarpenteri (alsó-katti).

2. Rétegtani zonációs eredmények
2.1. Az európai Orthophragmina-zonáció kiterjesztése Törökországra és az É-Kaukázusra, a
zonáció továbbfejlesztése
Az Ercan Özcan török kutatóval 2003-ban kezdődött együttműködésünk során számos, korábban
nemzetközileg ismeretlen, nagyforaminiferákban, köztük Orthophragminákban is gazdag lelőhely
anyagát dolgoztuk fel (Özcan et al. 2006, 2007, 2010a, Less et al. 2007, 2011). Ehhez járult még az
észak-kaukázusi Gubsz-folyó szelvényének komplex vizsgálata is (Zakrevskaya et al. 2011). Ezek
összességükben nemcsak földrajzilag, de rétegtanilag is nagy terjedelmet fognak át, hiszen a későpaleocén és az eocén összes korszakát képviselik. Megállapítottuk, hogy Törökországban és az É-
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Kaukázusban gyakorlatilag az összes, Európából megismert evolúciós vonal megtalálható, és
fejlődésük is nagyon hasonló, ezért Less (1998) mediterrán Orthophragmina-zonációja a keletebbi
területeken is érvényes. Ezen eredmények, valamint a részleteiben még publikálatlan bajóti, úrhidai
(Less et al., 2000) és olaszországi új adatok alapján pontosítottuk egyes zónák definícióját és rétegtani
helyzetét (részleteiben a thanéti–kora-yprési intervallumra vonatkozólag Less et al. 2007, a későyprési–középső-lutéciai intervallumot illetően Özcan et al. 2007 és Zakrevskaya et al. 2011, míg a
késő-lutéciai–kora-priabonai intervallumban Özcan et al. 2006 és Less et al. 2011).

2.2. A középső/késő eocén határ definiálása nagyforaminiferák alapján
Több mint 20 ny-tethysi, középső/késő-eocén (bartoni/priabonai) határ környéki nagyforaminiferalelőhely megvizsgálása nyomán (Less et al. 2008, Less & Özcan 2008), a Nemzetközi Rétegtani
Bizottság alapelveinek messzemenő figyelembevételével arra a következtetésre jutottunk, hogy a fenti
határt legteljesebben a Priabona-hoz közeli mossanoi (É-Olaszország) szelvény tárja fel, és azt a
„Calcari nummulitici”-re települő „Marne di Priabona” bázisára kell helyezni. A mindkét rétegtani
egységben előforduló, rendkívül gyors evolúciójú Heterostegina reticulata-sor által szolgáltatott
adatok szerint a határon csak minimális vagy nulla rétegtani hiánnyal kell számolni. A Marne di
Priabona bázisán megjelenő új alakok más lelőhelyeken (Verona – Castel San Felice, Úrhida, a
törökországi Şarköy) is együtt jelennek meg, így a faunaváltás regionális jelentőségű. Ezek szerint a
középső/késő-eocén határ a Spiroclypeus nemzetség megjelenésével, a Nummulites
hormoensis/fabianii és Heterostegina reticulata reticulata/mossanensis váltásokkal írható le. Az így
definiált bartoni/priabonai határ egybeesik az SBZ 18/19-es zónahatárral, de már a P 15-ös plankton
foraminifera és az NP 18-as mészvázú nannoplankton zónákon belülre esik, ami a nemzetközi
rétegtani beosztásokhoz képest (pl. Berggren et al., 1995) minimális fiatalítást jelent.

