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A BAKONY HEGYSÉG DOMÉRI AMMONITESZ FAUNÁI •
Domerian ammonite faunae o f the Bakony Hills, Hungary

GÉCZY Barnabás* 2

K ivonat: A Bakony hegység 8 lelőhelyéről, ammonitico rosso mészkő rétegekből gyűjtött, -  
páratlanul gazdag -  doméri ammonitesz fauna mindvégig mediterrán jellegű, felső-ausztroalpi, 
dél-alpi és észak-appennini faunarokonsággal. A mélybathyális Phylloceratidaek növekvő szá
ma (23 %-ról 68 %-ra) a Déli-Alpok faunaszukcessziójára emlékeztet, a Harpoceratidaek evo
lúciója az északi-Appenninekére (Marchi-Appenninek). Ez utóbbi területen viszont Juraphylli- 
tidaek nagyobb százalékos arányban vesznek részt a faunában, mint a Phylloceratidaek. A Déli- 
Alpok területén az Amaltheidaek százalékos aránya lényegesen nagyobb, mint a Bakony-hegy- 
ségben, ahol az Amaltheidaek soha nem lépik túl a 0,5 %-ot. Mindenesetre a faunakicserélődés 
lehetősége a mediterrán és az északnyugat-európai faunaprovincia közt az egész domériben 
csak nagyon korlátozott és epizodikus lehetett.

A Harpoceratinaek és az Arieticeratinaek alapján a bakonyi doméri három zónára és hat 
szubzónára tagolható-

Abstract: The exceptionally rich Domerian ammonite faunae collected from 8 localities of 
Ammonitico Rosso limestone in the Bakony Hills show Mediterranean character with close 
Upper Austroalpine, South Alpine, and Appenninic relations. The increasing ratio o f the deep 
bathyal Phylloceratidae (from 23 % to 68 %) is similar to the faunal succession o f the Southern 
Alps, while the evolution o f the Harpoceratidae is similar to that in the Northern Appennines 
(Appennino Marchigiano). Juraphyllitidae has a greater percentage in the faima o f the Northern 
Appennines than the Phylloceratidae. Percentage o f Amaltheidae is significantly higher in the 
Southern Alps than in the Bakony Hills (never exceeding 0.5 % in the latter). Possibilities fór 
faunal exchange between the Mediterranean and Northeast European faunal provinces had been 
very limited and episodic throughout the Domerian.

The Domerian in the Bakony Hills is subdivided to three zones and six subzones based on 
Harpoceratinae and Arieticeratinae.

BEVEZETŐ

A doméri a középső üász pliensbachi emeletének felső részét foglalja magába, mintegy 2 
millió éves időtartammal. A Magyar-Kpzéphegység jura ammoniteszeinek revízióját 1954-ben

•Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani Szakosztályának 1992. 
november 16-i előadóülésén.

2ELTE TTK Őslénytani Tanszék, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
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kezdtem el. és az első, mennyiségi eredményeket is tartalmazó összefoglalást a pliensbachi fau
nákról 1970-ben publikáltam. Az alsó pliensbachi (carixi) ammoniteszekről 1976-ban mono
gráfia jelent meg. a donién faunák értékelésére azonban csak most került sor.

A revízió hét ammonitesz lelőhely rétegről-rétegre gyűjtött faunájára épül. A gyűjtés 1968 
és 1 9 7 4  között a Magyar Állami f  öldtani Intézet igazgatójának, dr K o n d a  Józsefnek az. irá
nyításával történt Minden egyes réteg fauna-összetételéről a rétegvastagság, rétegfelület, fáci- 
es, és a fajonkénti példányszám feltüntetésével kimutatás készült, amely a M A R  adattárában és 
az ELTE Őslénytani Tanszék irattárában megtalálható. A meghatározható példányok száma 
meghaladta a 6000-et. Jelenleg a Bakony hegy ség a doméri leggazdagabb és legpontosabban 
begyűjtött ammonitesz lelőhelyének tekinthető. A lelőhelyekről és a gyűjtés éveiről az I. táblá
zat nyújt áttekintést. A lelőhelyek földtani kereteit K o n d a  J. 1970-ben megjelent monográfiája 
tartalmazza. A faunák értékelését nagy mértékben megkönnyítették azok a modem monográfi
ák, amelyek 1970 és 1992 között jelentek meg. Különösen jelentős MEISTER (1989) dél-francia
országi (Causses) vizsgálata, amely a klasszikus, Amaltheidaekre alapozott nyugat-európai zóna 
és szubzónabeosztás megőrzésével a domérit 18 horizontra osztotta. Valamennyi horizontot 
meghatározott Ammonitina faj jellemez. Az alsó hét horizont (XVII-XXIII) Ilarpoceratinaekre 
épül: Protogrammoceras (Matteiceras) occidentale; P. (hí.) monestieri; P. (M.) nitescem , vala
mint P. (Protogrammoceras) celebratum és P. (P.) depressum, továbbá Fuciniceras boscense 
és F. fontaneillesi fajokra. A XXIV. horizontot kivételesen Dactylioceratidae alkotja (Reyneso- 
ceras ragazzotiii). Ezután két Arieticeratinae horizont következik (XXV. és XXVI. horizont), 
az Arieticeras macrum és az A. ugdulenai. A XXVII. horizontot specializált Protogrammoce
ras (Paltatpites) kurrianus faj alkotja, amelyet három Arietites faj követ (A. bertrandi\ A. a/go- 
vianum; A. ruthenense: XXVIII-XXX.). A felső domérit három Amaltheidae (Amaltheus sale- 
brosus; Pleuroceras transiens; Pleuroceras solare: XXXI-XXXIII. horizontok) jellemzi, a- 
melyre ismét egy specializált Arieticeratinae faj (Emaciciticeras gr. lottii; XXXIV) következik.

A dél-franciaországi finom-beosztást a kis rétegvastagsággal és kondenzált ammonitesz 
faunákkal jellemzett bakonyi ammonitico rosso mészkő tagolására csak áttételesen lehetett 
alkalmazni. Causses területén az alsó domériben az északnyugat-európai Amaltheidaek a fauna 
40 %-át, a középső domériben a fauna 69 %-át, a felső domériben pedig a fauna 97 %-át 
alkották. A Bakony hegységben az Amaltheidaek rendkívül ritkák és sohasem lépik túl a teljes 
fauna 0,5 %-át! Ez az eltérés azért is feltűnő, mivel a mediterrán öv peremi területein az Amal- 
theidaeknak egy-egy inváziója figyelhető meg. A Béti-Cordillerák mediterrán jellegű amrnoni- 
tesz-faunájában ( B r a g a  et al. 1988) a Pleurocerasok két feldúsulása jelezte (,rPleuroceras 
transzgresszió”), amikor is a fauna 85-90 %-át alkották! A Déli-Alpok breggiai szelvényében 
akadt olyan réteg, melyben a Pleurocerasok aránya megközelítette a 70 %-ot (WlEDENMAYER 
1980)! Hasonló a helyzet Észak-Marokkóban, Algériában, sőt Szicíliában is (Taormina).

Az Amaltheidaekhez hasonlóan a középső doméri általában ubiquistának tekintett Dactylio
ceratidae genusa, a Reynesoceras a Bakony hegységben szintén feltűnően ritka. A Déli-Alpok 
klasszikus lelőhelyén (Alpe Turati; G a e t a n i &  F ANTIM S e s t in i 1978) a Dactylioceratidaek a 
fauna 14 %-át alkották, Causses-en viszont -  akárcsak a Bakonyban -  mindössze 1,5 %-ot.

A bakonyi alsó domériben a Harpoceratinaek domináltak (67 %), a középső domériben már 
háttérbe szorították a Harpoceratinaeket a szintén Harpoceratidae családba tartozó Arieticera- 
tinaek (18 %, illetve 24 %). A felső domériben az Ammonitina alrendet csaknem kizárólag 
(16,5 %) az Aneticeratinaek alkották.

A Harpoccratidaek genus- és fajszámának csökkenését a Phylloceratidaek fokozatos domi
nanciája kísérte. A Phylloceratidaek -  amelyek a felső domériben a faunának közel 70 %-át 
alkották -  egyaránt utalnak a fauna mediterrán jellegére és a bathypelagikus feltételek kiszéle-
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sütésére. Az ammonitico rosso mészkő a Bakony hegységben a dómén során egyre mélyülő 
tenger üledékének tekinthető.

A Phylloceratidaekkal ellentétben a Juraphyllitidaek és Lytoceratidaek mennyiségi aránya 
viszonylag keveset változott és sohasem érte el a 15%-ot.

A fauna leegyszerűsödése együtt járt az egyedszám csökkenésével. Amíg az alsó dómén 
rétegek 4631 példányt tartalmaztak, a középső domériből csak 1400 példány került elő, a felső 
domériből pedig mindössze 180! A faunaösszetétel változásait a 2. táblázat szemlélteti.

A külföldi előfordulások figyelembevételével a bakonyi fauna három zónára és hat szubzó- 
nára tagolható.

ALSÓ DOM ÉRI

Az Eszaknyugat-Európábán szubzónajelző Amaltheus stokesií a mediterrán területen általá
ban önálló zónajelzőnek tekintik, amelyet a Bakony hegységben a Stokesi Zóna nagy faj- és 
egyedgazdagsága is alátámaszt.

A carixi-doméri határ ott vonható meg, ahol az Amaltheus stokesi megjelent. Az Amalthei- 
daek fellépése a Ilarpoceratinaek körében nem jelentett lényeges változást. Több fajuk átlépte a 
carixi-doméri határt.

A Harpoceratinaek alapján a Stokesi Zóna két szubzónára tagolható:
Protogrammoceras celebratum (FüCINI, 1900)
Fuciniceras portisi (FUCINI, 1900)

A Portisi Szubzónára Fucinicerasok dominanciája jellemző (58%), a Protogrammocerasok 
ritkaságával (9%) és az Amaltheusok, Liparocerasok, Cetonocerasok és Phricodocerasok 
szórványos előfordulásával (összesen 1,9%).

A Portisi Szubzónában az index-fajon kívül jellemző a
Fuciniceras lavinianum (FüCINI, 1900)
Fuciniceras brevispiratum (FUCINI, 1900)
Fuciniceras isseli (FUCINI, 1900)
Fuciniceras coniungens (FUCINI, 1900), stb.

A Celebratum Szubzónában a Protogrammocerasok (35,4%) már túlsúlyba jutottak a 
Fucinicerasokkal szemben (31,7%). Az index fajon kívül jellemző a:

Protogrammoceras bonarellii (FUCINI, 1900)
P. (Fieldingicercis) fielditigii (REYNÉS, 1868)

KÖZÉPSŐ DOM ÉRI

A középső doméri Amaltheus margaritatus Zónáját az Arieticerasok megjelenése jelezte.

A Margaritatus Zóna két szubzónára tagolható:
Amaltheus gibbosus (SCHLOTHEIM, 1820)
Amaltheus subnodosus (Y o u n g  et B ír d , 1828)
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Az Amaltheus subnodosus Szubzóuában a Harpoceratinaek még a fauna 27 %-át alkották 
(Fuciniceras 5 %; Protogrammoceras 22 %), ellentétben az Arieticerasokkal, amelyek a fau
nában 11 %-kal vettek részt. A Reynesocerasok mindössze 1 %-ot alkotnak, az Amaltheusok 
pedig 0,5 %-ot. Jellemző fajok:

Arieticeras apertum (MONESTIER, 1 9 3 4 )
Amaltheus margaritatus (DE MONITORT, 1808)
Amaltheus (Pseudoamaltheus) sp.
Reynesoceras ragazzonii (Hauer, 1861)

Az Amaltheus gibbosus Szubzónában az Arieticeratinaek döntő fölényre tettek szert (Arié- 
ticeras 37 %, A. (Leptaleoceras) 11 %) a Harpoceratinaekkal szemben (2 % !). Jellemző fajok: 

Arieticeras bertrandi (KILIÁN, 1889)
Arieticeras algavianum (OPPEL, 1862)
Arieticeras refrorsicosfa (OPPEL, 1862)
A. (Leptaleoceras) leptum (BlJCKMAN, 1918)

Feltűnő, hogy a Causses-i rétegsorban önálló horizontokat alkotó Arieticeras fajok a Ba
kony hegység több szelvényében (Középhát, Büdöskút) egy-egy rétegben együtt fordultak elő.

FELSŐ RO M ÉRI

A felső doméri Pleuroceras spinatum Zónáját az Arieticeratinaek háttérbe szorulása 
(17% ), és a Pleuroceras, valamint a Protogrammoceras (Paltarpites) egy-egy példányra 
korlátozódott megjelenése jellemezte.

A szegényes faimájú zónát csak a csemyei szelvényben sikerült két szubzónára tagolni: 
Emaciaticeras sp.
Lioceratoides sp.

A Lioceratoides a 72-82.sz. rétegben fordult elő, az Emaciaticeras genus pedig a 69-71.sz. 
rétegben. A két genus egymásra következése az Eszaki-Appenninek ammonitesz szukcessziójá
hoz hasonlít.

ÖSSZEFOGLALÁS

A bakonyi lelőhelyekről gyűjtőit -  páratlanul gazdag -  doméri ammonitesz fauna mindvégig 
mediterrán jellegű, felső-ausztroalpi, dél-alpi és észak-appennini faunarokonsággal. A Phyllo- 
ceratidaek növekvő száma a Déli-Alpok faunaszukcessziójára emlékeztet, a Harpoceratidaek 
evolúciója az Északi-Appenninekére (Marchi-Apnenninek). Ez utóbbi területen viszont a Jura- 
phyllitidaek nagyobb százalékos arányban vesznek részt a faunában, mint a Phylloceratidaek. A 
Déli-Alpok területén az Amaltheidaek százalékos aránya lényegesen nagyobb, mint a Bakony 
hegységben. Mindenesetre a faunakicserélődés lehetősége a mediterrán és az északnyugat-eu
rópai faunaprovincia közt az egész domériben csak nagyon korlátozott és epizodikus lehetett.
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BENTMOSZ TÁRSULÁSOK VÁLTOZÁSAI EGY KORAI JURA 
DELTA-SOROZATBAN (A MECSEKI KŐSZÉN FORMÁCIÓ

PÉCSB ANYÁNÁL)1
Changes in the benthic assemblage o f an early Jurassic deltaic sequence (The Mecsek Coal 

Formádon at Pécsbánya, Mecsek Mts., S Hungary)

SZENTE István* 2

Kivonat: A Mecseki Kőszén f. Pécsbányánál feltárt alsó-jura (hettangi-legalsó-szinemuri) 
rétegsora delta-síkság környezetet reprezentál. A rétegsor alsó harmadában elosztócsatomák 
közti öblök kitöltései (alsó delta-síkság) dominálnak, míg rétegsor többi része, az annak legte
tejét képező deltafelhagyás-fácies kivételével, felső delta-sikságon rakódott le. A szelvényből 
egy édesvízi és hat tengeri benthosz társulás vált ismertté. A tengeri társulások elterjedését az 
egykori környezet sótartalma és az üledékképződés sebessége határozta meg. A tengeri üledé
kek és fauna megjelenése a rétegsorban a tengerszint globális ingadozását tükrözi.

A bstract: The Pécsbánya section o f the Mecsek Coal F. largely represents delta-top environ- 
ments. Fillings o f interdistributary bays (lovver delta piain) dominate the lower third o f the 
sequence. Other parts, except the delta abandonment facies exposed at the top o f the section, 
show characteristics o f upper delta piain sedimentation. Seven benthic assemblages have been 
recognized, six o f them representing marginal maríné environments and one o f fireshwater ori- 
gin. Salinity and sedimentation rate were the main environmental factors controlling distribu- 
tion of maríné assemblages. Autocyclic and eustatically-controlled changes o f tliese factors are 
reflected by the distribution o f bentliic associations.

BEVEZETÉS

A tengeri delták, főként azok síkságai kontinentális és tengeri hatásoknak egyaránt kitett, 
térben és időben változékony környezeti tényezők által befolyásolt üledékképződési területek. 
Fosszilis és recens delták invertebrata faunáinak (paleo)ökológiai vizsgálata bizonyítja, hogy 
az olykor igen tág határok között változó környezeti faktorok a benthosz élővilágra nézve 
meghatározó jelentőségűek (e.g. M a s u r e l  1987; PARKER 1956, 1960). A jelen dolgozat célja 
a fenéklakó gerinctelen társulások több skálán érvényesülő, helyi és nagy hatótávolságú folya
matokat tükröző változásainak dokumentálása egy delta-síkságot reprezentáló rétegsorban, a

Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani Szakosztályának 1992. 
november 16-i előadóülésén. .

2ELTE TTK Őslénytani Tanszék, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
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Mecseki Kőszén formáció hettangi és legalsó-szinemuri korú középső tagozatát feltáró pécs- 
bányai külfejtés szelvényében.

A Mecseki Kőszén f. a Nyugati-Mecseket alkotó antiklinális és a hegység keleti részét felé
pítő periklinális között, valamint az északi és déli tektonikus pikkelyzónákban bukkan felszínre 
(1. ábra). A kőszenes összlet konkordánsan települ a Karolina völgyi Homokkőre, melytől 
leginkább a kőszéntelepek előfordulása alapján különböztethető meg. Hagyományosan a legi
dősebb széntelepet tekintették a triász/jura határnak is (e.g. V a d á s z  1 9 3 5 ), ám B ó n a (1 9 7 9 ,  
1 9 8 3 ) palynológiai vizsgálatai alapján ez a határ inkább a kőszenes rétegsor alsó és középső 
telepcsoportjai között vonható meg. A Mecseki Kőszén formációra, ugyancsak konkordánsan, 
a Vasasi Márga középső-szinemuri (Obtusum Zóna) korú homokkőrétegei települnek (F ö l d i 
1967).

A feketekőszenes rétegsor az alp-kárpáti térségben elteijedt „gresteni fáciest” képviseli (e.g. 
LACHKAR et al. 1984). Az összletet főként változatos szemcsenagyságú homokkövek, aleuro- 
lit, agyagkő és feketekőszén, alárendelten sziderit, valamint márga alkotja. A formáció vastag
sága és lithológiája tendenciózus, tektonikus fél-árokban (half-graben) történt lerakódásra uta
ló változást mutat: a déli, javarészt finomszemcsés üledékek által alkotott Pécs környéki szel
vények az 1200 méter vastagságot is elérhetik, míg a dominánsan homokkövekből álló északi 
rétegsorok jóval vékonyabbak (> 120 m) ( N a g y  1969). A folyóvízi és tengeri fáciesek jellege 
és együttes előfordulása a kőszenes sorozat delta-környezetben történt leülepedésére utal 
(K l e id o r f e r  1898; N a g y  1969).

A FEK ETEKŐSZÉNTELEPES ÖSSZLET PÉCSBÁNYÁNÁL

A Mecseki Kőszén formáció legjobb felszíni feltárásait a külfejtéses bányaüzemek adják. 
Közülük is kiemelkedik pécsbányai (karolina-völgyi) külfejtés, melynek rétegsora az összlet

1. ábra. A Mecseki Kőszén, f. felszíni elterjedése a Mecsekben és a pécsbányai külfejtés helye.
Fig 1 The outcrop of the Mecsek Coal F. in the Mecsek Mts. and the location of the Pécsbánya coal 

pit.
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sokszor tanulmányozóit, fosszíliákban leggazdagabb, klasszikus szelvénye (KLEIDORFER 
1898; N a g y  1964; N o s k e n é  & N a g y n é  1969, B im b ó  1971, Sz e n t e  1992). A bányagödör 
az összlet vastag kőszéntelepeket tartalmazó középső tagozatát tárja fel, annak legfelső szaka
sza kivételével, mintegy 200 m vastagságban (2. ábra). A mintegy 30°-kal kelet felé dőlő 
rétegsor genetikailag három szakaszra bontható. Az alsó harmadol vékony széntelepek és vas
tag, több szintben gazdag tengerszegélyi mollusca-faunát tartalmazó aleurolit, agyagos aleuro- 
lit betelepülések alkotják. Az autochton kőszéntelepek és az uralkodóan finomszemcsés tenge
ri üledékek váltakozása elosztóesatomák közti öblök kitöltéseként értékelhető (e.g. ELLIOT 
1974a, 1986).

Erre a szakaszra egy vastag kőszéntelepeket és számos homokkőbetelepülést tartalmazó 
összlet « 100 métere következik. A rétegsort alkotó fáciesek összessége (eróziós bázisú köze
pes- és durva-szemcsés földpát-gazdag homokkövek gyakorisága, a tengeri befolyások nyo
mainak szinte teljes hiánya, felfelé durvuló tendenciák ritkasága) felső delta-síkságon történt 
lerakódásra enged következtetni (e.g. HORNÉ et al. 1978). Ezt az interpretációt a dinoszau
rusz-lábnyomok és arthropoda-mászásnyomok előfordulása ugyancsak megerősíti (PoLLARD 
1987).

A külfejtés jelenleg feltárt legmagasabb rétegtani helyzetű képződménye a 22. számú szén
telep fedőjét képező aleurolit-sorozat, melybe egy szinte kizárólag mollusca-héjakból álló 
lumachelia-pad települ. A kőszénösszlet többi üledékéhez képest nagy karbonát-tartalmú, 
zömmel epibenlhosz kagylók és egyéb molluscák többszöri átdolgozódás nyomait viselő héjai
ból álló pad a delta-felhagyás fáciesre jellemző (e.g. ELLIOT 1974b, 1986). Ebből a szintből 
kerültek elő a rétegtanilag legidősebb mecseki jura ammoniteszek (Stur 1887), melyek a szi- 
nemuri emelet bázisára utalnak, így a külfejtésben feltárt rétegsor a hettangit és a szín emurí 
legalját reprezentálja.

delta-felhagyás fácies, gazdag tengeri invertebrata 
fauna, ritkán előforduló sztenohalin elemekkel 
(ammon i teszek)
ALSÓ DELTA-SÍKSÁG

folyóvizi és/vagy elosztócsatorna-iiledékek, 
lápi üledékek, édesvízi invertebrata fauna, 
hüllőktől és ízeltlábúaktól származó nyomfosszí1 iák
FELSŐ DELTA-SÍKSÁG

elosztócsatornák közti öblök kitöltése félsósvizi 
faunával, lápi üledékek, alárendelten elosztőcsatorna- 
üledékek
ALSÓ DELTA-SÍKSÁG

9Z,a al hk *7..a = k«'*7r'n, npyagkö j| * a lt u ro l it  hk=hom oUc5

2 ábra. A pécsbányai külfejtés vázlatos szelvénye és interpretációja. A számok fontos szénieíepeket jelölnek
Fig 2 Section of tbe Pécsbánya coal pit and its environmental interpretation. Nnmbers refer to iníportant coal seams
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A FADNA ÖSSZETÉTELE ÉS ÖKOLÓGIÁJA

Mennyiségi paieoökológiai vizsgálatok céljára a szelvény makrofaunát tartalmazó rétegei
ből tömeges minták kerültek begyűjtésre. A fosszíliák kinyerése, preparálása, meghatározása 
és számlálása után a hasonló összetételű minták mint társulások képezték az értékelés alapját. 
(A Mecsek legalsó-jura invertebrata-faunájának átfogó kommunitás-elemzése folyamatban 
van -  S z e n t e , előkészületben. Ennek végeredményeként az itt ismertetésre kerülő társulások 
kism értékben módosulhatnak.)

A mintegy 30 fajból álló invertebrata-faunát szinte kizárólag molluscák alkotják. A felis
mert társulásokban a kagylók dominálnak, melyek közül is csak szuszpenzió-szűrők fordulnak 
elő. A gastropodák egy társulás kivételével általában alárendeltek. Más csoportok igen ritkák: 
az ízeltlábúakat conchostracák, ostracodák és mászásnyomok, míg a tüskésbőrűeket az elvét
ve előforduló süntüskék képviselik. A molluscák héjas megtartásúak, az eredetileg aragonit- 
anyagú vázak kalcittá átalakultak. Gyakori a héjak piritesedése, melynek több típusa figyelhe
tő meg. A héjak számos lumachella-padot alkotnak, általában a fauna-elemek hosszabb távú 
szállítódásának nyomai nélkül. A jelentősebb szállítódás jeleit mutató minták nem szerepelnek 
a mennyiségi értékelésben. Mivel a delta-környezetek legtöbbjében igen gyors az üledékkép
ződés, az egymást követő társulások idő-átlagolódása általában nem számottevő ( F ü r s ic h  &  
A b e r h a n  1990), ezért a minták az egykori kominunitások autochton-paraautochton marad
ványainak tekinthetők.

Egy édesvízi és hat tengeri társulás különböztethető meg, és további kettő létezése feltéte
lezhető.

Az Unió vizeri társulás a rétegsor középső szakaszának tetején, sziderit-rétegekkel váltako
zó agyagos aleurolitban jelenik meg. Uralkodó eleme a névadó nagytermetű kagyló, melyhez 
conchostracák (Cyzicus sp.) társulhatnak. Az Unio-félék félig beásódva, a cyzicid conchostra
cák pedig az aljzat iszapját „szántva” vagy abba ugyancsak beásódva szuszpenzió-szűrés útján 
táplálkoznak. Az előbbiekben említett két taxon, valamint a velük együtt előforduló darwinu- 
lid ostracodák alkotják a kőszéntelepes rétegsor egyetlen édesvízi, feltehetőleg folyóvízi ártéri 
tavakat benépesítő társulását.

A tengeri társulások a rétegsor alsó szakaszán és legtetején jelennek meg. Bezáró kőzetük 
agyagos aleurolit, aleurolit, ill. a 22. telep felett márgás aleurolit. Inbenthosz, szemi-inbenthosz 
és epibenthosz kommunitások ismerhetők fel. A főként kagylók által alkotott inbenthosz 
társulásokban csak kis mélységre beásódó formák fordulnak elő.

Az Eomiodon menkei társulás a leggyakoribb a tengeri társulások közül. A névadóval kon- 
generikus formák a jura és kréta időszaki csökkentsósvízi mollusca-faunák jellegzetes, az ala
csony és/vagy változó sótartalmat jól tűrő elemei . A gyakran a példányszám 90%-át adó E. 
menkei mellett a társulást más kagylók (Cuneigerviilia angelini, Modiolas (M.) hillanus) és 
csigák (Tretospira carinata, Promathildia (Tereír ina) turritella) alkotják.

Egy, a Corbulidae családba tartozó kagyló szinte monospecifikus megjelenése képezi a leg
kisebb diverzitású inbenthosz társulást (Corbulid sp. társ.). A corbulid kagylók más mezozoós 
faunákban is kis diverzitású együttesek elemei .

A Ceratomya ludovicae társulás a formákban leggazdagabb tengeri kommunitás. A néva
dón kívül főként más kagylófajok (.Protocardia philippiana, Cardinia quadrata, Plesiocypri- 
na laevigata, Modiolus (hí.) hillanus, Eomiodon n. sp.) alkotják, míg a gastropodák (Ptych- 
omphalus rotelíaeformis, Procerithium sp., Katosira sp., Cylindrobullina sp., Tretospira 
carinata) alárendeltek.
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A Cuneigervillia angelini társulás („gervilleiás padok”) a szemi-inbenthosz közösségeket 
képviseli. Gyakori elemei még a Modiolus (M.) híllanus, valamint néhány csigafaj. A kihalt 
Bakeveliidae családba tartozó névadó egy, a mai kagylók körében meglehetősen ritka életmó
dot reprezentál: domborúbb és vastagabb (nehezebb) bal teknőjével az aljzaton szabadon 
heverő, abba részben belesüllyedő szesszilis alak, míg a Modioius-félék félig az iszapba fúró- 
dó, ott byssussal rögzülő, ugyancsak helyhez kötött életmódot folytatnak.

Egy kistermetű, sima csigafaj szinte monospecifikus előfordulása alkotja a Hydrobiid sp. 
társulást. A névadó, hasonlóan ma élő társaihoz, vagilis növényevő életmódot folytathatott.

A Liosírea hisingeri társulást a névadó, cementálódó kagylófaj egyedeinek és alárendelten 
néhány más kagyló- ill. csigafaj képviselőinek foltzátony-szerű megjelenése képviseli. A 
Liostrea genus nem tartozik ugyan a szőkébb értelemben vett osztrigák közé (Gryphaeinae vs. 
Ostreinae alcsalád), ám az igazi Ostrea-félék elteijedéséig, vagyis a középső-juráig azokéhoz 
hasonló ökológiai fülkéket népesített be.

A 22. széntelep feletti lumachella-pad nagy mennyiségben tartalmazza a Cardinia quadrata 
nevű beásódó kagylófaj zárt kettősteknővel megőrződött, nem élethelyzetben beágyazott pél
dányait, a cementáló Pliccitida hettangiemis izolált teknőit („plicatulás pad”), valamint szá
mos egyéb kagylót és csigát. Mivel számos jel -  cementáló fonnák ránövése a beásódó ala
kokra, a Cardinia-héjak pirites helyettesítődésének limonittá oxidálódása (a „mátrix” és más 
héjak üde piritet tartalmaznak, ami több fázisú piritesedésre utal, amiből csak az utolsó fázis 
piritje maradt meg), valamint az inbenthosz fonnák gyakorisága a kedvezőtlen, héjtörmelék
ben gazdag alapanyagban -  legalább kettő, egymást váltó és/vagy szomszédos kommunitás 
elemeinek a keveredésére utal. A deltafelhagyás-fáciesre az igen alacsony szedimentációs ráta 
a jellemző, ami lehetővé teszi mind az idő-átlagolódást, mind a nem együttélő taxonok egy 
helyen történő betemetődését. A dominancia-viszonyok alapján feltehető, hogy az egyik társu
lás meghatározó eleme a C. qi4adrata, a másiké a P. hettangiemis voltak, ám a további elem
zést a nyilvánvaló keveredés nem teszi lehetővé. A lumachella-padban előforduló sztenohalin 
taxonok (pl. Pleurotomaria anglicá), a közvetlen fedőben talált ammoniteszek, valamint a 
kifejezetten csökkentsósvízi Eomiodon menkei hiánya alapján bizonyosra vehető, hogy e tár
sulások voltak a pécsbányai fauna legerősebb tengeri hatást tükröző kommunitásai.

KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSAINAK TÜKRÖZŐDÉSE A BENTHOSZ
TÁRSULÁSOK MEGJELENÉSÉBEN

A fauna elterjedését befolyásoló környezeti faktorok

A társulások viszonylag alacsony diverzitása abiotikus (fizikai) környezeti tényező(k) meg
határozó szerepére enged következtetni (e.g. SANDERS 1968). A sekélyvizi benthoszra a kö
vetkező tényezők hatnak: táplálékellátás, az aljzat stabilitása és konzisztenciája, szemcseméret, 
szedimentációs ráta, energiaszint, sótartalom, hőmérséklet és oxigéntartalom. A fauna össze
tétele, a sztenohalin elemek szinte teljes hiánya, az életmód tekintetében jól elkülönülő társulá
sok előfordulása, valamint a többi faktor lényegesebb szerepére utaló jelek hiánya alapján 
okkal feltételezhető, hogy a pécsbányai szelvény benthosz társulásainak előfordulása a sótarta
lom abszolút értékének és/vagy stabilitásának a változásait, ill. az aljzat a szemcseméretének, 
energiaszintjének, konzisztenciájának és az üledékképződés sebességének ingadozásait tükrözi.
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Benthosz társulások előfordulása a változó sótartalom tükrében

Bár a mezozoikumból leírt benthosz kommunitások túlnyomó többsége normál tengeri 
környezeteket népesített be, jóval kisebb számban ugyan, de a normálistól eltérő sótartalom 
által meghatározott együttesek is ismertté váltak (e.g. H u c k r ie d e  1967; H u d s o n  1963a, b; 
FÜRS1CH 1981; FRENEIX &  ClJBAYNÉS 1985; FÜRSICH &  WERNER 1984, 1986; IlALLAM 
1976; MORTER 1984; résztletes áttekintésük: FÜRSICH (nyomtatás alatt).

A fent idézett művek adatai alapján történt a pécsbányai társulások sótartalom-igény szerin
ti értékelése, melynek kvalitatív összefoglalása a 2. ábrán látható. A legalacsonyabb diverzitás- 
értékek (Hydrobiid sp. és Corbulid sp. társulások) a természetes csökkentsósvizekben élő fa
jok számának az 5-8%o sótartalmú környezetekben tapasztalható minimumát (R e m a n e  1958) 
reprezentálhatják, míg a többi tengeri jellegű kommunitás esetében ennél magasabb értékek 
feltételezhetők. A tengeri társulások a sótartalom ingadozására igen kis idő-intervallumot rep
rezentáló dm-es skálán is válthatják egymást.

Aljzati viszonyok változásának hatása a benthosz együttesekre

Az üledékek bélyegei alapján általában nem nehéz az aljzatnak a benthosz elterjedését 
befolyásoló tulajdonságaira következtetni. A lumachella-rétegek, -lencsék és héjakkal borított 
rétegfelszínek a finomszemcsés üledék kimosódására, a héjak viharok általi in situ átdolgozó- 
dására utalnak. A meglehetősen egyveretű, szuszpenzióból leülepedett finomszemcsés bezáró 
kőzet, az üledékes szerkezetek hiánya és a faima jó megtartása alapján valószínű, hogy a pécs
bányai benthosz társulások alacsony energiájú közegben, a normál hullámbázis alatt éltek. Az 
aleutolitos üledék és a szuszpenzió-szűrő kagylók dominanciája „szilárd” aljzatot feltételez 
(R h o a d s  &  Y o ü n g  1970).

A S Ó T A R T A L O M  N Ö V E K V Ő  É R T É K E  ÉS S T A B IL IT Á S A  

D IV E R 7JT Á S

. . . . i i mrt.MV.’ V'l11-' •

Unió vizfíri t. 1 1
Corbulid sp. t.
Hydrobiid sp. t.
Eomiodon menkei t. 
Ceratomya ludovicae t. 
Cuneigervillia angelini t. 
Liostrea hisingeri t.

3. ábra A benthosz társulások előfordulása a környezet sótartalma függvényében. 
Fig. 3 Occurence of benthic associations in relation to salinity.
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Az eddig tárgyalt tényezők és az üledékképződési sebesség változásának együttes Itatása 
érvényesül az in- és epibenthosz társulások egymásutániságában (3 . ábra). Több szintben meg
figyelhető, hogy egy-egy kőszéntelepet a Ceratomya ludovicae társulást tartalmazó aleurolit- 
rétegek fednek, majd ezekre „gervilleiás padok” (Cuneigervillia ongelini társulás), és helyen
ként Liostrea-foltzátonyok (L. hisingeri társ.) települnek. Ez utóbbiak bázisán igen gyakoriak 
az előző két kommuuitás elemeinek a héjai, melyek exhumálódásuk után lehetővé tették a ee- 
mentáló formák első nemzedékeinek megtelepedését (=„tafonómiai visszacsatolás”, KlDW EI! 
és JABLONSKI 1983). A szedimentáció sebességének ismételt megnövekedése a szcss/ilis epi
benthosz közösségek pusztulásához, és a sótartalom által meghatározott inbenthosz társulások 
megjelenéséhez vezetett.

A BÉN I H Ő S/TÁRSULÁSO K  FÖLDTÖRTÉNETÍJ SKÁLÁJÚ VÁLTOZÁSAI A
PÉCSBÁNYAI SZELVÉNYBEN

A fenéklakó kommunitások eddig ismertetett változásai a delta fejlődésének rövid ideig tar
tó epizódjait, egy-egy elosztócsatomák közti öböl történetét tükrözik. A sótartalom és az üle
dékképződési sebesség változását autociklikus folyamatok (az üledék kompakciója, csatornák 
vándorlása, feltöltödés stb.) is előidézhetik. A tengeri delták általában progradálnak, vagyis a 
kontinentális hatások jutnak uralomra a tengeriek felett. („Egy tengeri delta annak a sikeres 
harcnak emlékműve, melyet egy folyó a tenger legyőzésére folytatott” ScRUTON 1960, p. 
82.). A Mecsek fejlődésében azonban nem így történt (ld. a kőszenes összletet fedő vastag 
tengeri rétegsor), és a Pécsbányánál feltárt szelvény sem mutatja a fáciesek egyirányú változá
sát. A felszínen fel nem tárt, tisztán folyóvízi homokkő-aleurolit-kőszén ciklusokból felépülő 
(N a g y  1964) alsó telepcsoportra a külfejtésben látható, tengeri faunát tartalmazó összlet tele
pül, melyet vastag, kontinentális hatások uralmát mutató sorozat, majd ismét tengeri, már 
sztenohalin faunát tartalmazó üledékek fednek. Ez utóbbiak legalsó-szinemuri kora megfelel 
az egyik legjelentősebb jura időszaki eusztatikus tengerszintemelkedés idejének (e.g. B l o o s  
1990; H a l l a m  1981, 1988), vagyis a mecseki delta sorsát nem csak az egymás ellen ható he
lyi folyamatok (édesvíz- + üledékbeáramlás->feltöltődés vs. süllyedés + kompakció) alakították.

A pécsbányai szelvényben előforduló jellegzetes molluscák megjelenésének és a tengerszint 
eusztatikus ingadozásának lehetséges korrelációját mutatja a 4. ábra. Az eusztatikus interpre
tációt támasztja alá a M c G h e e  &  B a y e r  (1985) által kimutatott összefüggés, miszerint a 
gyorsan süllyedő medencék rendkívül érzékenyek az eusztatikus tengerszintemelkedésekre. A 
transzgressziók formájában jelentkező tengerszintemelkedések a normális sótartalmú környe
zetek gyakoribbá válása mellett a folyók által szállított törmeléknek üledékcsapdákban történt 
megkötésével a deltákban az epibenthosz társulások felvirágzását eredményezték. A benthosz 
társulásoknak a pécsbányán tapasztalhatóhoz igen hasonló megjelenése a közép-keleteurópai 
folyóvízi-szegélytengeri legalsó-jura számos területének (Scania, Szent Kereszt-hg.) szelvé
nyeiben nyomozható (PlENKOWSKl 1991).
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4. ábra. Változó aljzat! körülményeket tükröző, egymást követő benthosz társulások jellegzetes elemei.
Fig. 4. Characteristic elements of succeeding bentísic associations in rtlation ío cllanging substrate conditions.
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5. ábra. Jellegzetes molluscák az eusztatikus tengerszintváltozásokhoz kötődő megjelenése a pécsbányai szelvényben 
Fig. 5. Occurence of characíeristic moliuscs in the Pécsbánya section, in relation to eustatic sea-level changes.
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ÖSSZEFOGLALÁS

- A Mecseki Kőszén formáció invertebrata faunája jól megkülönböztethető társulásokat alkot,
melyek összetételét és előfordulását leginkább a környezet sótartalma és az üledékképző
dés dinamikája határozta meg.

- A kőszenes összlet üledékképződését és a benthosz szervezetek elteijedését, legalábbis időn
ként, eusztatikus tengerszintingadozások is befolyásolták.

Köszönetnyilvánítás: A szerző ezúton is köszönetét mond szíves segítségükért a Mecseki 
Szénbányák dolgozóinak, mindenekelőtt Vass István üzemvezetőnek, a külfejtésbe történő 
szabad bejárás engedélyezéséért.
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MAGYARORSZÁGI KATII (KOZEPSO-JURA) AMMOMTES- 
EGYÜTTESEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA: KÖVETKEZTETÉSEK A

FAI INAK ÉLŐHELYÉRŐL'
Comparison of I lungarinn Bathonian (Middle Jurassic) anmioniíe assemblages: suggestions on

habitats

CíALÁCZ András* 2

Kivonat: Két bath ammonites-fauna: a mecseki Hidasi-völgy és a bakonyi Gyenespuszta 
együttese került -  elsősorban mennyiségi adatok alapján -  összehasonlításra. A mecseki fauná
ban sok, de nem túlnyomó mennyiségű a Phylloceratina, sok befúződéses formával, kb. 50% 
a Perisphinctidae részaránya az Ammonitinákon belül, és igen sok a microconch alak. A bako
nyi bath faunában meghatározó a Phylloceras-f'élék mennyisége, a sima formák (Phylloceras 
s.str.) viszonylag magas részvételével, az Ammonitinákon belül a Perisphinctidae család csak 
kb. 25%-nyi részt képvisel, a microconchok pedig elenyésző számban vannak jelen. Ezek az 
adatok a mecseki fauna élethelyét viszonylag mélyre, de a selfperem közelébe valószínűsítik, 
míg a bakonyi faunát mint igazi óceáni, partoktól távol élt együttest jellemzik. Az így kapott 
adatok összhangban vannak a két lelőhely paleogeográfíai helyzetére utaló, más úton koráb
ban szerzett információkkal.

A bstract: Two Bathonian ammonite faunas: oue írom the South Transdanubian Mecsek 
Mts, another ffom the North Transdanubian Bakony were compared mainly on the basis of 
their composition. In the Mecsek fauna the suborder Phylloceratina is represented witli liigh 
bút nőt overwhelming percentages, wliere the quantity o f getiera with constrictions are signifi- 
cant. Within suborder Ammonitina the Perisphinctidae represent ca. 50%, and the microconch 
forms are abundant. In the Bakony fauna suborder Phylloceratina appears as a majority, 
where smooth (i.e. non-constricted) forms are common. Perisphinctidae represent only about 
25% of the Ammonitina, with only an insignificant representation o f microconchs. These data 
suggest that the habitat o f the Mecsek ammonites was near to a shelf region of dissected mar
gin, while that o f the Bakony was true oceanic, pelagic water. These conclusions are in accor- 
dance with suggestions made previously fór tlie two, palaeogeographically different localities.

Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani Szakosztályának 1992. 
november 16-i előadóülésén.

2ELTE TTK Őslénytani Tanszék, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
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BEVEZETES

A Magyarországon előforduló jura ammonites-faunák esetében valószínűleg nem beszélhe
tünk valódi kommunitások (közösségek) meglétéről, mivel a fosszíliák együttesekként (assem- 
blages) gyűjthetők. Ennek oka, hogy a faunák többsége viszonylag mély vízben lerakodott 
üledékekben található, ahol a tekintélyes magasságú vízoszlop vertikálisan tagolt élethelyeinek 
különböző cephaiopoda-csoportjai együtt ágyazódtak be. Ennek ellenére a Dunántúlról két 
szelvényből: a mecseki Hidasi-völgy és a bakonyi Gyenespuszta batli szelvényéből előkerült 
ammonitesek összehasonlítása a faunaegyüttesek értelmezését tekintve érdekes eredményeket 
adhat.

Az összehasonlítás elvégzésekor és az eremények értékelésénél szem előtt kell tartani, hogy 
két, paleogeográfíailag igen eltérő szerkezeti egység faunáiról van szó. A Mecsek a stabil Eu
rópa déli szegélyéhez, a Bakony a Tethys déli pereméhez tartozott a jurában (GÉCZY 1972). 
Az ősföldrajzi hovatartozás a faunák taxonómiai összetételét befolyásolja: a mecseki bath a 
szubmediterrán, a bakonyi a mediterrán régiót képviseli (GaláCZ 1990).

A VIZSGÁLT FAUNÁK SZÁRMAZÁSA

A Bakony-hegységi bath ammonites-fauna részletes feldolgozása a közelmúltban megtör
tént (G a l á CZ 1980). A szisztematikai leírás mellett a fauna-összetétel és az abból levonható 
következtetések is ismertetésre kerültek. A lelőhely az eddig ismert egyetlen bath ammoniteses 
mészkő-előfordulás Bakonyból -  más területeken ezt az emeletet a középső-jura végére álta
lánossá vált radiolarit képviseli.

Az alábbi kiértékelésbe vont ammonitesek a leggazdagabb faunát szolgáltató VI. sz. feltá
rásból valók. Itt bajóci ammoniteses mészkőre hasonló litofáciesű bath rétegek következnek, 
5,2 m vastagságban. Az ammonitesek gyakoriak, ennek ellenére nem sikerült kimutatni a teljes 
bath emeletet, csupán alemelet-szintű biztos azonosítás volt lehetséges. Egyes zónák vagy utó
lagos visszaoldódás miatt hiányoznak, vagy a diagnosztikus alakok hiánya miatt azonosíthatat
lanok. A 12 rétegből álló bath mészkő-sorozat fedője a radiolarit. Az alsó-bathba 4, a középső- 
bathba 7, a felső-bathba mindössze 1 réteg sorolható, így lehetséges, hogy a fedő radiolarit 
bázisrétegei még a felső-bathba tartoznak.

A réteg szerinti gyűjtés összesen 1207 példányt eredményezett. A faxma mennyiségi elosz
lása meglehetősen változó: voltak olyan rétegek, melyekből közel másfélszáz, de olyanok is, 
ahonnan csupán néhány tucat ammonites példány került elő. Az összletben ammoniteseken 
kívül más makrofauna csoport képviselője alig fordult elő.

A Hidasi-völgy a Mecsek-hegységi bath egyik klasszikus előfordxdása. A fovölgyben talál
ható lelőhelyről már BÖCKH (1880-81), majd K o v á c s  (1953) közölt ammoniteseket, de a 
legjobb feltárásról, mely egy kisebb mellékvölgyben található, csak a legutóbbi időben jelent 
meg leírás (Török et al. 1987). Az utóbbi években részletes gyűjtést végeztünk a lelőhelyen, 
mely gyűjtés mennyiségi értékelésre is alkalmas faxmát eredményezett.

A bath sorozat mintegy 14 méter vastag, alsó részén szürkés-zöldes-vöröses, magasabb 
részén uralkodóan vörös, gumós, márgás, helyenként agyagos mészkő. Feküjében a Mecsek
ben általános liász -  alsó-dogger foltos márga bajóci rétegei, fedőjében pedig szürkésfehér, 
kovás mészkőrétegek vannak, alsó-kallóvi ammonites-faxmával. A szelvényben a magasabb 
fedő a maim tüzkőgumós, világos rózsaszín mészkő. Másutt a Mecsekben az alsó-kallóvi réte
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gek fölött kovás márgából, meszes tűzkőből, ill. tiszta kovarétegekből álló radiolarit-összlet 
található.

A szelvényben a bath emelet nagy része kimutatható, kivéve a legfelső-bath Clydoniceras 
discus Zónát. Az egyes zónák lehatárolása némileg bizonytalan, mert diagnosztikus formák 
nem minden rétegben voltak találhatók. Biztosan elkülöníthetők azonban az alemeletek: az 
alsó-bathba 8, a középső- és felső-bathba 3-3 m vastag gumós mészmárga és mészkő tartozik.

Az ammonites-fauna igen változatos összetételű, s hasonlóképpen gazdag a kísérőfauna, 
melyben számos makrofauna-csoport képviselve van.

ÁLTALÁNOS FAUNAÖSSZETÉTEL

A gyenespusztai bath makrofauna igazi mediterrán együttes. Szinte kizárólag nekton szer
vezetek alkotják: az ammonitesek és néhány belemnites-rostrum mellett elenyésző számú ben- 
thosz formát tartalmaz (1. táblázat). A Hidasi-völgyből kikerült fauna viszont igen nagy diver- 
zitású: az ammonitesek, belemnitesek és pseudoplankton Inocerctmus kagylókkal együtt válto

zatos és gazdag benthosz együt
tes is előfordul.

A benthosz fauna mutatta 
különbség minden bizonnyal az 
egykori aljzatviszonyok lényeges 
eltérésére vezethető vissza. A 
gyenespusztai mészkő igen lassú 
szedimentációjú, tiszta mészi- 
szap lerakódásával jellemzett 
környezet volt, szemben a me
cseki bath környezettel, mely a 

magas márgataitalom alapján tápanyagban gazdagabb iszapos aljzat lehetett. Az üledékek kü
lönbözősége és a szedimentológiai jellegek alapján megtartásbeli okok (visszaoldódás) is köz
rejátszhattak az eltérések ilyen mérvű kialakulásában. Litológiai szempontból a mecseki bath 
képződményekhez a bakonyi Lókúti-dombon található bajóci gumós, márgás mészkő áll kö
zelebb -  s ebben, bár kisebb mennyiségben, de brachiopodák, echinoideák, benthosz kagylók 
és egyéb kísérő faunaelemek is találhatók (GaláCZ 1976).

1 táblázat. Az aninioniteses makrofaunák összetétele

Hidasi-völgy Gyenespuszta

Spongia 140 0
benthosz Bivalvia 50 3
Gastropoda 5 1
Nautiloidea 10 0
Ammonoidea 802 1207
Belemnoidea 40 5
Brachiopoda 270 0
Echinoidea 20 1

AZ AMMONITES-FAUNÁK ÖSSZETÉTELE

Hagyományos kiértékelés szerint az ammonites-faunák alrend szerinti bontásban vizsgálan
dók. A két lelőhely faunái e tekintetben hasonló összképet és tendenciákat mutatnak (1. ábra). 
Mindkét faunát a Phylloceratina alrend dominanciája jellemzi, bár a Hidasi-völgyi felső-bath- 
ban részaránya elmarad az Ammonitina alrendé mögött. Az alsó-bathban mindkét faunában 
mutatkozó viszonylag magas Lytoceratina-százalék (Hidasi-völgy: 35%, Gyenespuszta: 
12,5%) az itt előforduló gyakori Nannolyioceras genusnak köszönhető. E genus gyakorlatilag 
eltűnik a középső-bathtól, s a Lytoceratina-arány visszaesik a középső-jurában egyébként szo
kásos néhány százalékos értékre.
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1 ábra Az animonites-faunák alrend szerinti összetétele a vizsgált bath szelvényekben
Fig. i Representation o f Ammonoidea snborders in tbe two studied faunas (by substages)

Az. Ammonitina alrend részarányának fokozatos növekedése érdekes. Általános megfigye
lés szerint mediterrán faunákban a középső-jura radiolarit felé haladva az ammonites-faunák- 
ban az Ammonitinák általában visszaszorulnak a Phylloceratinák rovására (GÉCZY 1971). Úgy 
tűnik, ez a tendencia csak emelet szinten érvényesül. Összességében ugyanis a mindkét bath 
faunában számolható Ammonitina százalékok (Mecsek: 61,6, Bakony: 16,9) alatta maradnak 
a h a jó d  és idősebb ammonites-egyiittesekből ismert értékeknek.

A  legújabb kutatások (lásd WESTERMANN 1990) felhívták a figyelmet arra, hogy az eddig 
eg ységesen  kezelt Phylloceratina alrendet érdemes további bontásban vizsgálni. Valószínűsít
hető, hogy életh ely -, életmódbeli eltérések vannak a „sima” és „befiíződéses” Ptylloceras-fé
lék között. A bathban élt gyakoribb Phylloceratinák közül a sima csoportba sorolható a Phyl- 
loceros genus, a gyakoribb befiíződéses formák a Calliphylloceras, Ptychophylloceras és Ho- 
Icophylloceras nemzetségekbe tartoznak.
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Hidasi-völgy

Phylloceras s.str.

Gyencspuszta

2. ábra. Sima és befíiződéses Phylloceras-félék aránya a vizsgált faunákban
Fig. 2 Percentage representation o f smooth and constricted Phylloceratina in the two studied faunas (by substages)

A két faunában érdekesen alakul a sima és befíiződéses Phylloceratinák aránya (2. ábra). A 
Hidasi-völgyi bathban felfelé haladva a Phylloceras genus fokozatosan visszaszorul (a.-bath: 
24%, k.-bath: 12,5%, f.-bath 6,8%), míg a gyenespusztai faunában részaránya egyre nő (a.- 
bath: 16,9%, k.-baüi 26%, f.-bath: 29,6%).