2.3. A bartoni és priabonai SBZ 17–20-as zónák nagyfelbontású tagolása (finomhangolása)
A több mint húsz bartoni és priabonai nagyforaminifera-lelőhelyen együtt megvizsgált
Heterosteginák, Spiroclypeus-ok, Orthophragminák és a Nummulites fabianii-sor képviselői valamint
más nagyforaminiferák (ld. később) lehetőséget nyújtottak arra, hogy az őslénytani részben már leírt
evolúciójukat korreláljuk egymással, valamint az egyéb meglévő rétegtani adatokkal (szuperpozíciós
viszonyok, egyéb Nummulitidae-k, plankton foraminiferák és a mészvázú nannoplankton).
Bebizonyosodott egyrészt, hogy a fejlődési sorok mesterségesen szegmentált tagjai időben egymást
követik, tehát komoly rétegtani jelentőséggel bírnak. Másrészt sikerült a bartoni és priabonai korszak
(SBZ 17–20-as zónák) eddiginél részletesebb és megalapozottabb tagolását adnunk (Özcan et al. 2006,
Less et al. 2008, 2011):
- Az SBZ 17-es (kora-bartoni) zóna az Operculina gomezi-alakkör megjelenésével, a Nummulites
bullatus-szal, N. garganicus-szal, N. ptukhiani-val, az OZ 12-es zóna legfelső részével és az OZ 13-as
zónával, valamint a Heterosteginák hiányával jellemezhető.
- Az SBZ 18-as (késő-bartoni) zóna kezdete a Heterosteginák, a Nummulites hormoensis és az OZ 14es zónát meghatározó Orthophragminák megjelenésével definiálható. A Heterosteginák gyors
evolúciója alapján a késő-bartoni három szubzónára (SBZ 18A, 18B és 18C) tagolható. Ebben a
zónában találhatók utoljára óriás Nummulites-ek (a N. perforatus, N. millecaput és N. gizehensis-lyelli
alakkör képviselői).
- Az SBZ 19-es (kora-priabonai) zóna kezdetét a 4.2.1.4. pontban már definiáltam. A kora-priabonai a
Heterostegina reticulata mossanensis/italica és az OZ 14/15-ös Orthopragmina-zónák határa mentén
két szubzónára (SBZ 19A és 19B) tagolható.
- Az SBZ 20-as (késő-priabonai) zóna kezdetét a Spiroclypeus carpaticus, a Heterostegina gracilis és
az OZ 16-os zónába tartozó Orthophragminák megjelenése jelzi, míg a zóna végét a több vonalas
Nummulites (N. incrassatus, N. chavannesi, N. stellatus, N. budensis), a Heterosegina reticulata és H.
gracilis, az Assilina alpina, valamint az összes Orthophragmina kihalása jelzi.
2.4. Munkahipotézis felállítása az óriás Nummulites-ek kihalásának K-i irányú vándorlásáról
A Heterosteginák rendkívüli gyorsaságú késő-bartoni evolúciója lehetővé teszi, hogy az akkori
eseményeket nagy pontossággal rekonstruáljuk. A Ny-i Tethys több pontján is elég pontosan
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megbecsülhettük segítségükkel a velük együtt előforduló óriás Nummulites-ek (ld. fent) eltűnésének
idejét. A kihalás időpontjának becslése az adekvát Heterostegina reticulata-populáció átlagos
osztatlan kamraszáma, Xmean alapján (1.5.) lehetséges. Ezek alapján munkahipotézist állítottunk fel
(Less et al. 2008) kihalásuk K-i irányú migrációjáról.
2.5. Az oligo-miocén sekély bentosz-zonáció kiterjesztése Törökországra
A törökországi adatok (Özcan et al., 2009a, b, 2010b, Özcan & Less 2009, Less et al. 2011) alapján
sikerült Cahuzac & Poignant (1997) zonációjának érvényességét erre a területre is kiterjeszteni.
Másrészt sikerült jelentősen árnyalni az oligo-miocén nagyforaminiferák kor- és földrajzi eloszlásáról
eddig kialakított képet is. Kimutattuk, hogy az Eulepidinák és a Nephrolepidinák is legalább két
párhuzamosan fejlődő evolúciós sort alkotnak a Nyugati-Tethysben. A Heterosteginák esetében
bizonyítottuk, hogy a keleti-mediterrán és közép-nyugat-európai alakok egymástól jelentősen
különböznek. A Cycloclypeus-oknál a C. eidae legnyugatabbi kora-burdigaliai előfordulását
regisztráltuk K-Anatóliában. A Nummulites-ek esetében kimutattuk, hogy a N. fichteli - N.
bormidiensis váltás hozzávetőleg a rupeli-katti határon történt, miként a katti végén kihaló N.
kecskemetii első megjelenése is. Ezt a határt az Eulepidina formosoides/dilatata váltással is
jellemezhetjük, miként az oligocén Heterosteginák és Cycloclypeus-ok első megjelenésével is. Fontos
eseményeket találtunk a katti felső részén is, hiszen a Miogypsinák megjelenése mellett itt lépnek be
az oligocén Spiroclypeus-ok is és az Eulepidina dilatata-tól teljesen eltérő E. elephantina is. Ez utóbbi
genus az aquitanból teljesen hiányzik, viszont a burdigaliai elején-közepén egy újabb forma, a
valószínűleg az indo-pacifikus térségből migráló E. aff. formosa jelenik meg. Ezt az eseményt a már
említett Cycloclypeus eidae, valamint a bordás Nephrolepidinák (N. aff. sumatrensis) megjelenése is
alátámasztja.