Az Ammonitina alrend belső arányai további információkat adhatnak. A két batli faunát 
vizsgálva (3. ábra) az Ammonitina családok szintjén elsősorban a paleobiogeográfiai okok 
miatti eltérés feltűnő. Az ÉNy-európai affinitású Morphoceratidae család csak a mecseki fau
nában fordul elő, a mediterrán Haploceratidae család (lényegében a Lissoceras genus) pedig
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jóval gyakoribb a bakonyi együttesben. A többi család közel azonos részaránnyal jelentkezik, 
lényeges eltérés a Perisphinctes-félék mecseki nagyobb mennyisége.

Összehasonlítás tehető a két fauna Ammonitinái körében jelentkező dimorf párok mennyi
sége között is. Régi megfigyelés, hogy a dimorf párok egyes lelőhelyeken együtt, más előfor
dulásokban szeparáltan (legtöbbször túlnyomórészt macroconchokként) jelentkeznek. Mivel e 
jelenséget azzal magyarázzák ( C a l l o m o n  1 9 8 1 ) , hogy a microconchok és macroconchok 
csak életük bizonyos szakaszaiban éltek együtt, nyilvánvaló, hogy a fauna ilyetén kiértékelésé
ből az élethelyre vonatkozó következtetéseket lehet levonni.

A Hidasi-völgy bath faunájában valamennyi előforduló család microconch és macroconch 
(sub)genusok példányaival van képviselve (2. táblázat). Különösen feltűnő az együtt előfordu
ló Tulitidae (elsősorban Bullatimorphites -  Sphaeroptychius) és Cadomitidae (Cadomites -  
Polyplecíites) dimorfok nagy száma. A gyenespusztai faunában a microconch ammonitesek 
mennyisége elenyésző.

Hidasi-völgy Gyenespuszta

3. ábra. Az Ammonoidea alrendek mennyiségi arányai és az Ammonitina alrend családok szerinti összetétele a 
két vizsgált faunában

Fig. 3. Comparison o f  percentage represenation o f Ammonitina families in the two studied faunas
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2 . táblázat. Macroconch micrconch példányok aránya, Ammonitina családok szerint

Hidasi-völgy Gyenespuszta

Oppeliidae/Hecticoceratidae 29 : 6 19 : 0
Cadotnitidae 40 : 29 30 : 2
Morphoceratidae 6 : 2 —
Perisphinctidae 151 : 91 47 : 2
Tulitidae 87 : 55 36 : 1

Összegzésül a két lelőhely Ammonoidea-faunáinak összehasonlításából a következő kü
lönbségek rajzolódnak ki:

A Phylloceratina alrend, bár mindkét faunában meghatározó mennyiségben van jelen, a Hi
dasi-völgy bathjábau 50%-nál kisebb, a gyenespusztai együttesben 50%-nál nagyobb résza
rányt képvisel.

A mecseki faunában a Phylloceras-félék között kevesebb (< 25%), a bakonyi bathban több 
(> 25%) a sima Phylloceras a befűződéses Phylloceratinákhoz viszonyítva.

A teljes bath Ammonitina faunát tekintve a Hidasi-völgyben sok (kb. 50%), Gyenespusztán 
kevesebb (kb. 25%) Perisphinctidae fordul elő.

A mecseki bathban nagyon sok microconch ammonites található, a bakonyiban nagyon ke
vés.

ÉRTÉKELÉS

Az utóbbi években számos publikáció tárgyalta az ammonitesek életmódját, az egykori 
élethelyre vonatkozó következtetések lehetőségét (WARD &  WESTERMANN 1985, H e w it t  &  
W e s t e r m a n n  1986, 1987, W e s t e r m a n n  1990, C e c c a  1992). A két magyarországi bath 
faunára alkalmazható eredmények tükrében a következő megállapítások tehetők:

A Phylloceratina alrend nagy részaránya a faunákban -  mint az már korábban is ismert volt 
-  pelágikus jelleg. A Phylloceras-fé\ék és a körkeresztmetszetű Lytoceratinák óceáni elemek, 
melyek több száz méter mélyen élhettek. A mai Nautilus-hoz hasonlóan valószínűleg jelentős 
volt a vertikális mobilitásuk.

A Phylloceratina alrenden belül a sima formák bathyális nektobenthosz közösségeket for
máltak, a mély afotikus zónában éltek.

A zömmel planulált Perisphinctidaek neritikus alakok voltak, a kisebb vízmélységek lakói
ként, jelentősebb horizontális mobilitással. A Haploceratidaek inkább a selfek óceáni, a Tuliti- 
daek a selfek belső peremének közösségeihez tartozhattak.

A microconchok általában a kisebb vízmélységeket kedvelték, ott is a tagolt aljzatot, a par
tokhoz közeli, a selfen vagy self külső peremén előforduló platformok, platók változatosabb 
környezeteit lakták.

Mindezekből következik, hogy az általános fejlődésmenet, a szedimentológiai jellegek, és a 
két terület ősföldrajzi adataival összhangban a mecseki bath ammonitesei mély, de a selfpere- 
mekhez közel eső, a tágabb környezetben sekélyebbvízi tengerrészekkel kapcsolatban álló, 
tápanyagban gazdag aljzat feletti tengerben, a bakonyi bath faunák viszont kifejezeten mély, 
partoktól és a fotikus régióba nyúló tengeralatti magaslatoktól is távoli, csaknem lakatlan 
aljzat feletti tengervízben éltek (4. ábra).
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Őslénytani Viták (Discussiones Palaeontologicae) 39 35-50 Budapest, 1993. október

A BAKONYI JURA BRACIIIOPODA KOMMIÍNITÁSOK IDŐBELI 
VÁLTOZÁSAI A GLOBÁLIS ÉS HELYI ESEMÉNYEK HATÁSÁRA'
Jurassic brachiopods o f the Bakony Mts. (Hungary): global and local eíFects on changing

diversity

VÖRÖS Attila* 2

Kivonat: A bakonyi brachiopoda faunák jelentős mértékben változtak a jura során. A triász/ 
jura határon jelentkező világméretű krízis után, a hettangitól a pliensbacbiig a Bakonyban is 
fokozatosan nő a diverzitás. A toarci és az aaleni csaknem teljesen brachiopoda mentes, a 
bajodban viszont gazdag brachiopoda fauna jelentkezik. A bathtól a kimmeridgeiig tartó újabb 
„steril” szakasz után a titon rétegek ismét sok brachiopodát tartalmaznak.

A brachiopodák felvirágzása a jura elején világméretű jelenség; a Bakonyban ezt elősegítet
ték a „seamountokat” határoló vetőzónák mentén meg-megismétlődő tektonikai mozgások. 
Az ezek eredményeként jelentkező tengeralatti hasadékok, sziklás lejtők és lejtőlábi törmelék
kúpok kedvező környezetet és nagyszámú nichet teremtettek a brachiopodák számára.

Az alsó toarci anoxikus esemény, mint Európában sokhelyütt, itt is véget vetett ennek a 
virágkornak, de míg Nyugat Európában a brachiopodák fokozatosan ismét gyakoriakká és 
nagy diverzitásúakká váltak az aaleni, bajóci és bath során, a Bakonyban többé nem érték el 
korábbi fénykorukat. A bajodban és a titonban észlelhető két kisebb diverzitási maximum 
valószínűleg a vető-lejtők mentén megújuló tektonikai mozgásokkal hozhatók összefüggésbe.

Abstract: The abundance and diversity o f the brachiopod fauna o f the Bakony Mts. show 
marked changes during the Jurassic. After the world-wide crisis at the Triassic/Jurassic bound- 
ary, the Early Jurassic saw a gradual increase in diversity alsó in the Bakony, from the Hettan- 
gian to the Pliensbachian. The Toarcian and Aalenian are almost devoid o f brachiopods, 
whereas a rich fauna was found in the Bajocian. After another almost barren interval (Bathoni- 
an to Kimmeridgian) the Tithonian beds are again rich in brachiopods.

The gradual diversification o f brachiopods in the Early Jurassic is a world-wide phenome- 
non; in the Bakony it seems to have been enhanced by repeated tectonic movements along 
fault-scarps bordering the „seamounts”. The resulted submarine rocky slopes, talus breccias 
and físsures provided favourable environments and diverse niches fór brachiopods.

The Early Toarcian anoxic event terminated this flourishing period, as generally in Europe, 
bút while in western Europe brachiopods became higlrly abundant and diverse gradually 
through the Aalenian, Bajocian and Bathonian, in the Bakony area they never reached their

'Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani Szakosztályának 1992. 
november 16-i előadóülésén.

2Magyar Természettudományi Múzeum, Földi'és Őslénytár, 1088 Budapest, Múzeum körút 
14-16.
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former glory. The íwo minor peaks in the Bajocian and Tithonian were apparently related to 
rejuvenations of the tectonic niovements along fault-scarps.

BEVEZETÉS

A bakonyi jura rendkívül gazdag brachiopodákban. BÖCKH (1874) úttörő monográfiája óta 
ez a Mediterrán provincia egyik legklasszikusabb brachiopoda lelőhelye.

Ezidőszerint mintegy 20 000 brachiopoda példány áll a szerző rendelkezésére, a júra kü
lönböző emeleteiből. Ez a hatalmas mennyiségű ősmaradvány anyag nagyrészt a Magyar Álla
mi Földtani Intézet által a hatvanas és hetvenes években végzett részletes gyűjtőmunka ered
ménye. A gyűjtések, melyek elsősorban az ammonitesekre irányultak, a júra összes emeletét 
felölelték, a kallóvi (és részben az oxfordi) kivételével, melyeket a megafaunamentes radiolarit 
tölt ki.

A brachiopodákat majdnem mindig ammonitesekkel együtt gyűjtötték ami kivételes lehető
séget nyújt a pontos rétegtani elteijedés megállapítására. A hettangi, szinemuri, pliensbachi, 
bajóci és titon emeletek jelentős mennyiségű brachiopodát adtak, míg a toarci, aaleni, bath és 
kimmeridgei emeletek, gazdag ammonites faunájuk mellett alig tartalmaztak brachiopodát. A 
többi bentonikus ősmaradványcsoport nagyjából ugyanezt az összefüggést mutatja. Ez a na
gyon szabálytalan vertikális eloszlás részletes magyarázatot igényel, előbb azonban a Bakony 
hegység júra brachiopoda faunáinak áttekintése következik.

ANYAG

Ez a fejezet a bakonyi júra emeletekből gyűjtött és meghatározott brachiopoda taxonok lis
táit tartalmazza. Kiegészítésképpen, a fekvő raeti és a fedő berriázi emeletekből számazó bra
chiopoda adatok is szerepelnek az összeállításban.

Raeti

Ebben az emeletben alig fordul elő brachiopoda a Bakonyban. A borzavári Templom-dom
bon mintegy 30 példányt találtunk, telepes korall ágai közötti élethelyzetben, melyek a Rhaeti- 
na gregaria ( S u e s s ) és a Zeilleria austriaca ( Z u g m a YER) fajokat képviselték (CSÁSZÁR et al. 
1982).

Hettangi

A meglehetősen egyhangú litológiajú, ooidos-onkoidos, sekélytengeri Kardosréti Mészkő 
nemigen vonzotta az ősmaradványgyűjtőket és a legutóbbi időkig a szerző csupán két fajt 
ismert innen: Lobothyris ovaíissimaeformis (BÖCKH), Zeilleria ? cf. perforata (PlETTE) (cf. 
Michalik et al. 1991). Új, részletesebb gyűjtések azonban további nyolc fajjal gazdagították a 
faunát ( D u l a i  1993):

Calcirhynchia ? plicatissima (QUENSTEDT)
Salgirella cf. alberti (OPPEL)
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Liospiriferina pichleri (NEUM AYR)
Lobothyris ondleri ( O p p e l )
Loboíhyris ? subgregaria ( D a l  P lA Z)
Lobothyris ? sospiro/ensis (UH LIG )
Lobothyris ? complanata (BÖCKH)
Zeilleria  m utabilis  (OPPEL)

A meghatározható példányok száma kb. 200 

Szinemuri

Az üledékképződés hirtelen megváltozása után ezt az emeletet mélyebb vízi és pelágiku- 
sabb képződmények képviselik: sárga és rózsaszínű mészkő (Pisznicei Formáció), tűzköves és 
krinoideás mészkő (Isztiméri Formáció) és Hierlatzi Mészkő; az utóbbi különösen faunagaz
dag. A brachiopodák rendkívül gyakoriak és igen régóta ismertek (BÖCKH 1874, ORMÓS 
1937). Az alsó, illetve felső szinemuri faunák külön ismertetést igényelnek.

Alsó szinemuri
Ennek az alemeletnek az ammonoidea biosztratigráfiája nem igazán jó a Bakonyban; egye

dül Lókúton végeztek részletes, rétegszerinti gyűjtést (GÉCZY 1972a). Ugyanitt később gaz
dag (több mint 400 példányból álló) brachiopoda faunát gyűjtött egy főként egyetemi hallga
tókból álló társaság; a részletes feldogozást Dulai (1990, 1992) végezte:

Calcirhynchia ? plicatissima (QUENSTEDT)
Cuneirhynchia ? cartieri (OPPEL)
Cuneirhynchia ? retusifrons (OPPEL)
Prionorhynchia greppini (OPPEL)
Prionorhynchia polyptycha (OPPEL)
Prionorhynchia pseudopolyptycha (BÖCKH)
Cirpa? latifrons (Stur in Geyer)
Rhynchonellina suessi GEMMELLARO 
Liospiriferina alpina (OPPEL)
Liospiriferina angulata (OPPEL)
Liospiriferina obtusa (OPPEL)
Liospiriferina sp., aff. obtusa (OPPEL)
Liospiriferina sicula (Gemmellaro)
Liospiriferina acuta (Stur in GEYER)
Liospiriferina sylvia (GEMMELLARO)
Liospiriferina sp., aff. brevirostris (OPPEL)
Dispiriferina segregata (Dl Stefano)
Callospiriferina pinguis (ZlETEN)
Callospiriferina sp., aff. pinguis (ZlETEN)
Zeilleria mutabilis (OPPEL)
Zeilleria alpina (Geyer)
Zeilleria choffati (Haas)
Zeilleria sp., aff. choffati (Haas)
Zeilleria sp., aff. livingsionei GEMMELLARO 
Zeilleria sp., aff. venusta (UHLIG)
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Securina partschi (OPPEL)
Loboihyris punctata (SOW ERBY)

Linguithyris aspasiq (ZlTTEL)

Linguithyris linguata (BÖCKH)
Antiplychina rothplefzi (B Ő SE )
Bakonyithyris cwatdi (OPPEL)

Ez az etnendált faunalista a Rhynchonellina hofmanni (BöCKll) fajjal egészíthető ki, mely 
a Herend és Mái kó közötti Som-hegyen gyakori (BÖCKH 1874).

Felső szinemuri
Ez az alemelet rendkívül gazdag brachiopodákban; a szerző több mint hatezer, főként a 

Hierlatzi Mészkőből származó példányt tanulmányozott. A legfontosabb lelőhelyek: Úrkút, 
Csárda-hegy (ammonoidea biosztratigáfia nélkül), Szentgál, Tűzköves-hegy (Raricostatum 
Zóna: GÉCZY 1974), Olaszfalu, Eperkés-hegy (Raricostatum Zóna: GÉCZY, szóbeli közlés). A 
fauna következő fajokból áll:

Sálgirella alberti (O ppel)
Solgirella ? mognicostata (O rmós)
Cuneirhynchia ? caríieri (OPPEL)
Cuneirhynchia ? fraosi (Oppel)
Cuneirhynchici ? palmata (Oppel)
Prionorhynchia forticostata (BÖCKH)
Prionorhynchioflabelhm  (MENEGHINI in Gemmellaro)
Prionorhynchia greppini (OPPEL.)
Prionorhynchia polyptycha (OPPEL)
Prionorhynchia pseudopolyptycha (BÖCKH)
Prionorhynchia ? telegdirothi (ORMÓS)
Prionorhynchia pseudoscherina (BŐSE)
Cirpa planifrons (Ormós)
Cirpa subcostellata (Gemmellaro)
Cirpa laíifrons (STUR in Geyer)
Cirpa variábilis (SCHLOTHEIM)
Pisirhynchia inversa (OPPEL)
Calcirhynchia plicatissima (QUENSTEDT)
Calcirhynchia ? laevicosta (STUR in GEYER)
Calcirhynchia ? matyasovszkyi (BÖCKH)
Calcirhynchia ? rimata (OPPEL)
Septocrurel/a ? uhligi (Haas)
Lokutella liasina (Principi)
Apringia niariottii (ZlTTEL)
Apringia altesinuata (Bőse)
Homoeorhynchia ? lubrica (UHLIG)
Gibbirhynchia ? urkatica (BÖCKH)
Gibbirhynchia ? sordellii (Parona)
Liospiriferina acuta (STUR in GEYER)
Liospiriferina alpi na (OPPEL)
Liospiriferina angulata (OPPEL)
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Liospiriferina brevirostris (OPPEL)
Liospiriferina gryphoidea (ÜHLIG)
Liospiriferina obtusa (OPPEL)
Liospiriferina sylvia (GEMMELLARO)
Callospiriferina pinguis (ZlETEN)
Dispiriferina segregata (Dl STEFANO)

Linguithyris aspasia (ZlTTEL)
Linguithyris sp., a ff. aspasia (ZlTTEL)
Linguithyris linguata ( B ö c k h )
Lobothyris punctata (Sowerby)
Lobothyris andleri (OPPEL)
Lobothyris ? grestenensis ( S u e s s )
Rhapidothyris ? beyrichi (OPPEL)
Phymatothyris ? rudis (GÉMMELLARO)
Papodina bittneri ( G e y e r )
Papodina ? bimammata (ROTHPLETZ)
„ Terebratxda ” foetterlei BÖCKH  

Zeilleria mutabilis ( O p p e l )
Zeilleria sp., afF. mutabilis (OPPEL)
Zeilleria waehneri GEMMELLARO 
Zeilleria venusta (ÜH LIG )
Zeilleria alpina (GEYER)
Zeilleria sp., afF. baldaccii GEMMELLARO 
Zeilleria bicolor (BŐSE)
Zeilleria baconica (BÖCKH)
Zeilleria catharinae GEMMELLARO 
Zeilleria choffati (H a a s )
Zeilleria herendica (BÖCKH)
Zeilleria perforata (PlETTE)
Zeilleria stapia (O PPEL)
Securina partschi (OPPEL)
Securina hierlatzica (O PPEL)
Securina securiformis (GEMMELLARO)
Bakonyithyris appenninica (ZlTTEL)
Bakonyithyris pedemontana ( P a r o n a )

Pliensbachi

Ez a Bakony hegység minden szempontból legjobban tanulmányozott emelete. A MÁFI 
tucatnyi szelvény tárt Fel és gyűjttetett be részletesen; ammonoid biosztratigráfiájukat GÉCZY 
(1971a, 1971b, 1976) publikálta. Legalább négy különböző htoFáciesből sikerült gazdag 
brachiopoda Faunát gyűjteni ( V ö r ö s  1986): sötétvörös, kondenzált, mangánoxidos mészkő; 
Hierlatzi Mészkő; krinoideás és tűzköves mészkő (Isztiméri Formáció); ammonitico rosso 
típusú mészkő (Tűzkövesárki Formáció). A teljes pbensbachi Fauna 101 Fajból áll, de az alsó 
(carixi) és a Felső pbensbachi (doméri) Faunák önmagukban is igen gazdagok (76, illetve 61
faj):
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Carixian Donierian
Pisirhynchia pisoides (ZlTTEL) + +
Pisirhynchia retroplicato (ZlTTEL) + +
Pisirhynchia inversa (ÜPPEL) +
Kericserella inversaeformis (Schlosser) +
Septocrurella ? uhligi (Haas) +
Seplocrurella n.sp., afT. uhligi (Haas) A + +
Septocrurella n.sp., afT. uhligi (Haas) B +
Septocrurella n.sp., afF. uhligi (Ha a s) C +
Calcirhynchia ? plicatissima (Q uf.nstedt) +
Calcirhynchia ? cf. fascicostata (UHLIG) +
Cirpa ? subcostellata (G emmellaro) +
Prionorhynchia polyptycha (Oppel) +
Prionorhynchia pseudopolyptycha (BÖCKH) +
Prionorhynchia n.sp., afT. greppini (OPPEL) +
Prionorhynchia ? Jlabelhmi (GEMMELLARO) + +
Lokutella pahnaeformis (Haas) + +
Lokutella liasina (PRINCIP!) + +
Lokíi tel la kondai VÖRÖS +
Pseudogibbirhynchia ? cf. verrii (PáronA) +
Stolmorhynchia ? reynesi (GEMMELLARO) +
Sto/morhynchia gemmellaroi (PARONA) + +
Stolmorhynchia bu/ga (PARONA) +
Stolmorhynchia n.sp., afT. buIga (PARONA) +
Apringiapaolii (CANAVARI) + +
Apringia piccininii (ZlTTEL) +
Apringia mariotti (ZlTTEL) + +
Apringia aptyga (CANAVARI) +
Apringia deltoidea (CANAVARI) +
Apringia fraudatrix ( Bőse) ■+
Apringia ? sfoppanii (PARONA) +
Apringia ? altesinuata (Bőse) + +
Apringia ? atlaeformis (BŐSE) +
Apringia ? cf. suetii (Haas) +
Homoeorhynchia acuta (Sowerby) +
Homoeorhynchia ? lubrica (ÜHLIG) +
Homoeorhynchia ?ptinoides (Dl STEFANO) +
Gibbirhynchia c f  curviceps (QUENSTEDT) +
Gibbirhynchia ? orsinii (GEMMELLARO) +
Gibbirhynchia ? sordellii (PARONA) +
Gibbirhynchia ? n.sp., afF úrkútica (BÖCKH) +
Cuneirhynchia palmata (Oppel) +
Cuneirhynchia cf. rastuensis BENIGNI +
Piarorhynchia ? caroli (GEMMELLARO) +
Amphic/inodonta liasina BlTTNER +
Koninckodonta cf. waehneri (BlTTNER) +
Koninckodonta fuggeri BlTTNER + +
Koninckodonta n.sp., afT. fuggeri BlTTNER +
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Koninckodonla ? n.sp., aff. alfurica (Wanner) I
Liospiriferina alpitia (OPPEL) 4- 4-
Liospiriferina cf. brevirostris (OPPEL) + +
Liospiriferina cf. obtusa (OPPEL) 4
Liospiriferina sicula (GEMMELLARO) + 4
Liospiriferina darwini (Gf.MMELLARO) 4- Y
Liospiriferina gnphoidea (UHLIG) 4 1
Liospiriferina meneghiniana (CANAVARl) T +
Liospiriferina apenninica (Canavari) 4 4
Liospiriferina cf. handeh (Dl STEFANO) 4
Liospiriferina c f  g/obosa (BŐSE) I
Liospiriferina cf. obovata (PRJNCIPl) 4-
Dispiriferina cf. segregata (Dl STEFANO) +
Orthotoma apenninica (Canavari) 4-
Orthotoma n.sp., aff. apenninica (CANAVARI) 4-
Lobothyris punctata (SOWERBY) ~F 4-
Lobothyris c f  andleri (OPPEL) +
Rhapidothyris ? c f  ovimontana (Bőse) +
Rhapidothyris ? n.sp., a ff beyrichi (OPPEL) 4-
Viallithyris gozzanensis (PÁRONA) + 4-
Viallithyris ? delorenzoi (BŐSE) 4-
Linguithyris aspasia (ZlTTEL) + +
Linguithyris cf. linguaía (BöCKH) +
Linguithyris cornicolana (CANAVARI) 4-
Securithyris adnethensis (SUESS) + 4-
Securithyris filosa  (CANAVARI) + +
Securithyris paronai (CANAVARI) +
Papodina bittneri (GEYER) + 4-
Hesperithyris renierii (CATULLO) + 4-
Hesperithyris cf. pacheia (UHLIG) + 4-
Hesperithyris ? c f  costata (D ubar) +
Hesperithyris ? n.sp., aff. renierii (CATULLO) +
Lychnothyris rotzoana (SCHAUROTH) + 4-
Phymatothyris cerasu/um (ZlTTEL) + 4-
Zeilleria mutabilis (OPPEL) + 4-
Zeilleria cf. waehneri GEMMELLARO +
Zeilleria livingstonei GEMMELLARO +
Zeilleria alpina (GEYER) +
Zeilleria oenana (BŐSE) ? + +
Zeilleria bicolor (BŐSE) ? + 4-
Zeilleria aquilina (Franceschi) + 4-
Antiptychina ? rothpletzi (Dl STEFANO) + +
Antiptychina ? bellunensis (D al Piaz) +
Antiptychina ? n.sp., aff. gastaldii (PÁRONA) 4-
Aulacothyris ? amygdaloides (CANAVARI) +
Aulacothyris ? cf. fuggeri (BŐSE) + 4-
A ulacothyris ? ballinensis (Haas) 4-
Bakonyithyris apenninica (ZlTTEL) + 4-
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Bakonyithyris ovicula  (IJULIO) +
Bakonyithyris pedemontana (PARO NA) f +
Bakonyithyris meneghinii (PARO NA) +
Bakonyithyris ovimontana (BŐSE) + +
Bakonyithyris ? n.sp., aíT. ovimontana (BŐSE) +
Securina hierlatzica (Oppel) + +

A fajra meghatározható példányok száma mintegy 3500 (carixi), illetve 2000 (doméri). 

Toarci

Az alsó toarci anoxikus esemény (JENKYNS 1985, 1988) markánsan jelentkezik a bakonyi 
rétegsorokban: a legalsó, Tenuicostatum Zóna általában hiányzik (GÉCZY 1971b, 1972a) és 
még a Falciferum Zónát is csak helyenként képviseli üledék (sávos-karbonátos mangánérc, fe
kete pala, vagy vékony márgás rétegek: JENKYNS et al. 1991). A Bifrons Zónával kezdődőleg 
a „normális”, vörös mészkő képződése újra uralomra jut. Ez a Zóna, melynek egyébként igen 
gazdag az ammonites faunája, mindössze öt brachiopoda példányt tartalmazott (Linguithyris 
aspasia). A toarci magasabb részéből az alapos és részletes gyűjtések ellenére sem került elő 
brachiopoda.

Aaleni

Az ebbe az emeletbe tartozó vörös, ammonitico rosso típusú mészkőből (Tölgyháti Formá
ció), és fehér, vagy szürke kovás mészkőből (Eplényi Formáció) egyáltalán nem került elő 
brachiopoda.

Bajóci

A részletes ammonoidea biosztratigráfiát GalÁCZ (1976, 1991) dolgozta ki. Az alsó hajó- 
cibán az előző emeletben megismert kőzettípusok uralkodnak; brachiopodák csak Lókúton, a 
Sauzei Zónából kerültek elő. A begyűjtött, mintegy 50 példány a következő fajokhoz tartozik:

Septocrurel/a retrosinuata (VACEK )
Capillirhynchia ? brentoniaca (OPPEL)
„Rhynchonella” etalloni Oppel

A középső és felső bajóci kőzettanilag sokkal változatosabb: a szokványos pelágikus mész
kőtípusok mellett sötétvörös, mangánoxidos mészkő és „Hierlatz” jellegű mészkő, helyenként 
pedig radiolarit is fellép. A brachiopodák száma és diverzitása ugrásszerűen megnő a Hun- 
phriesianum Zónában és ez a felvirágzás a bajóci végéig tart. Ebből az intervallumból mintegy 
500 példány került elő; a faunából a következő fajokat sikerült meghatározni:

Stolmorhynchia ? dubari Rousselle 
Apringia atla (Oppel)
Apringia alontina (Dl Stefano)
Capillirhynchia ? brentoniaca (OPPEL)
Capillirhynchia ? kardonikensi’s KAMYSHAN  
Cardinirhynchia gálátensis (Dl STEFANO)
Septocrurella ? microcepha/a (PARONA)
Septocrurella retrosinuata (V acek)
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Septocrurel/a micula ( O p p e l )

Striirhynchia subechinato ( O p p e l )
Striirhynchia berchta ( O p p e l )
Linguithyris nepos ( C a n a v a r i )
Karadcigithyris ge-rda ( O p p e l )
Viallithyris ? alamanni (Dl S t e f a n o )
Papodina ? recuperoi (Dl S t e f a n o )

Zugmayeria ? pygopoides (Dl STEFANO)
„ Terebratida ” fylgia  OPPEL 
,, Terebratida ” laticoxa OPPEL 
„ Terebratida” seguenzae Dl STEFANO

Bath -  kallóvi -  oxfordi

Ezeket az emeleteket főként radiolarit képviseli (a Lókúti Formáció kovás tnárgái és tűzkő 
rétegei), melyben mészvázú ősmaradványok nem fosszilizálódtak. Helyenként vörös, ammo- 
niteszes mészkő jelentkezik az alsó és középső bathban ( G a l á CZ 1980) és a felső oxfordiban 
(F ő z y  1987), brachiopodák azonban a nagyvolumenű ammonitesz gyűjtések ellenére sem 
kerültek elő.

Kimmeridgei

A radiolarit sokhelyütt áthúzódik ebbe az emeletbe, de a vörös, gumós, ammonitico rosso 
típusú mészkő (Szilasárki Formáció) is igen elterjedt. A kimmeridgei felső része igen gazdag 
ammonitesz faunát tartalmaz (FŐZY 1987, 1988a) a brachiopodák azonban ritkák. A Nucleata 
planulata (ZEJSZNER) és a N. cf. euthymii (PlCTET) fajokat sikerült meghatározni abból a né
hány példányból, mekyeket a borzavári Szilas-árokból gyűjtöttek.

Titon

Uralkodó az ammonitico rosso típusú mészkő, de „Hierlatz” jellegű váztörmelékes mészkő 
és fehér, mikrites mészkő (Szentivánhegyi Formáció) is előfordul. Az ammonitesz faunák 
rendkívül gazdagok (V lG H  1984, FŐZY 1987, 1988a 1988b) de a brachiopodák is gyakoriak 
és viszonylag nagy diverzitást mutatnak:

Monticlarella ? agassizi (ZEJSZNER)
Monticlarella ? capillata (ZlTTEL)
Placothyris ? bilimeki (SUESS)
Placothyris ? carpathica (ZlTTEL)
Nucleata planulata (ZEJSZNER)
Nucleata bouei (ZEJSZNER)
Pygope diphya ( B u c h )
Pygope diphoros (ZEJSZNER)
Pygope janitor (PlCTET)
Pygope catulloi (PlCTET)
Triangope triangulus ( V a l e n c i e n n e s )
Triangope sp., aff. triangulus (VALENCIENNES)
Bakonyithyris ? fraudidosa (ZlTTEL)
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A meghatározásra került, közel 300 példány többsége a szilas-árki szelvény vörös, gumós 
mészkövéből származik; a „Hierlatz” jellegű mészkőből csak alkalomszerű gyűjtéseket végez
tünk.

Berriázi

A pelágikus mészkőtípusok jelentősebb változás nélkül húzódnak át a titonból a júra/kréta 
határon. A brachiopoda fauna sem mutat lényeges változást, a gyakoriság és a diverzitás kissé 
csökken. A vizsgált 70 példány 10 fajt képvisel, melyek mindegyike már a titonban is előfor
dul; új faunaelem nem lép fel.

A VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

A fentiekben bemutatott adatokból szerkesztett diagram (1. ábra) a bakonyi júra brachio
poda fauna faji diverzitásának időbeb változásait mutatja. A három Articulata rend (Inarticula- 
ta nem fordult elő) adatai külön oszlopokban szerepelnek. A júra elején hasonló változásokat 
mutatnak: fokozatos növekedés után, diverzitásuk a phensbachiban éri el maximumát, majd 
hirtelenül nullára esik vissza a toarci elején. Ez a hanyatlás a Spiriferida rend kihalásával esik 
egybe. A másik két rend (a rhynchonelbdák túlsúlyával) a hajóéiban mutatja a következő
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diverzitási csúcsot, majd hosszú szünet után a titonban a harmadikat (ahol már a terebratulidák 
dominálnak a Pygope-félék révén).

A hanyatlási periódusokban a terebratulidák mutatják a legnagyobb tűrőképességet. Figye
lemre méltó, hogy a hosszú karvázú, médián septumos terebratulidák, melyek a liászban (fő
ként a szinemuriban) uralkodó szerepet játszanak (pl. Zeilleria, Bakonyithyris), alig fordulnak 
elő az egyébként gazdag középső és felső júra faunákban.

Ezeket a feltűnő időbeli diverzitás-változásokat a következőkben megkíséreljük a globális, 
illetve helyi jelenségek és tényezők figyelembevételével értelmezni (2. ábra).

Globális változások

A legfontosabb, globálisnak mondható Jelenség” esetünkben természetesen a Brachiopoda 
törzs diverzitásának globális változása. Ez ugyan nem külső ható tényező, hanem empirikus

ábra. A  bakonyi júra brachiopoda fauna faji diverzitásának változása, globális és helyi tényezők és jelenségek  
tükrében. Globális eusztázia Haq et al. (1988) nyomán, globális brachiopoda diverzitás Alméras (1964) alapján, a 
többi magyarázatát lásd a szövegben. Figyelemre méltó a toarci anoxikus esemény, valamint a helyi extenziós 
tektonikai esem ények jelentős hatása.

g  2. Temporal changes in the brachiopod diversity in the Bakony Mts. during the Jurassic, in relation to selected 
global and local phenomena and factors. Global eustasy after Haq et al. (1988), global brachiopod diversity after 
Alméras (1964), others explained in the text. Note the major effects o f the Early Toarcian anoxic event and the 
phases o f local extensional tectonism on the brachiopod diversity )
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görbe, de mégis jól kifejezi a brachiopodák evolúciójának főbb tendenciáit és bizonyos bioti- 
kus összefüggéseket, mint például a kagylókkal folytatott kompetíció hatásait.

A 2. ábra baloldalán látható diagram A lmÉRAS (1964) adatai alapján készült, aki az összes, 
addig leirt alsó és középső jóra brachiopoda faj rétegtani elterjedési adatait összegyűjtötte. 
(Természetesen az utóbbi évtizedekben is sok fajt írtak le, de ezek száma összehasonlíthatatla
nul kisebb, mint az 1964 előtt leírtaké, és nemigen módosítanák a görbe lefutását.) Két nagy, 
aszimmetiikus csúcs látható ezen az empirikus görbén: az egyik a hettangiban kezdődik és a 
pliensbachiban éli el maximumát, a másik a toarci minimum után fokozatosan emelkedik az 
aalenitói a hadiig (de valószínűleg a kallóviban is folytatódik). A toarci beszűkülés valószínű
leg a globális, vagy legalábbis Tefhys-méretű anoxikus eseménynek (JtiNKYNS 1985, 1988) 
tudható be Nyilvánvaló, hogy az oxigénmentes aljzati vízben a brachiopodák nem tudtak 
megélni. A legősibb típusú (spirális karvázú) rend (Spiriferida) kihalása is összefüggésbe 
hozható az anoxikus eseménnyel. A self-faunák nagyobb része azonban túlélte ezt a krízist és 
újabb felvirágzást mutat a középső és felső júra során.

A „bakonyi görbe” (a 2. ábra közepén) a fentiekhez hasonló lefutású az alsó júrában, bele
értve a toarci beszűkülést is, de a második, középső júra felvirágzás helyett csupán egy rövid 
esemény mutatkozik a hajóéiban. Ez a lényeges eltérés a globális görbétől további magyaráza
tot igényel.

Igen fontos, a brachiopoda diverzitást esetleg befolyásoló globális tényező az eusztázia. A 
legújabb „Exxon görbe” (Haq et al. 1988) közel áll ahhoz, hogy empirikusnak lehessen tekin
teni (HALLAM  1988) és ma már minden ősföldrajzi tanulmány során tekintetbe veendő. Az 
eusztatikus görbe júra szakasza az időszak vége felé fokozatosan emelkedő tengerszintet mu
tat, de a rövidtávú változásokat mutató görbe nem különösebben tagolt. Mindenesetre érde
mesnek látszott, hogy a legfontosabb júra időszaki tengerszintesések (melyek a Haq et al. 
1988 szerinti nagyobb szekvencia határoknak felelnek meg) és tengerszint emelkedések (me
lyek a nagyobb „high-stand”-eknek felelnek meg) szerepeljenek a 2. ábra bal szélén. A bako
nyi brachiopoda diverzitás változásaival semmiféle közvetlen összefüggés nem mutatkozik. 
Valójában ez nem is várható, hiszen a bakonyi júra tenger aljzata már a pliensbachiban is a 
mély szublitorálistól a sekély batiálisig teijedő zónában volt (VÖRÖS 1986) és még tovább 
süllyedt a későbbiekben (GaláCZ 1988). A rövidtávú globális tengerszintváltozások, melyek 
ritkán haladták meg az 50 métert, aligha gyakorolhattak hatást az ennél nagyságrendileg mé
lyebb tengeraljzaton élő közösségekre.

Más globális tényezők, mint például a hőmérséklet és a tengervíz sótartalma, nem mutatnak
hirtelen változásokat a júra során.

Helyi változások

A legfontosabb, számításba vett helyi tényezők tektonikai jellegűek: az általános és fokoza
tos süllyedés, valamint a tágulásos tektonikus mozgások.

A Bakony területe a júrában a Liguri-Pennini óceáni sávtól délre húzódó kontinentális self- 
perem (Apuliai perem) része volt (Bernoulli & Laubscher 1972, Bernoulli & Jenkyns 
1974), ahol az óceáni riftesedés már a júra legelején megindulhatott (Caby et al. 1987). Ettől 
kezdve, egészen a kréta elejéig, ez a passzív kontinentális perem fokozatosan süllyedt és vetők 
mentén feldarabolódott. A Bakony területén vető-lejtők által határolt „seamountok” és közöt
tük húzódó medencerendszer alakult ki (VÖRÖS 1986) és az egész terület lassan süllyedt a júra 
során. A pliensbachiban a seamountok tetejére 100-200 m, a mélyebb medencékre pedig 500- 
(?)800 m a becsült mélység (VÖRÖS 1986). Csaknem lehetetlen megbecsülni a maximális víz
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mélységet, amit a bakonyi tengeraljzat elért később a jura során, de a további süllyedés bizo
nyosra vehető.

A brachiopodák szuszp en zi ó -fogy asztók, ezéit tápanyagellátásukat a tengervízben lebegte
tett szervesanyag eloszlása szabja meg. A szervesanyag mennyisége a szárazföldektől és a pro
duktív sekélytengeri területektől távolodva csökken. Másrészt, csökkenés mutatkozik a víz
mélység növekedésével is, mert a mélybe szitáló finomszemcséjű szervesanyag a mikrobák 
hatására fokozatosan mineralizálódik (cf. Vörös 1973).

A fokozatos süllyedéssel együttjáró növekvő  vízm élység  volt az egyik fontos tényező, ami 
a bakonyi jóra brachiopodák diverzitását limitálta. A tápanyagellátás csökkenése látszólag már 
a pliensbachi végén megkezdődött (I. és 2. ábra), a toarciban és később pedig kiitikussá vált. 
A felszínközeli v izek produktívak maradtak, amit a jura során v égig gazdag ammonoidea fau
nák igazolnak, a brachiopoda közösségek azonban többé nem érték el a íjászban mutatott ma
gas diverzitást. A bajodban és a titonban jelentkező kisebb csúcsok magassága világosan 
mulatja a tápanyagcsökkenés általános csökkenő trendjét, de a csúcsok időpontja (azaz, miért 
éppen a bajodban és a titonban) további magy arázatot igényel.

A megtagadáshoz szükséges kem ény aljzat volt a másik tényező, ami a brachiopodák élet
lehetőségeit korlátozta és fokozta a kompetíciót a bentonikus közösségeken belül. A korábbi 
felismerés szerint (VÖRÖS 1986) a bakonyi pliensbachiban a seamountok és a medence terüle
tek közötti átmeneti zónákhoz kapcsolódtak a leggazdagabb brachiopoda együttesek. A me
dencék iszapos aljzata ugyanis nem volt kedvező a brachiopodák számára, a seamount lejtők 
erősen tagolt sziklás felszíne viszont jó nregtapadási lehetőséget és nagyszámú ökológiai fülkét 
kínált, ami a diverzitási adatokban is tükröződik. Ezeket a meredek sziklás tengeralatti lejtőket 
a seamountokat határoló vetőzónák mentén meg-megújuló tektonikus mozgások hozták létre.

Minden jelentősebb tektonikus mozgás újabb szabad sziklás felszíneket eredményezett, 
ugyanakkor tengeralatti kőlavinákat is elindított (lejtőlábi breccsák: G a l á c z  &  V ö r ö s  1972, 
G a l á CZ 1988). A nagy mészkőtömbök, melyek a seamountok lábánál, a környező medence
területek peremi zónáiban szóródtak szét, másodlagos sziklás felszínekként szolgálhattak az 
egyébként iszapos környezetben (VÖ RÖ S 1991). Mindezek nagyban hozzájárultak a brachio
poda kommunitások felvirágzásához.

Az extenziós tektonikai mozgások korát egyrészt a neptuni telérek megnyitási fázisaival, 
másrészt a seamountok tetején, vagy oldalán jelentkező parakonform üledékképződési epizó
dokkal lehet bizonyítani. A bakonyi júrában legalább hét extenziós tektonikai epizód ismerhető 
fel és datálható biosztratigráfíailag: öt az alsó júrában, egy a bajóciban, és egy a kúnmeridgei- 
ben (1. táblázat). Valószínű, hogy minden egyes tektonikai epizód lejtőlábi breccsákat is létre
hozott, de ezek közül csak háromnak tudjuk a korát: (1) carixi, Ibex Zóna (Kericser: Géczy 
1971b), (2) bajóci, Garantiana Zóna (Fenyveskút: Galácz 1988), (3) titon, Semiforme Zóna 
(Eperkés-hegy: F ő z y , szóbeli közlés). A legfontosabb extenziós tektonikai epizódok és a lej
tőlábi breccsa események szerepelnek a 2. ábra jobboldalán.

Szembetűnő a tektonikai epizódok és a brachiopoda diverzitási csúcsok szoros egybeesése. 
Az egyetlen kivétel a toarci tektonikai epizód, mely nem eredményezett brachiopoda felvirág
zást, ez azonban nyilvánvalóan az egyidejűleg jelentkező anoxikus esemény sokkal erősebb 
negatív hatásának tudható be.
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KÖVETKEZTETÉSEK

(1) A bakonyi bracliiopoda fauna felvirágzása a hettangitól a pliensbachiig egybeesik a 
törzs diverzitásának globális növekedési tendenciájával, emellett a helyi aljzati körülmények 
kedvező hatását is tükrözi.

(2) Az alsó toarci krízist a tethysi anoxikus esemény idézte elő.
(3) A brachiopodák csökkenő diverzitását, illetve hiányát a középső és felső jura során a 

mélyülő tengeraljzaton fellépő csökkent tápanyagellátás, azaz a bakonyi terület fokozatos 
süllyedése okozta.

(4) A bajóci és titon diverzitási csúcsok extenziós tektonikai epizódokhoz köthetők, melyek 
ökológiai fülkéket és a megtapadáshoz szükséges sziklás, kemény aljzatot biztosítottak a 
bracliiopoda kommuniíások számára.

1 táblázat. A bakonyi jurában felismert és biosztratigráfiailag datált extenziós tektonikai epizódok. 
Table 1 Jurassic episodes o f extensional movements in the Bakony Mts.

EPIZÓD SZELVÉNY BIZONYÍTÉK FORRÁS

Középső kimmeridgei(?) Tobánypuszta 
Kisnyerges árok

üledékhézag hettangin 
üledékhézag bajócin

Fü l ö p (1964) 
Ko nda  (1970)

Középső bajóci
Humphriesianum/Sauzei Zóna

Som-hegy 
Közöskúti árok 
Gyenespuszta

neptuni telér 
üledékhézag toarcin 
üledékhézag hettangin

Ga iá c z  (1976) 
Ga iá c z  (1991) 
Ga iá c z  (1980)

Toarci Bifrons Zóna Tüzköves-hegy 
Közöskúti árok

üledékhézag carixin 
üledékhézag carixin

Géczy (1974) 
Ga iá c z  (1991)

Doméri Margaritatus Zóna Eplény neptuni telér Géczy (szóbeli közlés)

Carixi Ibex Zóna Kericser 
Közöskúti árok

üledékhézag hettangin 
üledékhézag hettangin

Géczy (1971b) 
Géczy (1971a)

Felső szinemuri Oxynotum Zóna Kisnyerges árok üledékhézag hettangin Géczy (1972b)

Alsó szinemuri Bucklandi Zóna Lókút üledékhézag hettangin Géczy (1972a)

Köszönetnyilvánítás: Ezúton is kifejezem köszönetemet Dr. Géczy Barnabás egeyetemi 
tanárnak aki felkért, hogy az általa irányított „Paleokommunitások fejlődése a geológiai válto
zások tükrében magyarországi vizsgálatok alapján” című, 2297 sz. OTKA pályázati téma 
kidolgozásában vegyek részt, és munkálataimhoz pénzügyi támogatást is nyújtott.
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ORBITOLINA-FÉLÉK (NAGYFORAMINIFERÁK) MEGJELENÉSE 
MAGYARORSZÁGI ALSÓ- ÉS KÖZÉPSŐ-KRÉTA 

KÉPZŐDMÉNYEKBEN!
Appearence o f orbitolinids (Larger Foraminifera) in Lower and Middle Cretaceous rocks o f

Hungary

GÖRÖG Ágnes* 2

Kivonat: Az Orbitolina-félék megjelenését és a paleokommunitásokban betöltött szerepét 
vizsgáltam a magyarországi alsó- és középső-kréta képződményekben. Az Or bitói ina-félék 
Magyarország mindkét nagyszerkezeti egységében megjelennek és rendszerint heterocron ur- 
gon-fáciesekhez kötődnek.

A Pelso egységben, a Dunántúli-középhegységi zónában hat különböző formációban (Tatai 
Mészkő, Vértessomlói Aleurit, Kömyei Mészkő, Tési Agyag, Zirci Mészkő és Lábatlani 
Homokkő) fordulnak elő a gargasientől a felső-albaiig. Az orbitolinák között a Mesorbitolina 
alnemzetség dominál, mely evolúciós sorának minden tagja megjelenik a rétegsorban 
(Orbitolina (Mesorbitolina) cf. lotzei -  O. (M.) texana -  O. (M ) subconcava -  O. (M.) aper- 
ta). A felső-albaiban megtaláljuk az Orbitolina (O. (O.)sefini és O. (O.) concava) és a Conic- 
orbitolina (O. (C.) baconica) fajokat is. Az Orbitolininae alcsalád fajaival közös paleokom- 
munitásban vörös algák (a Tési Agyagban és a Zirci Mészkőben a „Vimport” flóra) jelennek 
meg, mely az urgon-típusú karbonátos platform külső részére jellemző.

A Tisza egységben, a Viiiányi-hegységben a Nagyharsányi Mészkő Formációban találunk 
Orbitolina-féléket a felső-barrémitől az alsó-albaiig. Az Orbitolinae mellett megjelennek a 
Dictyoconinae alcsalád tagjai is. A ny-európai orbitolina zónák kimutatliatók. A legidősebb az 
Orbitolinopsis cnvillieri zóna, majd a Preorbitolina cormyi-wienandsi és Palorbitolina lenti- 
cularis együttes-zóna, ahonnan a Paleodictyoconus actinostoma ARNAUD-VANNAEU et 
SCHROEDER először került elő Magyarországról. Efölött találjuk az Orbitolnia (M ) texana 
zónát a Dictyoconus pachymarginalis fajjal, majd a Simplorbitolina manasi zónát az O. (M ) 
texana fajjal. A Dictyoconinae fajok jelenléte és az algák közül a Dasycladaceak dominanciája 
a belső platformra jellemző.

Ősföldrajzi szempontból mindkét terület a Tethys északi pereméhez tartozott az alsó- és a 
középső-kréta idején.

A bstract: The appearance o f orbitolinids and their role in palaeocommunity were 
investigated in Lower and Middle Cretaceous rocks o f Hungary. Orbitolinids occur in both of 
the two megatectonical units o f Hungary, and they are usually connected with heterochronous 
urgonian facies. Pelso unit, Transdanubian Central Rangé zone: Orbitolinids occur in six

'Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani Szakosztályának 1992. 
november 16-i előadóülésén.

21022 Budapest, II. Detrekő u. 1/b.
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dilTerent formations ( Tata Limestone, Vértessomló Siltstone, Kömye Limestone, Tés Clay 
and Zirc Limestone and Lábatlan Sandstone) írom tlie Gargasian to the Upper Albian. Among 
orbitolinids the Mesorbiiolitia subgenus is predominant, eveiy member o f its evolutionary line 
appears in the seqtience (Orbitolina (Mesorbiiolitia) cf. loízei -  O. (M .) texana -  O. (M.) sub- 
concava -  O. (A/.) aperta). In the Upper Albian the species o f Orbitolina (O . (O .) se fan  and 
O. (O.) concava) and Conicorbiío/ina (O. (C.) baconicá) subgenus can be found. Together 
with Orbitolininae Rhodopbycees algae were found (Tés Clay and Zirc Limestone containsthe 
Floridea Algae association o f Vimport). Tliis palaeocommunity is cbaracteristic o f the outer 
part of the urgonian carbonate platform.

Tisza unit, Villány zone: Orbitolinids occur in Nagyliarsány Limestone, from the Upper 
Barremian to the Lovver Albian. Species o f Orbitolininae and Dictyoconinae appear together. 
West-European orbitolinid zones can be traced here. The oldest one is the Orbitolinopsis 
cuvillieri zone, tlian the Preorbitolina cormyi-wienandsi and Palorbitolina lenticularis zone, 
from vvhich Paleodiclyoconus actinosíoma A r n a ü D -V a n n a e u  et Sc'HROEDER is recorded 
fór the füst time from Hungary. Above tliis the Orbitolina (M.) texana zone with Dic/yoco- 
nus pachymarginalis, upwards the Simplorbitolina manasi zone with O. (M .) texana were 
found. The presence o f Dictyoconinae and predominance o f Dasycladacea algae are typical of 
inner part o f the urgonian carbonate platform.

From palacobiogeographic point o f view both o f the two zones belonged to the Northern 
Margin of the Tethys during the Early and Mid-Cretaceous.

BEVEZETÉS

Az Or bitói ma-fc\ék (mészvázú nagyforamitiiferák) az alsó- és középső-kréta sekély-tenge
ri képződmények sok esetben egyetlen sztratigráfiai értékű csoportját alkotják. Jellegzetes alak
jai az urgon-típusií platformoknak, paleoasszociációik jellemzőek az adott környezetre és élet- 
közösségre. Kőzetalkotó szerepük is jelentős.