3. Paleogén–alsó-miocén
pontosítása

nagyforaminifera-lelőhelyek

korának felülvizsgálata

és

3.1. Törökországi késő-paleocén és eocén nagyforaminifera-lelőhelyek korának meghatározása
Az Ercan Özcan-nal (2.1.) közösen feldolgozott nagyforaminifera-lelőhelyek kora korábban csak tág
határok között volt ismert. Orthophragmináik és a bartoni–priabonai lelőhelyek esetében
Nummulitidae-ik alapján ezeket sikerült zóna- esetleg szubzóna-pontossággal, azaz 1–2 millió éves
precizitással meghatározni (Özcan et al. 2006, 2007, 2010a, Less et al., 2007, 2011, Okay et al. 2010).
Mivel ezekben a publikációkban az egyes lelőhelyek morfometriailag elemzett faunáit részletesen
leírtuk, a zárójelentés terjedelmi korlátai miatt ettől itt eltekintünk.

3.2. Az észak-kaukázusi Gubsz-folyó eocén szelvényének korolása
A szelvény különlegessége, hogy benne a nagyforaminiferák, plankton foraminiferák és a mészvázú
nannoplankton együtt fordulnak elő, ami lehetővé teszi korrelálásukat (Zakrevskaya et al. 2011). A
nagyforaminiferák között az orthophragminák dominálnak, melyeket E. Zakrevskaya-val közösen
határoztunk meg. Különösen jól követhető a Discocyclina dispansa-, Orbitoclypeus douvillei és O.
varians-sorok fejlődése. A szelvényben az OZ 7, 8a, 8b, 9, 10 és 10-11, SBZ 11, 12, 12-13, 13, 14 és
14-15, P 8, 9, 10, 11, 16, valamint a Báldiné Beke Mária által meghatározott NP 12, 14, 15, 16, 18 és
19-20 zónákat sikerült kimutatnunk. Az yprési/lutéciai határt az NP 14 zónán belül, a P 9 és 10 zónák
között, az OZ 8a/b, illetve az SBZ 11/12 zónahatárokon húzhatjuk meg, ami kb. megfelel az Y/L határ
GSSP-jének jelölt É-spanyolországi, gorrondatxei szelvényben regisztrálttal.