Magyarország mindkét nagyszerkezeti egységében -  a Pelso és a Tisza egységben -  talál
hatók olyan alsó- és középső-kréta (barremi -  felső albai/alsó cenomán?) képződmények, me
lyek Orbito/ina-félékct tartalmaznak. Ezek felszíni illetve felszín alatti elterjedése az 1. ábrán 
látható. Ezen kőzetek a következő formációkba tartoznak:
a. ) a Dunántúli-középhegységi zónában: Tatai Mészkő Formáció, Vértessomlói Aleurit For

máció, Környei Mészkő Formáció, Tési Agyag Formáció, Zirci Mészkő Formáció és a 
Lábatlani Homokkő Formáció legfelső része a Köszörűkőbányai Tagozat;

b. ) a Villányi zónában: Nagyharsányi Mészkő Formáció (2. ábra).
Magyarország különböző kifejlődésű kőzeteiből néhány, a század első felében született 

publikáció ( T a e g e r  1914, 1936, DOUVILLE 1932, H o j n o s  1934) már számos Orbitolina fajt 
említ, leírás és ábrázolás nélkül.

A magyarországi orbitolina vizsgálatokban bekövetkezett jelentős fordulat MÉHES KÁL
MÁN (1963-1984) nevéhez fűződik, aki elsők között ismerte fel az embrionális szerkezet sze
repének fontosságát az Orbito/ina-fé\ék meghatározásában. Úttörő szerepe volt, HOFKERrel 
(1963) együtt abban is, hogy az embrionális szerkezet evolúciós változásait és ennek a bio- 
sztratigráfiában való használhatóságát észrevette. Számos megállapítása azoban ma már kor
rekcióra szorul. A hazai orbitolinás képződményeket még PeybernÉs (1979) és SCHLAGINT- 
WEIT (1990a, b) tanulmányozta.
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L_J Subsurface Orbitolina- bearing rocks

1. ábra. Az O? bitolina-féléket tartalmazó alsó- és középső-kréta képződmények elterjedése M agyarország  
gon. '

Fig. I Distribution o f  the orbitolinids-bearing Lower and Middle Cretaceous rocks in Hungary.

2 ábra Magyarországi alsó- és középső-kmta Orbitolina-féléket tartalmazó formációk (a vonalkázott rész). 
Fig. 2. Lower and Middle Cretaceous orbitolinids-bearing formations o f Hungary (hatched area).
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Munkám során felszíni feltárások és fúrások anyagát vizsgáltam. Választ kerestem arra, 
hogy milyen Orbitolina-félék jelennek meg az egyes képződményekben továbbá, hogy térben 
és időben hogy változnak a populációik, és milyen a palcokommunitásokban betöltött szere
pük.

AZ ORBITOLINÁK ÉS AZ IIRGON-FÁCIES

Az Orbitolina-félék megjelenése kapcsolatban van az urgon-típusú karbonátos platform 
különböző fácieseivel. A magyarországi vizsgálatok során a tömeges felhalmozódásuk, akár 
orbitolinitként is, a fácies átmeneteknél, azaz a formációk határainál volt megfigyelhető.

EMBRIONÁLIS SZERKEZETEK

O rb ito lin in ae

4

(Mesorbitolina)
k

(Conicorbitolina)

i  csúcs

a. proloculus

b. deuteroconch

c. subembrionális kamrák

D ic ty o co n in a e

Dictyoconus Paleodictyoconus

d. periembrionális kamrák

3 ábra Az Orbitolininae- és a Dictyoconinae-félék embrionális szerkezete
Fig. 3 Embryonic apparátus o f Orbitolininae and Dictyoconinae. 4- -  apex o f test; a. -  protoconch; b. -  deutero- 

conch; c. -  subembryonic chambers; d. -  periembryonic chambers.
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Az urgon-típusú karbonátos platform mai, modem értelmezése A r n a u d - V a n n e a u  ( 1 9 7 9 )  

és PEYBERNÉS (1979) nevéhez fűződik. A platform különböző területei jól elkülöníthetők a 
benthosz szerkezetek alapján. Közöttük kiemelt helyet foglalnak el az Orbitolina-fclék és a 
mészalgák ( A r n a u d - V a n n e a u  1979, SCHLAGINTWEIT 1990b).

Az Orbito/ina-fé\éket a külső bélyegeik alapjáir még genus szinten sem lehet meghatározni. 
A nemzetség- és fajmeghatározások a kúp alakú váz meghatározott irányú metszetének szer
kezetén alapulnak. A két legfontosabb alcsaládjuk az Orbitolininae, melyekre a lapos kúp ala
kú váz jellemző és a Dictyoconinae, melyek háza általában kisebb és magas kúpot fonnál (3. 
ábra). Ez utóbbiak embrionális része spirálisan feltekert kamrákból áll. Az Orbitolininae alcsa- 
ládban a makroszférás formákat összetett embrionális rész jellemzi, mely az evolúció során 
méretben és összetettségében növekedett. A genusok illetve a subgenusok jelentik az evolúciós 
lépcső fokokat, melyek így követik egymást: Eopalor bitói ina, Palorbito/ina, Praeorbitolina, 
Orbitolina (Afesorbitolina), Orbitolina (Orbitolina) és az Orbitolina (Conicorbitolina). A 
mikroszférás formák embrionális szerkezete hasonló a Dictyoconinae-hez. Az Orbitolininae- 
félék döntő fajbélyege az embrionális szerkezetnek a kúp alakú ház aljára merőleges metszete. 
Ezen ok miatt a kőzetcsiszolatokból lehetetlen megállapítani Orbitolina-félék populációiban 
szereplő fajok számszeríi arányát, de az izolált példányok esetében is ez sokszor nehézségekbe 
ütközik a gyakori alak hasonlóság miatt. Ilyenkor a külső morfológiai adatok statisztikus érté
kelésének segítségével kiválasztott karakterisztikus példányokból orientált csiszolatok készül
nek. Ezek alapján többé-kevésbé pontos képet kaphatunk a fajok megoszlásáról.

Az Orbitolina-félék paleokommunitásait leggyakrabban egy vagy két faj egyeduralkodása, 
vagy dominanciája jellemzi, az utóbbi esetben is csak néhány (1-3) egyéb faj szerepel aláren
delt mennyiségben.

Erősen eltérő a lapos és a kúpos formák környezetigénye ( A r n a u d - V a n n e a u  1979, 
S c h l a g i n t w e i t  1990b). A nagy méretű lapos formák, azaz az Orbitolininae-félék az erősebb 
vízmozgású helyeket kedvelték és jobban elviselték a terrigén anyag beszállítódásokat is. Lé
nyegesen gyakoribbak közöttük a különböző szemcséket agglutinált példányok. Ezek asszoci
ációi jelennek meg az árapály csatornák és a külső platform üledékeiben, továbbá másodlago
san felhalmozódva, lejtőüledékként a medencékben. Ez utóbbi helyen gyakori az orbitolinit- 
ként való megjelenés, melyben valószínűleg az utólagos szedimentációs jelenségeknek pl. az 
apró vázak kimosódásának is szerepe van. A külső platform üledék tafocönozisában a lapos 
orbitolinák mellett főként mollusca héj töredékek, Rhodophycees és Udotacea algák (Bouenia, 
Arabicodium), zátony alkotószervezetek pl. korallok, hydrozoák és stromathophorák találha
tók. A lejtő fáciesre sok plankton foraminifera (főként Hedbergellák) és néhány benthosz fora- 
minifera, köztük Orbitolininae, echinodermata vázelemek, -  melyek kőzetalkotó mennyiség
ben is megjelenhetnek -  és kevés Corallinacea jellemző. Az orbitolinák közül a kúpos formák, 
a Dictyoconinae alcsalád képviselői, a karbonát platform belső részén gyakoriak, itt jellegzetes 
kőzetkifejlődés az orbitolinás-miliolinás wackestone, de a rudistás mészkövekben is nagy 
számban fellépnek. A területre jellemző a Sabaudia fajok nagy száma, a Dasycladaceák töme
ges megjelenése és a bekérgező algák.

A mészalgák az alsó- és középső-kréta karbonátos platformok élőszervezeteinek másik, 
rendkívül jelentős csoportját alkotják, mind sztratigráfiai értékét, mind pedig környezet jelző 
szerepét tekintve (PÉLissÉ et al. 1982). Az apti során körülbelül azonos a fajszámuk és a 
gyakoriságuk, ennek ellenére nem, vagy rikán fordulnak elő közös paleokommunitásban 
(PoiG N A N T  1983). Ennek oka valószínűleg az eltérő ökológiai igényük, a Dasycladaceák a 
belső platformon, a Rhodophyták a külső platformon az uralkodó mészalgák (5. ábra). Az 
apti/albai karbonátos krízis után a vörös algák váltak uralkodóvá (4. ábra), de a karbonátos
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R h od op h ycees

D a s y c l a d a l e s -------

v Poignant (1983)

4. ábra. Rhodophycees és Dasycladales fajok számának változása a kréta időszak folyamán (Poignant 1983 
után).

Fig. 4. Number o f Rhodophycees and Dasycladales species during Cretaceous (after Poignant 1983).

platformok belsejében továbbra is Dasycladaceák túlsúlya volt a jellemző (VELIC &  SOKAC 
1978, 1982).

AZ ORBITOLINAS KÉPZŐDMÉNYEK RÖVID ISMERTETÉSE

Az alábbiakban röviden ismertetem a vizsgált képződmények orbitolina asszociációit és a lito- 
és biofáciest, melyben megjelennek. A formációk részletes litosztratigráfiai értékelése nem cél
ja a dolgozatnak, ezért csak az Orbitolina-féléket tartalmazó rétegtagokkal foglalkozik.

DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉGI ZÓNA

Tatai Mészkő Formáció

A Tatai Mészkő Formáció a Dunántúli-középhegységben triásztól az alsó-krétáig tartó üle
dékciklus zárótagja, kora gargasien (2. ábra). A képződményből eddig csak Sümeg környéké
ről kerültek elő Orbitolina-fé lé k  (H o j n o s  1934, F ü l ö p  1964, H a a s  et al. 1984). A Süt. 17. sz. 
fúrást vizsgáltam, amelyben a formáció 0-95 m mélységben jelenik meg. H a a s  et al. (1984) 
két mikrofáciest különített el, melyek A-B-A sorrendben követik egymást. A kőzet anyaga 
mészhomokkő, dominánsan koptatott echinodermata és mollusca héj töredékekből áll, vörös
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algákkal, plankton és bentliosz foraminiferákkal továbbá extraklasztokkal. Orbitolinás rétegek 
csak a fácies határoknál vannak, de csak az A fáciesben. Ez a fácies valamivel sekélyebb vízi, 
amit a plankton foraminiferák kisebb aránya jelez. Az Orbitolinák erősen lekerekítettek, gyak
ran töredékesek és a belsejük átkristályosodott. Mennyiségük alárendelt, 1% körüli. Meghatá
rozásuk csak genus szinten volt lehetséges: Orbitolina (Mesorbitolina) sp. (6. ábra). Tipikus 
circalittoralis lejtő üledék, a külső platform pereméről beszállított biogén törmelékekkel 
(Arnaud-V anneau 1979, Schlagintweit 1990b) (5. ábra, A fácies).

6. ábra Az Orbitolina-félék előfordulása a magyarországi alsó- és középső-kréta formációkban. 
Fig. 6. Orbitolimd species in Lower and Middle Cretaceous formations o f Hungary.
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Vértessomlói Aleurit Formáció

Ez a képződmény csak a Vértes előteréből, fúrásokból ismert (2. ábra). A középső-kréta 
üledék ciklus legidősebb tagja, alsó szakasza az alsó-albai Leymeriella tardifucata zónába 
tartozik ( C s á s z á r  &  H a a s  1984). Normál tengeri, sekély medence kifejlődésű képződmény, 
melynek felső szakaszában orbitolinák jelennek meg. Ezek mennyisége a rétegekben általában 
néhány százalék, de vannak kb. 1 méter vastagságú orbitolinit rétegek is. Egyéb ősmaradvány 
csoportok aránya rendkívül alacsony, 1-2% (benthosz foraminiferák: főleg Lenticulinák, 
Textulariák; echinodermata és mollusca héj töredékek, rák ollók). A megtartási állapott pár 
méteren belül is erősen változik. Általában jellemző, hogy az agyagos rétegekben nagyon 
rossz megtartási állapotúak, erősen koptatottak, az embrionális részük kiesett, a belsejük 
agglutinált vagy átkristályosodott. A meszesebb rétegekben gyakori jelenség, hogy a teljesen 
lekerekített, és a viszonylag jó megtartású orbitolinák együtt találhatók.

A Vértessomlói Aleurit felső szakaszát -  a vizsgált rétegekben (Oroszlány 1999 és 2000 sz. 
fúrások) -  az Orbitolina (Mesorbitolina) texana R o e m e r  és az Orbitolina (Mesorbitolina) 
subconcava L e y m e r ie  faj együttes előfordulása jellemzi, az előbbi faj dominanciájával, 
melyek alsó -  középső-albai kort jelölnek (6. és 9. ábra). A többszöri áthalmozódás, az erős 
koptatottság, a lapos orbitolinák, az egyéb benthosz szervezetek rendkívül alárendelt szerepe 
és a plankton formák teljes hiánya egy sekély medencében történt hosszabb távú szállítódásra 
utal (5. ábra, A fácies).

Környei Mészkő' Formáció

A Környei Mészkő Formáció szintén csak fúrásokban nyomozható a Vértes előterében (2. 
ábra). Ennek a foltzátony kifejlődésű összletnek ( C s á s z á r  &  H a a s  1984) és a Vértessomlói 
Aleuritnak illetve a fedő Tési Agyagnak az átmeneti rétegei nagy mennyiségben tartalmaznak 
orbitolinákat, nem ritkák az orbitolinit rétegek sem (G ö r ö g  1990). Ez utóbbiakban a mátrix 
igen változatos, így a kőzet jelleg is az agyagtól az agyagmárgán át, a mészkőig változik. Az 
orbitolinákon kívül egyéb ősmaradvány nem vagy elenyésző mennyiségben (kevesebb, mint 
1%) fordul elő. A rétegsor más részén a folt-zátonyokra jellemző szervezetek (kagylók, 
csigák, korallok, hydrozoák) maradványaival együtt az Orbitolina-fé\ék maximum 5-6%-ban 
vannak jelen. A forminiferák közül a Cuneolinák, Miliolidae és Textulariidae fajok találhatók 
meg, összesen 1-5%-ban. Az orbitolinák megtartási állapota az egyes rétegekben erősen 
különbözik és gyorsan vátozik mind laterálisán, mind vertikálisan. A kőzet jelleg és a 
megtartási állapot minősége között nem volt összefüggés. Gyakran ugyanabban a mintában az 
erősen lekerekített és az ép példányok együtt fordulnak elő. Helyenként az extrakalasztok is 
tartalmaznak orbitolinákat.

A vizsgált rétegsorokban (Kömye 27, Oroszlány 1993, 1996, 1997, 1998, 2008, 2301 és 
2433 sz. fúrások) a Orbitolina (Mesorbitolina) texana R o e m e r  és az Orbitolina (Mesor
bitolina) subconcava L e y m e r i e  faj együttesen fordult elő az utóbbi faj dominanciájával és a 
képződmény legfelső részén egyeduralmával (6. ábra). Ezek a fajok alsó -  középső-albai kort 
jeleznek (9. ábra).

A lapos-kúp alakú orbitolinákat és egyéb foltzátonylakó szervezet maradványát tartalmazó 
rétegek egy medence felé eső lejtőn ülepedetek le (5. ábra, B -  C fácies).

Tési Agyag Formáció

A Tési Agyag Formáció mocsári -  tavi -  tengeri rétegek váltakozásából álló képződmény, 
felfelé területenként változó, erősödő tengeri jelleggel ( C s á s z á r  1 9 7 8 , 1 9 8 6 )  (2 . ábra). A for
máció felső, tengeri szakasza, különösen a Zirci Mészkővel alkotott átmeneti mészkő illetve
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mészmárga rétegeinek gazdag orbitolina faunája már régóta ismert (TAEGER 1912, NOSZKY 

1934, MÉHES 1963, C s á s z á r  1986, KNAÚER & GELLAI 1989). Ezeket a rétegeket számos 
fúrásban (Súr. 1, Oroszlány 1998, l es 27, Zirc Zt. 61) és Zirc környékén (Cigány-árok, Tün
dérmajor) a felszínen is tanulmányoztam. Ez utóbbi két felszíni feltárásban orbitolinif rétege
ket találunk, de a fúrások is harántoltak ilyeneket (pl. Súr I, Csetény Cs. 25). Itt az orbitolinák 
a kőzet kb. 40-50%-át alkotják mellettük mollusca héj töredékek, echinodermata vázelemek, 
vörös algák (Paraphylhwi primaevum E e m o i n e , AgardhieUopsis ereimen E e m o i n e , Mari- 
ne/la lugeoni PFENDER, rendkívül kevés Miinieria, néhány egyéb foraminifera, pl. Charentia 
cuviUien NEUMANN, Hen.sonina lenticularis (llE N S O N ), Reophox sp., Glotvospira sp., Textu- 
lariidae és Miliolidae található. A vörös algák az eredetileg a Pireneusokból leírt Vimport Flo
ridáé flóra jellegzetes alakjai. Eddig Magyarországról csak a Zirci Mészkőben való előfordulá
sukat említette PEYRERNÉs (1977) és PEYBERNÉS &  C o n r a d  (1979). Ez a jellegzetes flóra 
provincia megtalálható a Pireneusokon kívül az Ibériai-félszigeten, Algériában, Szíriában és 
Jugoszláviában is (PEYBF.RNÉS 1977, PÉLISSÉ et al 1982).

A formációban az orbitolinák erősen koptatottak, legtöbbjük embrionális szerkezete hiány
zik és belsejük agglutinált, vonatkozik ez mind a meszes rétegek, mind pedig az agyagosabb 
rétegek izolált példányaira. A zirci Cigány-árok törmelékben található orbitolinák MÉHES 

1963-ban Orbilolina baconicn MÉHES fajként írta le. A részletes vizsgálatok során kiderült, 
hogy valójában három, alnemzetség szintjén is különböző faj együttes.előfordulásáról van szó, 
melyek az Orbitolinidae alcsalád evolúciós vonalának egymást követő tagjai. A paleoasszociá- 
ció uralkodóan (kb. 70%-ban) az Orbito/ino (Mcsorbitolina) subconcova LEYMERIE faj egye- 
deiből áll, mellette megjelennek Orbilolina (Orbilolina) sefmi LEYMERIE, Orbitolina (Conic- 
orbitolina) baconica fajok is (6. ábra). Ez utóbbi átmeneti formát képvisel az O. (C.) corbari- 
ca S c h r o e d e r  és a O. (C.) conica d ’A r c h ia c  között. Az Orbitolina (O.) sefmi LEYMERIE 

eddig csak É-Spanyolországból ( B e r t h o u  &  S c h r o e d e r  1978), Portugáliából (R e y  et al. 
1977) és Angliából ( S i m m o n s  &  WrLLlAMS 1992) ismert (7. ábra). E három faj együttes elő
fordulása alapján ezek a rétegek felső-albai korúak (9. ábra). A képződmény más részéből ed
dig csak az Orbitolina (M.) snbconcava LEYMERIE és az Orbitolina (C.) baconica (M ÉHES) 
fajok voltak meghatározhatók, az előbbi faj túlsúlya mellett. Az orbitolinák alapján a képződ
mény felső szakasza középső(?) -  felső-albai korú (9. ábra). A lapos orbitolinákból álló orbi- 
tolinit rétegek és a vörös algák a külső platform jellegzetes alakjai (5. ábra).

Zirci Mészkő Formáció

A Zirci Mészkő Formáció sekélyvízi, platform kifejlődésű mészkő. A Dunántúli-közép
hegység nagy területén megtalálható számos felszíni feltárásban és fúrásban is (CSÁSZÁR 1986) 
(2. ábra). Ennek az urgon-típusú képződménynek az orbitolináiról sok szerző tett már említést 
(pl. T a e g e r  1914, 1936, N o s z k y  1934, M é h e s  1964, 1969, P e y b e r n é s  1979, C s á s z á r  
1986, S c h l a g i n t w e i t  1990). Eredményeik, a fajokat illetően ellentmondásosak. Az Orbito- 
/ów-félék jelentős mennyiségben az Eszaki-Bakonyban az Eperkéshegyi Mészkő Tagozat (ru- 
distás zátony kifejlődésű mészkő) és a Mesterhajagi Mészkő Tagozat („mikrofaunás”, „orbi- 
tolinás” és az „alsó faunás szint”) és a Déli-Bakonyban az Úrkúti Mészkő Tagozat (folt-zátony 
kifejlődésű) rétegeiben találhatók.

Az Eperkéshegyi Mészkő Tagozatban az orbitolinákkal együtt, melyek maximálisan kb. 
3%-át alkotják a kőzetnek, legnagyobb mennyiségben (50-70%) mollusca héj töredékek van
nak jelen. Rajtuk kívül néhány egyéb foraminifera (l-2% ): Cuneolina, Sabaudia, Glomospira, 
Textulariidae, Miliolidae; és primitív algák (pl. Marínéi la lugeoni PFENDER) találhatók a 
kőzetben. A vizsgált rétegekben (Olaszfalu, Eperkés-hegy) az orbitolina populációt az Orbito-
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lina (Mesorbitolina) aperta E r m a n  és az Orbitolina (Orbitolina) sefíni I lENSON jellemzi, az 
első faj túlsúlya mellett (6. ábra). A mikro fácies alapján közepesen, illetve erősen mozgatott 
víz, a nagy mennyiségű rudista, a kevés lapos-kúp alakú orbitolina és egyéb löraminifera, to
vábbá a vörös algák hiánya alapján a platform modell C láciesének, azaz a platform peremen 
lévő front-zátonynak felel meg (5. ábra)

A Mesterhajagi Mészkő Tagozat különböző szintjeit a felszínen, Pénzcsgyőr-Kerteskő, 
Somhegypuszta, Tiloserdő, Zirc-Bufogó és Alsó|)ere ’funyok hegy, továbbá a Pénzesgyőr 
Pgy. 5, a Olaszfalu Ot. 8 1 és a Zirc Zt. 61 sz. fúrásokban tanulmányoztam. Az orbitolinák ál
talában csak csiszolatban vizsgálhatók, de némely mészkő rétegből mechanikailag kiszabadít
hatok voltak Az Orbi/olina-í'é\ék mennyisége az ú.n. „mikrofaunás” és az „alsó faunás” szint
ben 1-5%, míg az „orbitolinás” szintben a 60%-ot is elérheti. A szinteken belül is rétegről ré
tegre gyorsan változik mind a mennyiségük, mind pedig a megtartási állapotuk. A ház eredeti 
belső szerkezete gyakran teljesen eltűnt a több-kevesebb agglutinált szemcse miatt. Egy min
tán belül legtöbbször együtt fordulnak elő az átalakult és az ép példányok. A „mikrofaunás” és 
„orbitolinás” szintben a leggyakoribb az Orbitolina (Mesorbitolina) aperta E r m a n  (= Orbito
lina (Mesorbitolina) texana lata MÉHES 1964), mely erősen lapított, nagyméretű, általában I- 
2 cm átmérőjű, de előfordult közel 4 cm-es példány is. Mellette megjelennek az Orbitolina 
(Orbitolina) sefíni lapos, és átlagosan kb. I cm átmérőjű egyedei és az Orbitolina (Conicorbi- 
tolina) baconica faj kúpos, átlagosan 0.7 mm -es példányai. Az egyéb ősmaradványok közül 
legtöbb a mollusca héj és az echinoidea váz töredékek. A „mikrofaunás” szintben sok, az „or
bitolinás” szintben csak néhány egyéb foraminifera található, főként Miliolidae és Textulari- 
dae, kevés Cuneolina sp. és Sabaudia minuta flOFKER, továbbá vörös algák. Ez utóbbiakkal 
P e y b e r n ÉS (1977) és PEYBERNÉS & C o n r a d  (1979) foglalkozott részletesen. A leírt fajok, a 
Paraphyllum primaevum EEMOINE, a KymalUhon belgicum (FOSLIE) és az Archeolithotham- 
nium rude E e m o i n e  a Tési Mészkőnél már említett Vimport Floridáé fácies képviselői. Az 
ú.n. „alsó faunás” szintből, a Síoliczkaia dispar zónából az Orbitolina (Mesorbitolina) aperta 
(= Orbitolina mamillata-plana D o u v i l l É 1933) néhány példánya került a napvilágra. A kisé
rő faunában bivalviák, echinozoák és brachiopodák uralkodnak.

A Mesterhajagi Mészkő Tagozat a nagy méretű és lapos orbitolinák és a „Vimport flóra” 
alapján a zátony mögötti terület jellegzetes képét mutatja (5. ábra, D fácies).

Az Déli-Bakonyban Úrkúti Mészkő Tagozat felső részéből Orbitolina (Conicorbitolina) 
baconica az Orbitolina (Orbitolina) concava faj került elő.

Az orbitolinák a Zirci Mészkő képződésének idejét az Eszaki-Bakonyban a felső-albaiban 
valószínűsítik (9. ábra), mivel a legfelső rétegtagból előkerült Síoliczkaia dispar, zónajelző 
ammonitesz, -  mely a vraconi alsó részét jelzi -  felülről lehatárolja. A Déli-Bakonyban az 
Orbitolina (Orbitolina) concava jelenléte és más sztratigráfiai értékű ősmaradvány hiánya 
nem záija ki az üledékképződés folyamatosságát a cenomán legalján is.

Lábatlani Homokkő Formáció

A Lábatlani Homokkő Formáció legfelső része a Köszörűkőbányai Konglomerátum Tago
zat, mely a Lábatlan melletti Köszörűkőbányában tanulmányozható a legjobban (1 és 2. 
ábra). A Köszörűkőbányában található legalsó szakasz agyag rétegeiben talált nannoplankton 
alapján a képződmény kora felső-apti -  alsó-albai (SZTANO & BÁLDI-BEKE 1992). Az e fölötti 
szakasz gradált konglomerátum, melynek homokkő tömbjei orbitolinákat is tartalmaznak 
(H a n t k e n  1867, F ü l ö p  1958, M é h e s  1969). Az izolálható orbitolinák igen rossz megtartási 
állapotúak, erősen koptatottak, belsejük agglutinált és az embrionális szerkezetük hiányzik. 
Meghatározásuk csak genus szinten volt lehetséges. Az Orbitolina (Mesorbitolina) sp. példá

61



nyok mellett korall, hydrozoa, rudista töredékek, Ostrea-félék, echinodermata vázelemek, 
vörös algák alkotják a kőzet ősmaradvány tartalmát. A kőbánya legfelső ú. n. „felső breccsa” 
rétegeiben orbitolinákban (kb. 2-6% orbitolina tartalom) gazdag urgon-típusú mészkőtömbö
ket találunk (Görög 1990, SCHLAGINTWEIT 1990a, 1990b). A kísérő fauna hasonló az előbb 
említett alsóbb szint homokköveiben találhatókéhoz, azaz korall, hydrozoa, rudista töredékek 
ezeken kívül néhány egyéb agglutinált foraminifera és vörös algák. Az orbitolinák nagyon jó 
megtartásúak, de csak kőzet-csiszolatban vizsgálhatók. A kőzet extraklasztokat is tartalma
zott, melyekben orbitolinák is előfordultak. Ezek általában rosszabb megtartási állapotúak 
voltak, mint az extraklaszton kívüliek. Az Orbitolina (Mesorbitolina) texana R o e m e r  domi
náns faj mellett az Orbitolina (Mesorbitolina) cf. lotzei S c h r o e d e r  faj egyedei voltak meg
határozhatók (6. ábra). A két faj együttes előfordulása alapján ezek a mészkő tömbök gargasi- 
en korúak (9. ábra). Az ősmaradványok jellegzetes külső platform szervezetek, erre a környe
zetre utalnak az orbitolina tartalmú extraklasztok is (5. ábra, B fácies). SZTANO (1990) az üle
dékes szerkezeti elemek alapján megállapította, hogy a konglomerátum anyaga EK, azaz a mai 
Szlovákia felől érkezett. Napjainkban ezen a területen hasonló képződményt nem ismerünk 
( M is ik  1990). Az Eszaki-Mészkő-Alpokban található Rossfeldi Formáció „exotikus” urgon 
mészkő kavicsaival mutat rokonságot (FÜLÖP 1958, SCHLAGINTWEIT 1990a, 1990b).

VILLÁNYI ZÓNA

Villányi-hegység

A Villányi-hegységben a Nagyharsányi Mészkő Fonnáció tartalmaz Orbitolinákat (FÜLÖP  
1965, M é h e s  1968, 1969, P e y b e r n é s  1979, S c h l a g i n t w e i t  1990a, G ö r ö g  1991). Ez a 
képződmény hatalmas urgon-fáciesű zátony test (FÜLÖP 1965, CSÁSZÁR 1985, 1989), mely 
csak a hegység két külső pikkelyében, a Ny-i pikkelyben a Tenkes-hegyen és a K-i pikkelyben 
Harsányhegyen és tőle D-re Kistapolcán és Beremenden található (1. ábra). A két pikkelyben 
a mészkőösszlet kifejlődése eltér egymástól (2. ábra). A felszíni feltárások és fúrások (pl. Be- 
remend 1. sz. fúrás) igen jó  szelvényeket és orbitolinákban gazdag rétegeket szolgáltatnak. Az 
Orbitolina-fé\ek zömében jó megtartási állapotúak, de ennek ellenére a meghatározásukat 
erősen megnehezítette, hogy a Villányi-hegység egész területéről csak kőzet-csiszolatban vizs
gálhatók.

A K-i pikkelyben a formációt -  mely itt több 100 m vastag - ,  a lito- és biofácies alapján 
FÜLÖP (1965) három részre, CSÁSZÁR (1989) négy részre osztotta. A rétegsor édes- és csök- 
kentsósvízi rétegekkel indul, melyek diszkordánsan települnek pelágikus júra mészkövekre. Itt 
C s á s z á r  (1989) a Lofer-ciklus alsó részére jellemző üledékes struktúrákat különített el. A 
második egységben (= CsÁszÁR-féle 2. és 3. egység) jelennek meg először az Orbitolina- 
félék, 1-2%-ban. Az Orbitolinopsis cuvillieri M oULLADE és a Falsurgonia pileola A RNAUD- 
V a n n e a u  &  A r g ó t  példányai kerültek elő. M é h e s  (1968) még az Orbitolinopsis elongata 
D ie n i , M a s s a r i  &  M o u l l a d e  fajt írta le a Beremend 1-fúrásból. A főként mikrites alapanya
gú kőzetben viszonylag kevés Pachyodonta töredék, csiga átmetszet és echinodermata váze
lem van. A foraminiferák közül a Mililolidae-félék dominálnak, mellettük megjelenik néhány 
Sabaudia minuta HOFKER, Vercorsel/a sp., Cuneolina sp., Choffatella decipiens S c h l u m - 
BERGER és Archaelveolina sp. Az Orbitolinopsis cuvillieri MOULLADE a felső-barrémi -  
be^.oulien alemeletben zóna-jelző a dny-európai provinciában (az Ibér-félsziget, D-Franciaor- 
szág) (8. és 9. ábra). A rétegek Dasycladaceákban gazdagok, a Salpingoporella fajok domi
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nálnak. A fajok megegyeznek a Nyugat Mediterrán provinciáéval (Franciaország, 
Spanyolország, Svájc, Szardínia), de erősen különböznek a Külső-Dinaridák. Olaszország és 
Fszak-Afrika flórájától (PEYBERNÉS & CONRAD 1979). Az ősmaradványok a belső platform 
jellegzetes alakjai (5. ábra).

A legfelső 3. szakasz (= C s á s z á r  1989 szerinti 4. rész) főként mudstone változó mennyi
ségű és méretű rudista-vázelemmel. A foraminiferák között az orbitolinák dominálnak, 10- 
20%-ot is elérheti a mennyiségük. A lapos formák közül a Preorbitolina cormyi-wienandsi 
SCHROEDER és PalorbHolino íenticu/aris (BLUM ENBACtl) együtt fordulnak elő és az első faj 
dominanciája jellemzi a paleokommunitást. A magas-kúpos vázú Dictyoconinae-félék közül a 
Pa/eodictyoconus actinostdma ARNAUD-VANNEAU Sc ScttROEDER néhány példánya volt 
meghatározható (6. ábra). Az Orbitolina-félék alapján ezek a rétegek felső-bedoulien alsó- 
gargasien korúak (9. ábra). Fgyéb foraminifera igen kis mennyiségben (1-5%) van jelen, 
főként kis méretű Miliolidae és Textulariidae fajok példányai, néhány Choffatella decipiens 
ScHLUMBERGER és Sobaudia minnta HoFKER. Fiz utóbbinak főleg csak az embrionális 
apparátusa. A faunában megjelenik még néhány ostracoda. A Dasycladáceák szinte teljesen 
eltűntek, csak néhány bekérgező alga jelenik meg pl. a Bacinelta irregularis R a d o i c i c . A  

fauna és flóra elemek a belső platform supraiittorális zónájára utalnak (5. ábra, IF -  I fácies).
A Nagyharsányi Mészkő Formáció rétegtanilag következő szakasza Beremenden és a Kis- 

tapolca melletti kis mészkő kibukkanásban nyomozható. Az Orbitolina-féléket tartalmazó 
kőzet miliolinás-orbitolinás wackestone, a mollusca héj töredék aránya 10% alatti. A forami
niferák mennyisége átlagosan kb. 30%. Uralkodóak a Miliolidaek, melyek a foraminiferák 80- 
90%-át is adhatják. Az orbitolinák általában 1-2%-ban vannak jelen, de néhány rétegben a 
mennyiségük elérheti a 25-30%-ot is. A palaeoasszociáció többnyire monospecifikus, az Orbi
tolina (Mesorbitolina) texana RoEM ER (= Orbitolina (Mesorbito/ina) beremendensis MÉHES) 

faj példányaiból áll, ezenkívül csak a Beremendi kőfejtő legfelső szintjéből sikerült eddig a 
Dictyoconus pachymarginalis ScHROEDER fajt meghatározni (6 . ábra). Ez a taxon eddig Irán
ból, EK-OlaszországbóI, a Pireneusokból és az Eszaki-Mészkő-Alpokból került elő (8. ábra). 
További foraminiferák, melyek gyakran megjelennek a Textulariidae spp., a Sabaudia minnta 
H o f k e r , a S. capitata ARNAUD-VANNEAU, a Vercorse/la arenata A R NAUD-VANNEAU, a 
G/omospira urgoniana A r n a u d - V a n n e a u  és a Glomospella sp. Egyéb fosszíliák közül a 
bryozoák, ostracodák, néhány Dasycladacea és gyakran a Bacinella irregularis RADOICIC 
található meg. Ezen rétegek kora gargasien -  clansayesien az O. (M). texana és a Dictyoconus 
pachymarginalis együttes előfordulása alapján, (9. ábra). Az ősmaradvány-együttes a belső 
platform infralittorális zónájára jellemző (5. ábra).

A Ny-i pikkelyben, a Tenkes-hegyen a Nagyharsányi Mészkő Formáció mindössze kb. 30 m 
vastag és a kimmeridgei mészkőre diszkordánsan települ. A fedő Bissei Márga felé a határ 
éles, de a település konform. Az összlet fekütől számított, kb. 2,5 m-ben jelennek meg először 
Orbitolinák, mennyiségük 1% körüli. Az Orbitolinopsis cuvi/lieri MOULLADE és a Falsurgo- 
nia pileola A R NA U D-VANNEAU et ARGÓT fajok voltak meghatározhatók, jelezve, hogy itt is 
folyt üledékképződés a felső barrémi -  bedoulien idején. A foraminiferák (kb. 1%) közül 
megjelennek még Miliolidea spp., Textulariidae spp., Glomospira urgoniana ARNAUD- 
V a n n e a u , Vercorse/la sp., Sabaudia minnta FIo f k e r  és S. capitata A r n a u d - V a n n e a u . A z  

algákat néhány Dasycladacea töredék képviseli. A rétegsorból hiányzik a Preorbitolina 
cormyi-wienandsi ScHROEDER és a Palorbitolina lenticularis ( B l u m e n b a c h ) együttes-zóna. 
A következő orbitolinás szintben (az előző felett kb. 3 m -rel) Simplorbitolina manasi ClRY et 
R a t , illetve az Simplorbitolina conulus SCHROEDER átmeneti formái és az Orbitolina (Ktesor- 
bitolina) texana R o e m e r  együtt fordulnak elő. Az első faj dominanciája jellemzi a paleo- 
asszociációt. Általában az orbitolina tartalom 2-5%, de ez az összes foraminifera tartalom
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több, mint 90%-a. Két rétegben az orbitolinák mennyisége meglialadja a 30%-ot. Az alsóban 
orbitolinák igen rossz megtartásúak, erősen lekerekítettek, agglutináltak és embrionális szer
kezetük legtöbbször hiányzik. Egyéb foramitiifera csak néhány példányban fordul elő. Ezen
felül mollusca héj, főként kagyló héj töredékek találhatók (kb. 10-20%), melyeket az orbitoli- 
nákhoz hasonlóan kalcit-kéreg vesz körül, a mátrix raikrit és durva pátit. A lito- és a biofácies 
egy belső platform csatornában történt áthalmozódásra, illetve leülepedésre utal (5. ábra, E 
fácies). A felső Orbitolinákban gazdag rétegek az összlet legtetején vannak. Az orbitolinák 
jobb megtartásúak és a többi foramitiifera együttes mennyisége eléri a 10%-ot. A leggyako
ribbak a következők: Mdiolidae spp., Textulariidae spp., Glomospira urgoniana A r n a u d - 
V a n n e a u , Vercorsel/a orenata A r n a u d - V a n n e a u , V. camposaurii S a r t o n i  et C r e s t e n t i , 
Sabcmdio minuta HOFKER, és S. copitata A r n a u d -V a n n e a u . A foraminiferákon kívül meg
található fosszíliák: mollusca héj töredékek, korallok, bryozoák, ostracodák és Dasycladaceák.

Simplorbitolina mcinasi ClRY et Ra t  igen széles ősföldrajzi elterjedéssel bír, de eddig csak 
a Tethys északi pereméhez tartozó területekről írták le (8. ábra). E faj és az Orbitolina 
(Mesorbitolina) texana Ro e m e r  együttes előfordulása a legfelső-clansayesien -  alsó-albai 
korra utal (9. ábra). Az ősmaradvány tartalom a belső platform infralittorális környezetére 
jellemző (PEYBERNÉs 1979) (5. ábra, F fácies).

AZ ORBITO LINA -FÉLÉK  PALEOBIOGEOGRÁFIAI ÉRTÉKELÉSE

A legfontosabb alsó- és középső-kréta Orbitolininae és Dictyoconinae fajok paleobiogeo- 
gráfiai elteijedését a 7. és 8. ábra szemlélteti. A térképeken csak a jól dokumentált -  az embri
onális szerkezet orientált metszetének csiszolati képét is ábrázoló -  fajleírásokat vettem figye
lembe. MoULLADE et al. (1985) által publikált lelőhely adatokat -  ellenőrzésük után -  átvet
tem és kiegészítettem. Az irodalomjegyzékben az elteijedési térképek adatait szolgáltató mun
kák közül ezért csak a kiegészítéshez használt cikkek szerepelnek hiánytalanul.

Az Orbitolininae alcsalád széles földrajzi elteijedésű, mind genus, mind faj szinten. Sok 
közöttük a kozmopolita, főként igaz ez a Palorbitolinákra és a Mesorbitolinákra. A Conicorbi- 
tolinák és Orbitolinák azonban nem fordulnak elő Eszak-Affikában és az Itáliai-félszigeten. 
Ellenben a Dictyoninae alcsalád fajai gyakran provincialitást mutatnak. így az ősföldrajzi kap
csolatok tisztázásában nagy segítséget nyújthatnak. A két csoport ezen tulajdonságának az 
eltérése több tényezőre vezethető vissza. Az egyik a már említett, különböző élettér. A karbo
nátos platform külső részén élő Orbitolininae-félék számára lényegesen kedvezőbbek a feltéte
lek a tengeri áramlatok segítségével való teijedésre. Ehhez hozzájárult az, hogy az Orbitolini
nae összetett felépítésű embrionális része feltehetően lehetővé tette a lebegést a fiatal egyedek 
számára. Az áramlatokkal így nagy távolságra és viszonylag rövid idő alatt eljuthattak. A Dic- 
tyoconinae-félék egyszerű embrionális része erre nem volt képes. A mikroszférás alakban is 
megjelenő Orbitolininae-félék, a Palorbitolina és Orbitolina (Mesorbitolina) genusok, az 
ivartalan szaporodás révén biztosították a gyors reprodukálódást és az adott ökológiai fülke 
rövid időn belüli elfoglalását. Ugyanakkor ez a csoport jobban elviselte a kedvezőtlenebb 
körülményeket, pl. zavaros vizet, erős vízmozgást, alacsonyabb hőmérsékletet. Az eddig 
ismert legészakibb orbitolina előfordulásokban, Írországban és Angliában a Palorbitolina 
lenticularis B l ü MENBACH, az Orbitolina (Orbitolina) sefini LEYMERIE és az Orbitolitia 
(Orbitolina) concava ( d ’A r c h i a c ) példányait találták meg (SlM M O NS &  WILLIAMS 1992).
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ÖSSZEFOGLALÁS ÉS ÉRTÉKELÉS

A magyarországi alsó- és középső-kréta képződményekben az Orbitolina-félék megjelené
se heterocron urgon fáciesekhez kötődik. A Tethys övezetében az urgon-típusú karbonátos 
platformok fő tömegei a barrémi -  apti (bedoulien/gargasien) időintervallum során keletkeztek. 
Erre az időszakra esik a villányi-hegységi Nagyharsányi Mészkő igazán tengeri rétegeinek 
leülepedése, mely folytatódott az albai aljáig. Ezzel szemben a Dunántúli-középhegységben a 
tipikus urgon kifejlődésű, szálban álló kőzeteket csak az albaitól kezdve ismerünk. Az eddig 
innen előkerült legidősebb Orbitolina-féle a gargasien korú Orbitolina (Mesorbitolina) cf. 
lotzei SCHROEDER.

A Dunántúli-középhegységben az orbitolinás rétegek a fácies átmenetekhez kötődnek, me
lyek legtöbbször egybeesnek a formációk átmeneti rétegeivel. Igaz ez a Tatai Mészkő Formá
ción belül, a Vértessomlói-Kömyei, a Kömyei-Tési és a Tési-Zirci Formációk átmeneteinél is. 
Ebből a zónából eddig csak az Orbitolininae alcsalád fajai kerültek napvilágra, melyek többsé
ge kozmopolita (7. ábra). A leggyakoribb az Orbitolina (Mesorbitolina) genus, mely evolúci
ós sorának egymást követő tagjai sorra megjelennek. A Tatai Mészkőből csak alnemzetség 
szinten meghatározható példányok kerültek elő. A legidősebb és egyben a legegyszerűbb és 
legkisebb embrionális szerkezetű a Orbitolina (M.) cf. lotzei SCHROEDER, mely a Gerecse- 
hegységbeli Köszörűkőbányai Tagozat mészkő kavicsaiban együtt található a filogenetikai sor 
következő tagjával, az Orbitolina (M.) texana (R o e m e r ) fajjal (5 . ábra), melyek gargasienre 
utalnak. Az alsó- és középső-albai Vértessomlói Aleurit és a Kömyei Mészkő rétegeiben az 
Orbitolina (M.) texana (R o e m e r ) mellett a a fejlődési sorban következő Orbitolina (M.) sub- 
concava LEYMERIE is megtalálható. Alul az O. (M.) texana uralkodik, majd fokozatosan hát
térbe szorul és átadja helyét az O. (M.) subconcavának. A Tési Agyagban csak ez utóbbi kép
viseli a Mesor bitói inakat, de megjelennek az Orbitolina és eddig Magyarországon még isme
retlen Conicorbifolina alnemzetség fajai is, az Orbitolina (Orbitolina) sefini HENSON és az 
Orbitolina (Conicorbifolina) baconica (MÉHES), mely átmenetet képez az O. (C.) corbarica 
Sc h r o e d e r  és az O. (C.) conica d ’A r c h ía c  között. A felső-albai Zirci Mészkőben az O. (O.) 
sefini HENSON és az O. (C.) baconica MÉHES ugyancsak előfordul, de velük együtt megtalál
juk az eddig ismert legnagyobb méretű Orbitolina faj példányait is, mely a Mesorbitolinák 
utolsó tagja, az Orbitolina (M.) aperta (ERMAN). Az Úrkúti Tagozatból az Orbitolina alnem
zetség egy következő tagja az Orbitolina (Orbitolina) concava ( d ’A r c h ia c ) került meghatá
rozásra az O. (C.) baconica MÉHES fajjal együtt.

A Villányi zónában Orbitolininae mellett megjelenik a Dictyoconinae alcsalád is. A Nagy
harsányi Mészkőben a legidősebb Orbitolina-féle az Orbitolinopsis cuvillieri MOULLADE, 
mely zóna jelző faj az felső-barrémi -  alsó-aptiban. Ezt a zónát PEYBERNÉS (1979) is leírta a 
K-i pikkelyből, Nagyharsányból. Most sikerült kimutatni a Ny-i pikkelyben, a Tenkes-hegyen 
is. Mindkét helyen az O. cuvillieri MOULLADE a Falsurgonia pileola A r n a u d -V a n n e a u  et 
A r g ó t  fajjal együtt fordult elő Időben következő a Preorbitohna cormyi-wienandsi Sc h r o e 
d e r  és a Palorbitolina lenticularis (BLUMENBACH) együttes-zóna, mely csak Nagyharsányban 
nyomozható. Ezek a fajok képviselik a legegyszerűbb Orbitolininae-féléket (3. ábra). Ugyanitt 
jelent meg a Paleodictyoconus actinostoma A r n a u d -V a n n a e u  et SCHROEDER, mely faj elő
ször került leírásra Magyarországról. A K-i pikkelyben a formáció fiatalabb rétegeiben az O. 
(M.) texana (R o e m e r ) példányait találjuk. Beremenden ezenkívül egy további Dictyoconinae, 
a Dictyoconus pachymargina/is SCHROEDER is megjelenik. A Nagyharsány Mészkő legfiata
labb rétegeit a Ny-i pikkelyben a Tenkes-hegyen találjuk, ahol a Simplorbitolina manasi-
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conulus ny-európai zóna-jelző faj dominanciája mellett még az O. (hí.) lexcma ( R o e m e r )  for
dul elő.

Lényeges különbség mutatkozik tehát a két zóna orbitolináinak palaeoasszociációjában. Míg 
a Dunántúli-középhegységi zónában az Orbitolininae-félék mellett a Dictyoconinae-félék 
egyáltalán nem jelennek meg, addig a Villányi zónában ez a csoport gyakran az uralkodó. Ha
sonló eltérést találunk, ha az urgon-típusú karbonátos platformok másik jellegzetes csoportját 
a mészalgákat vizsgájuk. A Dunántúli-középhegységből szinte kizárólag vörös algákat isme
rünk, csak a Zirci Mészkő Eperkéshegyi Tagozatából említett CSÁSZÁR (1986) néhány Salpin- 
goporellát. A jellegzetes albai „Vimport” flóra tipikus alakjait, melyeket eddig csak a Zirci 
Mészkőből ismertünk (PEYBERNÉs 1977) a Tési Agyag felső részéből is sikerült kimutatni. A 
Villányi-hegységben az O/ú/to/ü/rr-félékkel közös palaeokommunitásban lévő mészalgák közül 
a Dasycladaceák az uralkodóak, velük együtt csak néhány „primitív” vörös alga jelenik meg.

A vizsgálatok segítségével megállapítható volt, hogy a Dunántúli-középhegység és a Villá
nyi-hegység alsó- és középső-kréta képződményeinek orbitolina faunájában illetve mészalga 
flórájában tapasztalható eltérés oka -  az időbeli különbségeken túl -  az, hogy más-más kör
nyezeti és ökológiai körülmények között keletkeztek. Az előbbi az urgon-típusú karbonátos 
platform külső, az utóbbi a belső területének jellegzetes paleokomnuinitását mutatja.

Ősföldrajzi szempontból mind a Dunántúli-középhegységi, mind a Villányi zóna ezen idő
szakban a Tethys északi pereméhez tartozott. Ezt igazolja a Dunántúli-középhegységben az

Orbitolinopsis cuvillieri MOULLADE, 1980

Falsurgonh pileola ARNAUD-VANNEAU et ARGÓT, 1973

Palfiodictyoconus actinostoma ARNAUD-VANNAEU et SCHROEDER, 1976

Dictyoconus pachymarginaJis SCHROEDER, 1965

Simplorbitolina manasi CIRY et RAT, 1953

Simplorbitolina conulus SCHROEDER, 1965

Palorbitolina lenticularis (BLUMENBACH, 1805)

Preorbitolina cormyi SCHROEDER, 1964 

*Preorbitolina wienandsi SCHROEDER, 1964 

Orbitolina (MesorbitoliriaJ lotzci SCHROEDER, 1964 

Orbitolina (Mesorbitolina) texana (ROEMER, 1849)

Orbitolina (Mesorbitolina) subconcava LEYMERIE, 1881 

Orbitolina (Mesorbitolina) aperta (ERMAN, 1854)

Orbitolina (Orbitolina) sefíni HENSON, 1948 

Orbitolina (Orbitolina) concava (D’ARCHIAC, 1937)

Orbitolina (Conicorbitolina) baconica (MÉHES, 1964)
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9. ábra Magyarországi Orbitolina-fé\ék sztratigráfíai elterjedése (különböző szerzők alapján). 
Fig. 9. Stratigraphic rangé o f orbitolinid species o f Hungary (after various authors).



Orbitolina (O.) sefnii H e n s o n  és a „Vimport” Hóra inegjelenése és a „dinári” fajok teljes hiá
nya, a Villány-hegységben a délnyugat-európai affinitást! Orbitolinopsis cuvillieri és a Simpl- 
orbitolina mcmasi zóna és a Dasycladacea fajok.

A Villányi-hegység és Külső-Dinaridák faunájában sok közös Orbitolininae és Dictyoconi- 
nae faj és egyéb nagy foraminifera található, továbbá itt is a Dasycladaceák az uralkodó 
mészalgák. A Nagyharsányi Mészkőben azonban a karakterisztikus „dinári” fajok nem jelen
nek meg, mint például az apti Proechrysa/inida infracretacea LuPERTO-SlNNl és az albai 
„primitív” Orbitolina-félék a ValdancheUa dercurli DECROUEZ et MOULLADE és a Coskino/i- 
na brönnimanni (DECROUEZ et MOULLADE). Az alga flóra domináns tagja a Salpingoporello 
di/iarico R a d ö ICIC ugyancsak hiányzik. A „dinári” affinitás, amit SC’HLAGINTWEIT 1990 is 
említ az Arco/veo/ina c f  reichéli De C a s t r o  faj nagyharsányi előfordulása kapcsán, valószí
nűleg csak a hasonló ökológiai körülmények eredménye.