3.3. A recski andezitfedő és az andezit kora
A Recski Andezit Formációt a magyar földtan hagyományosan a felső-eocénbe sorolja az általa az
andezit fedőjében megtalált kis vonalas Nummulites alapján, melyek felülről határolták le a vulkanit
korát. A klasszikus lahócai lelőhely mellett újravizsgáltuk a Parádi-Tarna-patak bevágásában található
hasonló képződményt is (Less et al. 2008b) és az oligocén katti korszakának elejét, az SBZ 22B zónát
jelző nagyforaminifera-együttest találtunk Eulepidina dilatata-val, Nephrolepidina praemarginata-val,
Nummulites kecskemetii-vel és Operculina complanata-val. Az andezit feküje típusos priabonai
nagyforaminiferákat (Nummulites fabianii, Orthophragminák, Heterosteginák, Spiroclypeus-ok és
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Pellatispirák), e fölött (Báldiné Beke Mária vizsgálatai szerint) az NP 21-es (eocén/oligocén határt
jelző) mészvázú nannoplanktont tartalmaz, míg magából az andezitből kora- és középső-oligocén
radiometrikus koradatok váltak ismertté.
A fenti adatok összegzéseként megállapítható, hogy a Recski Andezit valószínűleg csak az oligocén
legelején kezdett képződni és a vulkáni aktivitás az oligocén teljes első felében kitarthatott. Kora így
az eddig vélt priabonaival szemben kiscelli (rupeli–?kora-katti). Ez egybevág azzal, hogy a recski
vulkán környezetében nem a felső-eocén Szépvölgyi Mészkő, hanem az alsó-oligocén Tardi és
Kiscelli Agyag tartalmaz tufaszórásokat.
3.4. Törökországi oligocén–alsó-miocén nagyforaminifera-lelőhelyek korának meghatározása
a. A Ny-i Tauridákból (Özcan et al. 2009a) kimutattuk az alsó-katti SBZ 22B zónát, melyben
Nummulites bormidiensis, N. kecskemetii, Heterostegina assilinoides, Cycloclypeus sp.,
Nephrolepidina praemarginata és Eulepidina dilatata található. A felső-kattit és az aquitant nem
tudtuk kimutatni, de a burdigaliai SBZ 25 zónát igen, melyből Miogypsina intermedia,
Miolepidocyclina burdigaliensis, Nephrolepidina morgani-tournoueri és meglepetésre Eulepidina-kat
mutattunk ki, melyek a Ny-i Tethysben az oligocén végén eltűnnek. Az általunk talált formát az
indopacifikus provinciából bevándorolt E. aff. formosa-nak határoztuk meg, aminek helyességét a
további lelőhelyek eredményei is alátámasztották. Az adatokat planktonvizsgálatokkal ellenőriztük.
b. A Van-tótól Ny-ra, Mus mellett található keleresderei szelvényben (Özcan et al. 2010b) találtuk a
Ny-i Tethys legjobb oligocén nagyforaminifera-szukcesszióját, ahol a késő-rupeli SBZ 22A
(Nummulites fichteli, Eulepidina formosoides, Nephrolepidina praemarginata és N. musensis), az
alsó-katti SBZ 22B (Numm. bormidiensis, N. kecskemetii, Eu. dilatata, Nephr. praemarginata,
Heterostegina assilinoides, Cycloclypeus pseudocarpenteri) és a felső-katti SBZ 23 (Numm.
kecskemetii, Spiroclypeus blanckenhorni, Eu. elephantina, Eu. anatolica, Nephr. morgani,
Miogypsinoides formosensis, M. sivasensis, Miogypsina basraensis) zónák szuperpozíciója direktben
figyelhető meg. A szelvény felső részét korábban burdigaliainak tartották, ezért
planktonvizsgálatokkal is megerősítettük korhatározásunk helyességét.
c. A Van-tótól É-ra lévő Ahlatban (Özcan & Less 2009) a Ny-i Tethys eddigi leggazdagabb
burdigaliai nagyforaminifera-lelőhelyét (SBZ 25) találtuk, ahol a mediterrán (Miogypsina globulina,
Miolepidocyclina burdigaliensis) és az indopacifikus (Eulepidina aff. formosa, a csillagalakú
Nephrolepidina sumatrensis és Cycloclypeus eidae) faunaelemek keveredése figyelhető meg.
mindenféle reszedimentáció nélkül.
d. A Sivas-medencében (Özcan et al. 2009b) az aquitan SBZ 24 (Spiroclypeus blanckenhorni,
Miogypsina gunteri és M. tani szuperpozícióban, Miogypsinoides bantamensis, M. sivasensis n. sp.,
Nephrolepidina morgani, N. morgani-tournoueri) és a burdigaliai SBZ 25 zónák (Miogypsina
globulina, N. tournoueri-morgani, Eulepidina aff. formosa) szuperpozícióját találtuk.
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