Köszönetnyilvánítás: A jelen dolgozat a „Paleokommunitások fejlődése a geológiai 
változások tükrében magyarországi vizsgálatok alapján” című 01 KA (2297 sz.) kutatás 
keretében készült. A szerző magyarországi Orbitolina kutatásait a Magyar Hitel Bank 
„Magyar Tudományért” Alapítványa, az F4351 és az 552 sz. OTKA is támogatta.
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Őslénytani Viták (Discussiones Palaeontologicae) 39 73-78 Budapest, 1993. október

MÉLYSZUBLITORÁLIS-BATHYALIS OSTRACODA EGYÜTTESEK 
MAGYARORSZÁGRÓL AZ ALBAI EMELETTŐL AZ OLIGOCÉN

VÉGÉIG1
Albian to Oligocene deep sublittoral and bathyal Ostracoda communities írom Hungary

MONOSTORI Miklós* 2

Kivonat: A Magyarországról ismert mélyszublitorális-bathyalis tengeri ostracoda együttesek 
összetételének alakulását az albai emelettől az egri emeletig a következőkkel jellemezhetjük:
1. ) Genus szinten tekintve ezek az együttesek eléggé nagy stabilitást mutatnak a földtörténet

nek e szakaszában. Döntő szerep jut néhány hosszúéletű formának, ezek egy része (pl. a 
Bairdid) a paleozoikumtól, más része (pl. a Cytherelld) a mélyebb mezozoikumtól máig 
ismert, sőt gyakran domináns a tárgyalt, viszonylag mélyvízi környezetben.

2. ) A felső krétától fontos és gyakran domináns együttes-alkotó a Krithe.
3. ) A bartoni emelettől válik fontos faunaalkotóvá a Henryhowella és az Agrenocythere, az

oligocénben a Costa.
4. ) A paleogén együttesek nagyon hasonlóak az Akvitáni medence és a Biscayai öböl mélyvízi

paleogén együtteseihez.

Abstract: Albian to Oligocene deep sublittoral and bathyal Ostracoda communities írom 
Hungary display the following features:
1. ) They are rather similar on the generic level. Somé long-lived forms take a prominent part

in these communities. A part o f them is known from Paleozoic to Recent (Bairdia, Mac- 
rocypris, etc.), others from Triassic or Liassic to Recent (Cytherella, Pontocyprella, 
etc.). They often predominate in these communities.

2. ) The genus Krithe is an important and often dominant form in the Upper Cretaceous and
Paleogene communities.

3. ) Henryhowella and Agrenocythere are important components o f the Paleogene communi
ties, Costa has a significant role in the Oligocene.

4. ) The Paleogene communities in Hungary are very similar to the Paleogene deep-water
communities o f Aquitanian Basin and the Bay o f Biscay.

Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani Szakosztályának 1992. 
november 16-i előadóülésén.

2ELTE TTK Őslénytani Tanszék, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
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b e v e / j  i e s

A „Paleokommunitások fejlődése a geológiai változások tükrében magyarországi vizsgála
tok alapján” c. 2297.sz. OTKA pályázat részeként folyik a hazai ostracoda kommunitások
változásainak vizsgálata.

Magyarországon a középső triásztól a középső miocénig találhatunk némi megszakítással 
olyau rétegsorokat, melyekben nyomon követhetjük a viszonylag mélyebb tengeri területek 
ostracoda faunáinak összetétel-változásait. Viszonylag mélyebb tengeri területeknek a mély- 
szublitorális -  sekélybathyalis tengerrészeket tekintem 100 -  néhányszáz méter vízmélységgel. 
A triász és jura, valamint a miocén ostracoda faunák megfelelő mennyiségi értékelése csak a 
közelmúltban kezdődött el, ezért e munka az albai emelettől az egri emeletig vizsgált faunák 
összetételével foglalkozik

ALBAI EGYÜTTESEK

A Dunántúli Középhegység albai és cenoman emeletbeli Pénzeskúti Márga Formációja 
( M o n o s t o r i  et al. 1989) jórészt mélyszublitorális -  sekélybathyalis tengerész üledékéből kép
ződött. Az ostracoda faunára jellemző a Cytherella genus túlsúlya (Császár et al. 1987). A 
teljes szelvényből előkerült összpéldányszám 65%-a e genusba tartozik, de egyes minták ost
racoda faunája 90%-ban Cytherellákból állhat. A Cytherella genus egyes fajai a júrától máig 
jellegzetes alkotói a hasonló medencebelseji tengeri ostracoda faunáknak. Kisebb mennyiség
ben a Bairdia, Cardohairdia és Pontocyprella is jelentkeznek, ezek hasonló mélyvízi együtte
sek alkotóelemeiként már a magyarországi triászból és júrából is kimutathatók. Jelentős egyed- 
számmal szerepel a Schuleridea genus is, melynek tömeges megjelenése a magyarországi 
paleogénben a partközeli sekély szublitorálisban lesz jellemző. A mély vízi kifejlődés faunájára 
jellemző a díszített Cytheridae fonnák alárendelt mennyisége, ami a hasonlójellegű magyaror
szági triász és júra együttesekre is jellemző. Ezeket egy-két Cythereis faj és egy-egy Neocy- 
there és Centrocythere faj képviseli.

FELSŐ CAMPANI-MAAS I R ICH TI EGYÜTTESEK

A Dunántúli Középhegység krétájában a felső campani-maastrichti korú Polányi Márga 
Formációban (G ó c z Á N  et al. 1 9 8 9 ) jelentkeznek ismét mélyvízi ostracoda társulások. Jelleg
zetes változás, hogy a domináns elemek közt újként jelentkezik a Krithe genus. E genus már a 
felső kréta megjelenésétől kezdve a sekélyebb szublitorális együttesekben is megjelenik. A 
Polányi Márga Krithe faja azonban olyan morfológiájú, melyet mélyvízre jellemzőnek tarta
nak, posterior vége jellegzetesen „kimetszett” (Ducasse 1974). Új, és a harmadidőszakban is 
jellemző további faunaelemek a Phacorhabdotas és a Trachyleberidea. Folyamatosságot 
képvisel az összetételben a Cytherella, melynek egyedszáma továbbra is a legnagyobb, és a 
Bairdia. Bár az albai együttesekből nem került elő, a Bythoceratina genust is „konzervatív” 
elemként említeném, hiszen a paleozoikumtól sokfelé ismert forma. A Pénzeskúti Márgához
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hasonlóan a Polányi Márga mélyszublitorális -  bathyális keletkezesét is alátámasztják egyéb 
faunaadatok is, mint pl a plankton -bentosz foraminifera arány (BODROG! & B o d n á r  1 9 8 9 ).

B A R I O N1- PR IA RÓNAI EGY IJIT ES E K

A kainozoikum aljáról adataink nincsenek. A legelső harmadidőszaki mélyvízi 
képződménynek a bartoni-priabonai korú Padragkúti Márga Formáció tekinthető (BÁ LD I- 
Beke 1989). A leggyakoribb faunaelem az ostracodák közt a CythereUa, különösen egy olyan 
alak, melynek speciális bélyege mindmáig mélyvízi fajokra jellemző: a bal teknő posterior ré
szén kis fulecske van. Egy másik konzervatív faunaelem az albaiból is említett Pontocyprella. 
Ugyancsak konzervatívnak tekinthető a Macrocypris, mely a paleozoikumtól máig rendszeres 
alkotóeleme a mélyvízi ostracoda együtteseknek (a hazai krétából eddig nem ismert). A maas- 
trichti faunában is gyakran előforduló Kriihe genus itt is domináns együttesalkotó lehet, itt is a 
posterior „kimetszett” forma gyakori. Egyes esetekben jelentős százalékban szerepel a 
Trachyleheridea genus, mely szintén megvan a maastrichti faunában is. Új elemként lép fel az 
időnként domináns ProtoargiUoecia, az Agrenocythere (mely a maximális kimélyülésnél do
mináns alakként szerepel), a Henryhowe/la és a Trachyleberis is. E formációnál is kimutatható 
a mélyvízi képződés a plankton-bentosz foraminifera arány segítségével is (H o r v á TH-Ko l l á - 
NYI &  NAGY-GELLAI 1989).

A priabonai emelet felsőbb részébe tartozó Budai Márga Formáció (NAGYM AROSY et al. 
1989) szintén mélyvízi képződésű. Domináns elem a CylhereUa és a Krithe, mindkettőnél az 
előzőekben említett jellegzetes mélyvízi morfológiai típus gyakori. Gyakori a Protoargilloe- 
cia, Cardoboirdia, Agrenocythere, Bairdia. Újabb elem a szintén gyakori Parakrithe és az 
egyes helyeken gyakori Abyssocypris. Nagyon sokszor és olykor nagy mennyiségben szere
pelnek sekélyvízi formák is allochton elemként, ezek közt nagyon sok a juvenilis forma 
(M o n o s t o r i  1986, 1987). Ezek allochton származását a gyakori allodapikus betelepülések is 
hangsúlyozzák: jellegzetes turbidit rétegsor mutaható ki (BÁLDI 1984, BÁLDI et al 1984).

OLIGO CÉN  EGYÜTTESEK

A magyarországi oligocén jellegzetes mélyszublitorális-sekélybathyalis képződménye a 
Kiscelli Agyag Formáció (N a g y m a r o s y  et al. 1989). A megelőző eocén együttesekhez 
hasonlóan domináns elem a Cytherella, nagy gyakoriságú e genusban az előzőekben említett 
jellegzetes hátsó „fulecskét” viselő faj. Másik két nagyon gyakori faj a Krithe (posterior 
„kimetszett” fajjal) és a Henryhowella. Váltakozó mennyiségben jelenik meg az előző együt
tesekben is szereplő Cardoboirdia, Bairdia, Agrenocythere, Parakrithe és a Protoargilloecia. 
Nagyon gyakori új elemként a Costa, mely általában sekélyvízi fajairól ismert, de néhány faja 
a harmadidőszak során alkalmazkodott a mélyvízi környezethez (M o n o s t o r i  1982). Új 
faunaelem a Buntonia és Bythocypris is a magyarországi mélyszublitorális-bathyalis 
együttesekben.
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!. táblázat. Az egyes genusok gyakorisága a mélyszublitorális-bathyalis ostracoda együtesekben. Jelma
gyarázat: * előfordul. ** bőséges, *(*) helyenként bőséges, *** legtöbbször domináns, **(*) 
bőséges, helyenként domináns.

Table 1. The abundancy of the ostracod genera in the deep sublittoral and bathyal communities. Legend: 
* additiotial. ** abundant, *(*) sometimes abundant, *** mostly dominant, **(*) abundant, some- 
tirnes dominant

Albian Maastrichtian Bartonian Priabonian Oligocene

Bairdia * ** ** *

Macrocypris *

Cardobairdia * *

Cytherella *** + ♦ *** *** ***

Schuleridea )

Neocythere

Centrocythere *

Cythereis *(*)

Pontocyprella * *(*)

Krithe **(*■)

Phacorhabdotus *

Trachyleberidea ** **

Bythoceratina *

Protoargilloecia **(*) *

Agrenocythere **(*■)

Trachyleberis *(*)

Henryhowella *(*) *(*) **(*)

Párák rithe ** *

Abyssocypris *(*)

Costa **(*)

Buntonia *

Bythocypris *

KONKLÚZIÓK 1

1. ) A magyarországi mélyszublitorális -  sekélybathyális faunák vizsgálata azt mutatta, hogy 
e faunák az azonos korú sekélyszublitorális faunáknál egyöntetűbbek voltak, változásaik tem
pója és mértéke is kisebb volt az albai és az oligocén vége között.

2. ) A genusok egy része már a paleozoikum, illetve a mélyebb mezozoikum óta alkotóré
sze ezeknek az együtteseknek. Ezek a „konzervatív” faunaelemek gyakran olyan hasonló ar-
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culatot kölcsönöznek időben távoli együtteseknek is, mely könnyebb ökológiai párhuzamosí
tást enged meg, mint a sekélyvízi együttesek egybevetése esetében.

3. ) A vizsgált időszakaszban végig jellemző a Cythere/la genus dominanciája. Annak elle
nére, hogy a Cytherella egyes fajai jellemzően megjelennek a sekély szublitorálisban is, vala
mennyi eddigi magyarországi elemzés arra utal, hogy a genus csak kivételesen domináns meg
jelenésű mélyszublitorálisnál sekélyebb vizekben. A tercierben a mély vízi jelleget egy' speciális 
morfológiai bélyeg (a bal teknő posterior „fiilecskéje”) egy gyakori fajnál történő megjelenése 
is hangsúlyozza.

4. ) A felső krétától a vizsgált időszak végéig domináns faunaelemként jelentkezhet a mély- 
szublitorális -  sekélybathyális faunákban a Krithe genus. E genusnak is vannak sekélyebb vi
zekben megjelenő fajai. A mély vízi jelleget a posterior „kimetszett” fajok jól jelzik.

5. ) A felső krétától megnő a díszített Cytheridaek szerepe e vizekben. *
6. ) Az együttesek genus összetétele a következő módon alakul: végig meghatározó a 

Cytherella. Az alsó krétától a fíairdia jelentősége csökkenő. A felső krétától, fellépésétől a 
Cytherelláénál alig kisebb a Krithe szerepe. Fluktuáló mennyiségben megjelenő elemek a Car- 
dobairdia, Pontocyprella, Protoargil/oecia. Csak az eocén felső részén mutatható ki az Abys- 
socypris és csak a priabonai -  oligocén faunákból a Parakrithe. Magyarországi anyagban csak 
a felső kréta faunákból ismert a Bythoceratina és Phacorhabdotus. A felső krétától a középső 
eocénig jelenik meg az együttesekben a Trachyleberidea. Középső és felső eocén együttesek 
jellegzetes, tagja a Trachyleberis. A Henryhowella és Agrenocythere a középső eocéntől az 
oligocén végéig jellegzetes elem, az első gyakran domináns. Csak az oligocénben jelenik meg 
az együttesekben a Buntonia és a Costa, az utóbbi gyakran domináns elemként.

7. ) Az együttesek időbeni változásait legjobban a díszített Cytheridaek cserélődése tükrözi, 
a Platycopak, Bairdiidaek és Cypridaek konzervatívabb módon jelennek meg. Miután a díszí
tett Cytheridaek aránya a minták többségében alárendelt, az együttesek összképe inkább kon
zervatív jellegű, a környezetet végig azonosíthatóan jellemzi.

8. ) A paleogén együttesek hasonlóságot mutatnak az Akvitáni medence és a Biscayai öböl 
palcogén mélyvízi faunáival ( D u c a s s e  &  PEYPOUQUET 1979).
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Őslénytani Viták (Discussiones Falaeontologicae) 3 9 79-89 Budapest, 199 í október

ÉLETKÖZÖSSÉGEK A FELSŐEOCÉN BUDAI
KÖZLEMÉNY)'

Bentliic communities on the Upper Eocéné slope at Budapest, Hungary -  A progiess report

KÁZMÉR Miklós2, MONOSTORI Miklós2 és Kamii ZÁGÖRSEK3

Kivonat: A Budai-hegység felsőeocén üledéksora egy mobilis aljzatú (transzpressziós) 
medencében, a medencét határoló lejtőn és a szomszédos szárazulaton rakódott le. Az üledék
képződés kezdetekor már létező jelentős szintkülönbségű domborzat a szedimcntácio folya
mán folyamatosan fennmaradt. A felsőeocén folyamán egyidejűleg rakódott le a batiális budai 
márga, valamint partmenti és sekélytengeri üledékek. A mélyebben lerakodott üledékekben 
megtalálható szinte valamennyi, magasabban keletkezett képződmény áthalmozott anyaga.

Az alluviális hordalékkúp, sziklás tengerpart, numrauliteszes mészkő, vörösalgás-nummuli- 
teszes mészkő, discocyclinás mészkő, bryozoás márga és budai (globigerinás) márga benthosz 
életközösségei oszlanak meg a lejtőn (fölülről lefelé). A lejtőn élt szervezetek jól tükrözik a 
pillanatnyi vízmélységet; közösségeik változása a vízmélység gyors növekedéséről tanúskodik 
az adott rétegsorban.

A bstract: The Upper Eocéné sequence in the Buda Hills has been deposited in a transpres- 
sional basin, on the surrounding slopes and on nearby dry land. The dissected topography per- 
sisted during sedimentation. Bathyal Buda Mari and uearshore sediments have been deposited 
conteinporaneouslv. Strata deposited in lower topogj aphic positions received sediments rede- 
posited írom any higher position.

The slopes bear the following facies and/or communities (írom top to bottom): alluvial fan, 
rockv shore, Nummulites limestone, algal-Nummulites limestone, Discocyclina limestone, 
Bryozoa mari, Globigerina (Buda) mari. Fauna and flóra living on the slope reflect (among 
other factors) depth o f the sea; changes in their communities provide evidences fór rapid in- 
crcase o f depth during sedimentation.

LEJ ION (ELŐZETES

'Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani Szakosztályának 1992. 
november 1 ó-i előadóülésén.

2ELTE TTK Őslénytani Tanszék, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

3J A. Comcnius University, Facülty o f Natural Sciences, Department o f Geology and 
Paleontology, Mlynská doüna 1/G, 842 15 Bratislava, Slovakia
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1. ábra. A Budai-hegység felsőeocénjének rétegtani viszonyai (Fodor et al. 1992) 
Fig. 1. Upper Eocéné stratigraphy o f Buda Hills (Fodor et al. 1992).

A BUDAI LEJTŐ

A Budai-hegység klasszikus eocén rétegsora nagyobbrészt triász mészkőből és dolomitból 
álló, takaros szerkezetű aljzatra települ (KOZUR & Mock 1991). A rétegsort folyóvízi és se
kélytengeri konglomerátum, homokkő, bioklasztos sekélytengeri mészkő és márga, valamint 
pelágikus globigcrinás márga alkotja (Wein 1977). Az üledékképződés az aljzatban formálódó 
szinszediment antiklinális-rendszer szárnyain zajlott. Az antiklinálisok növekedése elősegítette 
a lejtő  fennmaradását a felsőeocén folyamán, valamint ismétlődő áthalmozási jelenségeket 
hozott létre. A DNy-EK csapású antiklinálisok morfológiai kifejeződése a DK-felé irányuló 
budai le jlő  (F o d o r  et al. 1992).

ÉLETKÖZÖSSÉGEK

A következőkben sorravéve az ősmaradványtartalmú képződmények faunáját, előzetes ér
tékelését adjuk a felsőeocén életközösségek által jelzett környezeteknek (elsősorban a víz
mélységnek) Néhány, újabban feldolgozott faunacsoport áttekintésével érzékeltetni kívánjuk a
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2. ábra A gyakoribb felsőeocén életközösségek, ili. fáciesek relatív topográfiai helyzete a budai lejtőn 
(nem méretarányos ábra)

Fig. 2 Relatíve topographic position o f Upper Eocéné communities/facies on the Buda slope (nőt to 
scale).

felsőeocén életközösségek paleoökológiai értékelésében meglévő bizonytalanságokat. A be
mutatás sorrendje a 2. ábrán balról jobbra, azaz az antiklinális ÉNy szárnyától a DK szárny 
aljáig halad.

Sekélytengeri agyagmárga
A priabonai emelet alján Budakeszi környékén észlelhetők agyagmárgás-márgás, kőszén- 

nyomos képződmények. Ezekben gazdag, sekély szublitorális tengeri környezetre utaló ostra- 
coda fauna van. A változó sótartalmú részeken a Pokornyella és egy, az egész hazai eocén 
hasonló kifejlődéseiben tömeges, le nem írt új genus („Echinocythereis”) dominál. A normális 
sótartalmú sekély szublitorálisban jellegzetes a Bairdia dominanciája.

Alluvial is hordalékklip
Triász mészkő anyagú durva konglomerátum (folyóvízi csatorna kitöltése) padjai közé 

kékalga-flórát tartalmazó édesvízi mészkő települ (rétegek, onkoidok) ( H o r v á t h  &  KÁZMÉr 

1986). Hasonló onkoidok elterjedtek a languedoc-i és a katalóniai eocén folyóvízi üledékek
ben (l'R EY TE T& PLAZIAT 1965, NlCKEL 1983).
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Sziklás parti közösség
Fúró szervezetek (Aspi(tophalas fúlókagyló, Entohia fúrószivacs) által megtámadott dolo- 

miltörmelék isméit számos lelőhelyről, részben a batiális budai márgába áthalmozva.

Nummuliteszes mészkő
A solymári nummuliteszes mészkő és homokos mészkő (MONOSTORI 1967) echinoidea- 

faunája a Cassiduloida és Clypeasteroida rendekbe tartozik (Echinanthus, Echinolampas). 
Igen sekély, néhány m-es vízmélységben éltek ( B á RTHA 1992, további hivatkozásokkal).

Vörösalgás-nummuliteszes mészkő
A sekély szublitorális mozgatott vizében jellegzetes algagumós mészkő alakult ki. Jellemző 

a Miliolidae-k viszonylagos gyakorisága és a nagyforaminiferák közt általában az apróbbter- 
metíí a nummulitesek nagyobb aránya ( M o n o s t o r i  1967). A mollusca faunában jellegzetesek 
a Plicatu/ák, Ostreák, Spondy/usok, Len/ipec/enek és Chlamysok (BodÓ 1992, további hivat
kozásokkal), valamint előfordul az óriási Campanile növényevő csiga. A kevés adat azt mu
tatja, hogy az ostracodák közül a Baircfia genus lehetett domináns, olyan vastagvázú fajokkal, 
melyek jól alkalmazkodtak a viszonylag nagyenergiájú környezethez.

Egy betelepülő korallpad leggyakrabban Actinacis-t tartalmaz ( K o l o s v á RY 1949). A te le 
pek a környező üledékben „úsznak”, nem alkotnak zátonyt (KÁZMÉR 1985). A korallokkal 
gazdag, részben asztalközösséget alkotó rákfauna élt együtt (MÜLLER & COLLINS 1991).

Az echinoidea faunát I. a Discocyclinás mészkőnél.
A vízmélység a tengerszinttől 30 -40 in-ig terjedhetett.

Discocyclinás mészkő
A középső szublitorális csendesebb vizeiben vékony, elágazó algatelepecskék, a Discocycli- 

na-félék növekvő mennyisége és a gyakori Operculina jellemző (MONOSTORI 1965). A disco
cyclinás mészkő nagyobb része tkp. algahomok. Az Operculinák gyakori előfordulása alapján
a vízmélység az 50 m-t meghaladta.

Gazdag, nagy egyedszámú a kagylófauna: sok Chlamys (az egyedszám 50%-a felett), a 
Spondylusok és a Lentipectenek továbbra is gyakoriak (BodÓ 1992).

Az echinoidea faunára a homokos (Echinolampas) és a finomhomokos-iszapos aljzatot 
kedvelő (Schizaster) nemzetségek együttes jelenléte a jellemző. Az eltérő aljzatot igénylő 
nemzetségek együttes jelenléte az aljzatminőség változékonyságára utal (BARTHA 1992).

A márgás nummuliteszes-discocyclinás mészkő faunája átmenetinek tekinthető a fekvő 
nummuliteszes-discocyclinás mészkő és a fedő bryozoás márga faimája között. A Peronella, 
Echinolampas, Schizaster, Brissopsis és Enpatagus echinoidea-nemzetségek mai képviselői 
által igényelt ökológiai feltételek alapján a vízmélység néhányszor 10 m, az aljzat homokos- 
iszapos lehetett (BARTHA 1992).

A szerzők szerint a discocyclinás mészkő valószínű lerakodási mélysége a középső szubli
torális régió (40-100 m mélység).

Bryozoás márga
Uvigerinák alapján a bryozoás márga 70-150 m mélységben rakódott le (SZTRÁKOS 1983). 

Sekélyebb (alsó) részein gyakran tömegesek az Actino- és Asterocyclinák.
Az alsó szublitorális bryozoás márga kagylófaunája az egyedszám háromnegyedrészében 

Chlamys (recens fajai 90 m-ig élnek), a Lentipecten és a Spondylus továbbra is gyakoriak. A 
Pinna ma 30-300 ni között él (BodÓ 1992).
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Az ostracoda együttesek jellegzetessége a valódi Echinocythereisek gyakori előfordulása, 
mely jól jelzi a viszonylag mélyebb környezetet.

A névadó gazdag Bryozoa-fauna a mai atlanti bryozoák elterjedésével fajszinten összeha
sonlítva 400 1200 m mélységben élhetett. (Ez az érték a használt becslési módszer hibája 
miatt csak mint maximum-érték vehető számításba.) A bryozoás márga teteje sokkal mélyebb 
vízben rakódott le, mint az alja (ZÁGORSEK 1993). Azonos tendenciát észlelt foraminiferák 
alapján SZTRÁKOS (1987) is, de ő sokkal kisebb (40 100 m-cs) vízmélységet feltételezett. I la- 
sonló, dominánsan biyozoákból álló, fajgazdag együttes él Ausztrália déli pattján, a self mé
lyebb részein és a selflejtő felső részén, 130 450 in közötti mélységben (J a m es  et al. 1992).

A bryozoás márga echinoidea faunája a sekélyebb kőzetekétől igen eltérő Eltűnnek a 
sekélyvízi és a homokos aljzatot kedvelő nemzetségek képviselői és megjelennek az agyagos- 
fínomhomokos aljzatot igénylő alakok. A tüskéket leszámítva a fauna nemzetségei mind a 
Spataugoida rendhez tartoznak. Ma élő rokonaik az iszapos linomhomokos aljzatot, a 
néhányszor 10 m-lől 100 150 m-ig terjedő vízmélységet, a nyugodt, hullámveréseké I mentes 
környezetet kedvelik (lÍAR IHA 1902)

A bryozoás márga a mélyszubliloiális sekélybatiális régióban rakódott le. Viszonylagos 
vékonysága ellenére kitöltötte a lényigényes nagyfóraminiferák (eufotikus zóna) és a plankton 
által dominált bot iális budai márga közötti átmeneti öv (selflejtő) egészét.

Budai m árga

A sekélybat iális budai márga gazdag foraminifera faunája jól ismert a múlt század óta 
(l lANTKEN 1875). Pelágikus jellegét jól mutatja a plankton foraminiferák tömeges előfordulá
sa. Magas a plankton : bentosz arány (70:30-tól 80:20-ig). Uvigerinák alapján max. 200 m 
(H o r v á th  & IIo r v á t h -K o leá n y i 1986), ill. 200 400 m mélységben rakódott le (S z tr á - 
KOS 1983).

A sekélybatiális budai márga jellegzetes kagylója a Propeamussium (az egyedszám több 
mint háromnegyed részét alkotja), ami jól jelzi az egykori mélytengeri viszonyokat (BÁLDJ 
1986, BüDÓ 1992).

A budai márgából ismeijük a budai felsőeocén leggazdagabb ostracoda-faunáját, jellegzetes 
mélyvízi Cytherellákkal, Krithekkel, Agrenocytherével, Protoargilloeciával, Abyssocyprissel. 
Ugyanakkor a Budai-hegységben általánosan jelentkező turbidit-betelcpiilések jelzik a szubli- 
torális üledék beáramlását. Nemcsak jelentős karbonáttömeg átmozgásáról van szó, de a köz
tes pelágikus márgák képződése idején is jelentős bemosódás folyik, ezt jól jelzik a sekély- és 
középső szublitorálisból besodort ostracodák, melyek gyakran a fauna jelentős részét alkotják 
(M o n o sto r i 1986, 1987).

Echinoidea faunáját kizárólag a Spataugoida rend nemzetségei képviselik: az üledékbe beá
sódó, iszapfaló sünök a csekély vízmozgatottságú, mélyvízi környezetben élhettek. Nemzetsé
geik mai képviselői 100 m és néhány száz m közötti vízmélységben élnek (Bartha 1992).

BÁLDI (1983) a budai márgát és a kiscelli agyagot lényegében azonos fáciesűnek tekintve 
utóbbira 400 m-ig terjedő vízmélységet határozott meg. Lábjegyzetben (BÁLDI 1983, p. 87) 
azonban megemlíti, hogy az abisszikus jellegeket mutató molluszkafauna alapján (az összes 
abisszikus kagylógénusz 38%-a előfordul a kiscelli agyagban) a kiscelli agyag és a budai 
márga faunája akár 1000 in mélyen is élhetett. BÁLDI & BÁLDI-BEKE (1985, 1986) már 
egyértelműen batiálisnak tartja a budai márgát.

A Budai-hegység priabonai rétegsora rendkívül alkalmas az egymást követő együttesek 
ökológiai határainak „bemérésére”, mivel a karbonátkőzetek ilyen vizsgálatra való előkészíté
séhez már rendelkezünk a megfelelő módszerekkel.
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Az. ostracoda-faunák is jól mutatják a fokozódó tengermélyülésből eredő együttes-változá
sokat. E terület fokozatos fácies-egymásrakövetkezéseivel különösen alkalmasnak mutatkozik 
annak megállapítására, hogy az eocén egyes ostracoda-együttesei a tengeri környezet milyen 
ökológiai határai között éltek.

AZ ÉLETKÖZÖSSÉGEK RELATÍV HELYZETE A LEJTŐN

A 2. ábra vázlatosan mutatja az életközösségek helyzetét a budai lejtőn. Az ábra csak a 
közösségek-fáciesek topográfiai helyzetét jelzi és nem kíván arra utalni, hogy ezek feltétlenül 
egyidőben léteztek volna.

A felsőeocén közösségek egymáshoz viszonyított térbeli elhelyezkedésére a szervezetek 
ökológiai igényén kívül következtethetünk az áthalmozódási jelenségek sorrendjéből (azaz, 
hogy mi mibe van áthalmozódva) (3. ábra).

sekélytengeri agyagmárga kőszénlencsékkel 
shallow maríné calcareous clay with caal lenses

alluviális hordalékkúp
alluvial fan

sziklás tengerpart
rocky símre

Nummuliteszes mészkő 
Numm üli les limestone

vörösalgás-nummuliteszes mészkő korallpadokkal
algal-Nummuliles limestone with coral bank

Discocyclinás mészkő 
Discocyclina limestone

Bryozoás márga 
bryozoan mari

az
áthalmozódott 
üledék forrása

sources o f
redeposited
sediments

globigerinás budai márga
Glohigerina (Buda) mari

az áthalmozódott 
üledékek 
lerakodási helye

recipients o f
redeposited
sediments

3. Az áthalmozott üledékek lehetséges forrásai és befogadói a budai lejtőn.
Fig. 3. Possible sources and recipients o f redeposited sediments on the Upper Eocéné Buda slope.

K öszönetnyilvánítás: Jelen munka a „Paleokommunitások fejlődése a geológiai változások 
tükrében” c. OTKA kutatási program keretében készült. Köszönetünket fejezzük ki GÉczy 
ÖARNABÁSnak, a program vezetőjének, valamint M ilán MisÍKnek (pozsonyi Comenius 
Egyetem) anyagi támogatásukért, valamint Fodor  LÁszLÓnak szakmai segítségéért.
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Bentliic communities on the Upper Eocéné slope at Budapest, Hungary:
A progress report

M. KÁZMÉR, M. MONOSTORI & K. ZÁGORSEK

TIIE  BUDA SLOPE

The classical Eocéné sequence in the Buda Mills lias been deposited on an eroded terrain 
butit o f several nappes containing mostly Triassic limestone and dolomité (KüZUR & MOCK. 
1091). The sequence consists o f alluvial and sballow marine conglomerate, sandstone, neritic 
bioclastic limestone and mari, and pelagic Globigerina mari (W ein  1977). Sedimentation oc- 
curred on the ílanks o f a synsedimentary anticline set, growing in tbe basement o f tbe Eocéné 
basin. Growtli o f the anticlines supported the persistent slopes during the Laté Eocéné, pro- 
ducing repeated resedimentation. The morphological expression o f the SW -NE trending anti
clines is the Buda slope facing to the SE (F o d o r  et al. 1992).

PA LA EOCOM M UN ITIES

Fauna (and Bora) o f the fossiliferous formations is brieBy reviewed here, giving prelimi- 
nary estimates on the depth o f deposition. Citations from recent studies indicate contradictions 
in paleoecological evaluation o f Upper Eocéné communities. The sequence o f the formations 
discussed here is that o f Fig. 2, from the NW Bank o f the anticline to the bottom of the SE 
Bank.

Shallow marine c/ay and mari
There are clay and argillaceous mari with thin coal bands at the bottom o f the Priabonian 

stage near Budakeszi. The enclosed rich ostracod fauna lived in a shallow sublittoral, marine 
environment. Beds deposited under variable salinity conditions are dominated by mass occur- 
rences o f Pokornyella and an undescribed new genus („Echinocythereis”). Nonnal saline, 
shallow sublittoral environments are dominated by Bairdia.

Alluvial fan
The coarse conglomerate o f Triassic limestone pebbles (fluvial channel fill) contains thin 

beds o f ffeshwater limestone and oncoids o f cyanobacterial origin (H orváth  & Kázmér 
1986). These oncoids (fi-equently mentioned as algal balls) are characteristic fór Eocéné fresh- 
water sedimentation in Languedoc (Freytet & Plaziat 1965) and Catalonia (N ickel 1983).
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Rockv shore
Dolomité clasts bored by tbe bivalve Aspidopholas and the sponge Enlobia are frequent, 

either autocbthonous or redeposited in bathyal Globigerina mari.

Nummulites limestone
Nummulites limestone and sandy limestone at Solymár (M o n o sto r i 1967) bears an echi- 

noid fauna belonging to tbe orders Cassiduloida and Clypeasteroida (e.g. Echinanthus, Echi- 
no/ampas). Tbe fauna live in very shallow sea a few metres deep (B a rth a  1992, with refer-
ences).

A lgal-Nummulites limes főne
Tbere are cbaracteristic algal nodules in tbe shallow sublittoral limestone. Miliolidae and 

small Nummulites are frequent (M o n o sto r i 1967). The mollusc fauna contains Plicatula, 
Ostreo, Spondylus, Lentipecfen, and Chlamys (Bodó 1992, and references therein), and the 
giant herbivorous gastropod Compani/e. The few available data suggest that Bairdia domi- 
naled the ostracod fauna with thick-valved species adapted to the relatively high-energy en- 
vironment.

A single coral bank contains Acfinacis (KOLOSVÁRY 1949). Colonies float in the embed- 
ding sediment: no bioherm has been be recognized (KÁZMÉR 1985). A rich commensal de- 
capod fauna lived in the cavities among the coral branches (MÜLLER & COLLINS 1991).

The echinoids are discussed in the next paragraph.
The algal-Nummulites limestone has been deposited in an environment ranging from the 

sea level down to 30 -40 m depth.

Discocy ’c/ina limestone
The quiet environment o f the middle sublittoral zone displays thin, branching coralline algal 

colonies, an upward increasing number o f Discocyclina and frequent Operád ina (M o n o sto 
ri 1965). Most o f the so-called Discocyclina limestone is made of algal sand. Frequent occur- 
rence o f Operculina indicate depth below 50 m.

The rich bivalve fauna contains frequent Chlamys (more than 50% of specimens), Spondy
lus and Lentipecten (BODÓ 1992).

Coexistence o f  echinoids favouring sandy substrate (Echinolampas) and fine sandy-m uddy 
substrate (Schizaster) indicate variable com position o f  the sea bed (BARTHA 1992).

Echinoid fauna of the marly variety o f the Nummulites-Discocyclina limestone shows tran- 
sitional characters between the underlying, purely calcareous Nummulites-Discocyclina lime
stone and the overlying bryozoan mari. Liviiig representatives o f the genera Peronella, Echi
nolampas, Schizaster, Brissopsis, and Eupatagus require a sandy-muddy bottom somé 10 
metres deep (B artha 1992).

We suggest a possible depositional depth o f 40-100 m fór the Discocyclina limestone 
(middle sublittoral zone).

Bry ozoan mari
The foraminifer genus Uvigerina indicate 70-150 m depth o f deposition (SZTRÁKOS 

1983). There are mass occurrences o f Actinocyclina and Asterocyclina in the lower 
(shallower) part o f the formádon.
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The bivalve fauna consists o f Chlomys (75% of specimens), its recent species living down 
to 90 m depth, Lentipecten and Spondylus. The genus Pinna lives betvveen 30 -300 m depth 
today (Bot)Ó 1992).

Ostracod asseniblages are characterized by the genus Echinocyíhereis, indicating relatively 
deep environnient.

The rich bryozoan fauna lived in 400-1200 m depth, compared to Recent Atlantic genera 
on the species level. The values should he considered as maxiinum values due to the inherent 
error in the method o f estiination. Top beds o f the bryozoan mari have been deposited in con- 
siderably greater depth than the lower ones (ZÁGORSEK. 1993). A similar trend has been ob- 
served on foraminifers by SZTRÁKOS (1987), although he suggested considerably lower depths 
(40 100 ni). A similar bryozoa-dominated community lives on the southem Australian shelf 
and slope (130 450 m) (JAM ES et al. 1992).

The echinoid fauna significantly differs from that o f the shallower environments. Genera 
favouring shallow marine sandy substrates are absent; fonns requiring muddy to fine sandy 
bottom ap|iear. All genera belong to the order Spatangoida, except the spines. Living forms 
prefer muddy to fine sandy bottom in depths ranging from a few ten metres down to 
100 150 m, in a quiet, wave-free environnient (BARTHA 1992).

We suggest that the bryozoan mari has been deposited in the deep sublittoral to shallow 
bathyal zonc. It was a peculiar sediment íílling the environmental gap between the zone of 
larger foraminifers (requiring light in the photic zone) and the plankton-dominated Globigerina 
(Buda) mari.

Globigerina (Buda) mar/

The classical, rich foram inifer fauna (1 lANTKEN 1875) o f  the shallow  bathyal Buda mari 
displays a plankton : benthos ratio o f  70:30 to 80:20. Uvigerinids niay indicate a depositional 
environnient less than 200 m deep (H o rv á th  & H o r v á t h -K o llá n y i 1986), o r betw een 200 
and 400 m (SZTRÁKOS 1983).

A characteristic bivalve is the bathyal Propeanmssium (m ore than three-quarter o f  speci
m ens) (BÁLDI 1986, BODÓ 1992).

The richest ostracod fauna of the Upper Eocéné o f Budapest is embedded in the Buda 
mari. Characteristic deep marine forms are Cytherel/a, Krithe, Agrenocyíhere, Protoargil/oe- 
cia, Abyssocypris. The widespread calcareous turbidites indicate contemporaneous shallow 
marine sedimentation (BÁLDI 1986). The mari between the turbidite beds contains significant 
amount of redeposited shallow to middle sublittoral ostracods, too (M onostori 1986, 1987).

Echinoids are represented by the Spatangoida only: these are burrowing, detritus-feeding 
forms preferring quiet, deep environmetit. Recent relatives live between one hundred and a 
few hundred metres depth (BARTHA 1992).

BÁLDI (1986) suggested that the Buda mari and the Oligocene Kiscell clay have been 
deposited in very similar environments, postulating 400 m depth fór the latter (BÁLDI 1983, p. 
87). However, a footnote (BÁLDI 1983, p. 87) suggests that the abyssal mollusc fauna (38% 
of all ahysal bivalve genera has been found in the Kiscell caly) lived in 1000 m depth. BÁLDI 
& BÁLDI-BEK.E (1085, 1986) writes about the bathyal Buda mari.

The Priabonian sequence o f Buda Hills is obviously well-suited fór estimating ecologica! 
tolerance boundaries o f successive communities; these studies applying new methods fór ex- 
tracting fossils írom hard carbonate rocks are under way.
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rosrriO N  o f  c o m m u n it ie s  o n  t iie  s l o p e

Relatíve positions o f coimminities on the Upper Eocéné Buda slopes are suggested (Fig. 2). 
Only topograpliic position is indicated relatíve to the slope, definitely nőt suggesting that all 
communities/facies lived contemporaneously in the region studied.

Identifying the relatíve topograpliic position o f the communities is greatly supported by the 
sequence o f redeposited sediments (i.e. what received redeposited sediinents front which 
source) (Fig. 3).
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CIIANGES IN BRYOZOA COMMUNITY IN TIIE UPPER EOCENE 
SEQUENCE OF MÁTYÁSHEGY (BUDAPEST, HUNGARY)1

Bryozoa együttesek változásai a mátyáshegyi felső eocén sorozatban

Kamii ZÁGORSEK* 2

Kivonat: A budapesti Mátyásbegy bryozoa-faunája 12 Cyclostomata és 70 Cheilostomata 
fajból áll A bekérgező és álló formák arányát összehasonlítva recens atlanti-óceáni adatokkal, 
a bryozoás márga a sekélybatiális övben keletkezett. A márga lerakódása során a vízmélység 
jelentősen növekedett.

A bstract: A rich association o f Cheilostomata bryozoans is listed írom three samples o f Up- 
per Eocéné (Priabonian) Bryozoa mari in tbe Mátyásbegy (Budapest). Comparing the ratio of 
erect vs. encmsting fonns with recent ones sballow bathyal depth o f deposition is suggested. 
The association in the upper part o f Bryozoa mari has lived in considerably greater depth than 
the one in the lower part.

INTRODUCTION

The Buda Hills in Budapest hosts an Upper Eocéné (Priabonian) sequence deposited on a 
submarine slope ( F o d o r  el al. 1992). Neritic limestones (with coralline algae and larger fo- 
raminifers) and the bathyal Buda Mari (BÁLDI 1986) are separated by peculiar mari beds rich 
in biyozoans. Their depositional environment is usually considered as neritic ( P e r g e n s  1887, 
D u d í c h  1959, M o n o s t o r i  1965, K á z m ÉR 1985, SZTRÁKOS 1987). Results o f a preliminary 
investigation carried out in the summer o f 1992 are presented here.

BRYOZOA OF MÁTYÁSHEGY

Three Bryozoa communities have been studied in the Upper Eocéné sequence o f localities 
on the Mátyáshegy (Fig. 1).

'Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani Szakosztályának 1992. 
november 16-i előadóülésén.

2J.A. Comenius University, Faculty o f Natural Sciences, Department o f Geology and 
Paleontology, Mlynská dolina 1/G, 842 15 Bratislava, Slovakia
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Fig 1 Sampling siles in Mátyáshegy, western quarry íafier M o n o sto r i 1989, modified) 
I ábra Mintavételi pontok a Mátyáshegy nyugati kőfejtőjében (M o n o s t o r i 1989 után)

The first associalion is from a holtom layer o f Bryozoa mari inember (Fig. I) írom the 
western quarry; il is callcd heie the boltom communily, The second eommimity is from a top 
layer o f (he same quarry; it is callcd the top community. The last one is from a bottom layer 
o f Bryozoa mari member from the eastern quarry; it is called the eastem community. During 
my investigation o f these localities, I have determined 12 species belonging to Cyclostomata, 
and 70 species belonging to Cheilostomata. Two species are probably new.

I have tried to answer a question, if the bryozoan communities could be used fór paleoen- 
vironmental interpretáljon. The first question was, if there were any changes, during a rela- 
tively short time sedimentation o f Bryozoan mari member at Mátyáshegy. Another question 
was: what does these changes in bryozoa association mean.

Cyclostomata Bryozoa has more simple structures than Cheilostomata. 1 have determined 
12 Cyclostomata species from the bottom community, 11 species from the top community, 
and 10 species from the eastem community. There were the same genera, bút in the bottom 
community there were more species o f the genus Hornéra. One can say, that there were no 
changes in Cyclostomata community.

The situation is completely different fór the species belonging to the Cheilostomata. I have 
determined 41 species from the bottom community, 45 species from the top community, and 
40 species from the eastem community, bút the species were different. The complete list of 
Cheilostomata species, their distribution among localities, and their growth fonns are shown 
in Tab. 1.

Tab. 1. List o f taxa (Bryozoa, Cheilostomata) found in the Mátyáshegy localities and their 
growth forms. (The determination o f species was made according Bassijír (1953), 
Braga (1980), Braga & Barbin (1988), Canu & Bassijír (1917, 1920), Dávid & 
PoiJYKT (1972), DebouriJi (1974), Malecki (1963), Zagorsek (1992), and Ziko ( 1 9 8 5 ). 

1. táblázat. Bryozoák a Mátyáshegy bryozoás márgájában, a növekedési forma megjelölésével.

taxa b t e grow in g  form

E sch arin a  ph y m atop ora  (R e u s s ) * en crustin g
H ip p om en ella  p u n gen s C a n u  &  B a s s l e r

* en cru stin g
C a llo p o ra  sp. ♦ en crustin g
B u ffo n e lla  rh o m b o id a lis  C a n u  &  B a s s l e r * en crustin g
P erigastre lla  o sc ila n s  C a n u  &  B a s s l e r * en crustin g
S c h iz o b a ty se lla  sp. * en cru stin g
C alp e n sia  h ex ago n a Z a g o r s e k * en crustin g
C u p u lad ria  sp. * en crustin g
T ry p o ste g a  in o m ata  C a n u &  B a s s l e r * en crustin g
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M acro p o ra  sp * e n cm stin g
A d eo n ella  c f  fo llicu la ta  C a n u &  B a s s i er * * erect
B e is se lin a  pauperata V ö k  rí * ! * erect
M e traco lp o sa  7 sp .n * ♦ erect
T u b u ce lla  e llip tie a  D e b o ijr l f . * * erect
S c ru p o c e lla i ia  n iiln eri C a n u &  B a s s l e r ♦ * erect
C h lid o n io p sis  v in d ob on en sis ( R e u s s ) * * erect
E llis in a  sp + * en cru stin g
P e r ig a stre lla  rh o n ib o id alis  C a n u  &  B a s s i ,e r * * e n cm stin g
M icro p o ra  sp. * + e n cm stin g
K le id io n e lla  ?  búgéi D e b o u r l e * * erect
T u b u ce lla  g ib b o sa  C a n u &  B a s s i ,f.r * ? * erect
M acro p o ra  aq u ia  C a k i i &  B a s s i e r ♦ * e n cm stin g
O n y ch o ce lla  an g o lo sa  R e u s s * ? * e n cm stin g
A d eo n ella  sy rin go p o ra  (R e u s s ) * ♦ * e r e d
T u b u ce lla r ia  p arv ip o ro sa  C a n ij &  B a s s e e r * ♦ * erect
T u b u ce lla  p a p illo sa  (R e u s s ) * * * erect
S m ittian a  sp. * * ♦ erect
P o rin a  co ro n ata  (R e u s s ) * * * erect
S te g in o p o re lla  h aid in geri R e u s s ♦ * * erect
S p a rs ip o r in a  e le gán s (R e u s s ) * * * erect
A d e o n e llo p sis  porin a (R o em f .r ) * * * erect
M e tro cry p ta ?  sp. * * ♦ erect
M argaretta  ce ro id e s  (E i x i s  &  So r ,.) * * * erect
S ch iz o p o re lla  a sc o p o r ic a  ZÁGORSEK * ♦ * erect
H ipp oporin a sp a rsip o ra  (R e u s s ) * ♦ ♦ en cru stin g
M em b ran ip o ra  sav a rtii (A u d o u in ) ★ * ♦ en cru stin g
P e r ig a stre lla  d e p re ssa  C a n u  &  B a s s l e r * ♦ ♦ e n cm stin g
C y c lic o p o ra  la tice lla  C a n u  &  B a s s l e r * * * en cru stin g
M em b ran ip o rid ra  trigem a C a n u  &  B a s s l e r * * * e n cm stin g
P u ellin a  sp. * * * en cru stin g
X e l le p o r a ”  g lo b u la r is  ( B r o n n ) + * * firee
H ip p o ze u g o se lla  arcu ata  C a n u &  B a s s l e r * erect
P h o cean a sp. * erect
S ch iz o p o re lla  b isu lc a  (R e u s s ) * erect
O c h e to se lla  ro bu sta  C a n u  &  B a s s l e r ♦ erect
C o sc in o p le u ra  d ig itata  M o rto n * erect
H ip p o m en e lla  au gu stae d e s C a n u  &  B a s s l e r ♦ erect
M argaretta  tu rg id a  (T e w a r i &  S r iv .) * erect
R etep o ra  lac in io sa  C a n u  &  B a s s l e r ♦ erect
C rib rila r ia  rad ia ta  (M o l l ) * en cru stin g
C h e ilo p o ra  su lc ife ra  C a n u  &  B a s s l e r * en cm stin g
H ip p o m en e lla  c f  tran sv erso ra  C a n u  &  B a s s l e r * ? en crustin g
T u b u ce lla  m a m m iia r is  (M i l n e &  E d w .) * * erect
S c h iz o m a e v e lla  sp. * * erect
M e n isco p o ra  b ron gn iartii (M i l n e &  E d w .) * * erect
O n y ch o cella  su b p y rifo rm is d ’ A r c h ia c * * erect
T h a la m o p o re lla  sp .n  ? * * en crustin g
S te n o sip o ra  pro tecta  ( K o s c h in s k y ) * * free
L a c r im u la  p erfecta  (A c c o r d i) * * rooted
S tam e n o ce lla  ph araon u m  Znco * erect
N e llia  sp. * erect
T e tra p lar ia  sp. * erect
Sm ittin a  tu bu la ta  G a b b  &  H o rn * erect
A d eo n ella  sp. * erect
S e rte lla  c f  s im p le x  ( B u s k ) * erect
S te g in o p o re lla  m on tenati D á v id  &  P o u y e t * erect
O tion ella  tu b e ro sa  C a n u  &  B a s s l e r * e n cm stin g
Sm ittin a  g ran d ifo ssa  C a n u  &  B a s s l e r * en crustin g
H eren tia c f  h ex a g o n a lis  Z k o * en crustin g
H erentia sp. * e n cm stin g

Explanations: b =  bottom community, t =  top community, e =  eastern community, * =  present



GROW TH FORM

The table shows significant differences among the three bryozoan paleocommunities. More 
than 50% (exactly 54%) o f totál number o f species belong to the erect growth form. Erect 
bryozoans live in quiet environments, without large wave activity, bút they need a lót o f or- 
ganic (edible) detritus. Rooted bryozoans need soft bottom, wliile ffee living ones need some- 
what harder bottom; 4% of all species belong to these two growth forms. The rest o f  species 
(42%) are encrusting fonns. These bryozoans grow on any hard surface, like a leaf o f  alga, a 
ffagment of any hard skeleton (mollusc shell), or an erect bryozoan. Several specimens from 
these localities encrust erect bryozoans.

M c K i n n e y  &  Ja c k s o n  (1988) studied the environmental distribution o f Recent Atlantic 
bryozoans. They recognized the dependence o f different growth forms on depth. The ratio 
between encrusting and erect growth forms as a function o f depth is shown in Fig. 2.

Due to tliis ílgure I have tried to answer the question, what does these changes in these 
paleocommunities mean.
The ralío between encnisting and erect bryozoan species are

—  1.11 in the bottom community,
—  0 45 in the top community,
—  0.54 in the eastem community.
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Fig. 2. Ratios of encrusting to erect bryozoan species as a function o f depth, from the survey o f  Recent 
Atlantic bryozoans (after McKinnky & Jackson 1988, modified).

2. ábra. A bekérgező és álló bryozoa-fajok aránya a vízm élység függvényében az Atlanti-óceánban 
(McKinney & Jackson 1988 után)
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DEPTH OF DEPOSITION

Fig. 2 indicates that the bottora comraunity lived in a depth o f about 400m, and the top and 
the easteni commimities lived in depths o f about 1200m. However, preservation o f encrusting 
forrns is usually very poor (tliese encrust alsó soft matériái, having been destroyed during 
fossilization); tliese depths are approximations only and should be considered as maximum 
values.

If  the number o f species are nőt exact enough to indicate the depth o f environment, I think 
that more important is tlie number o f specimens in eacli species. In the Liptov basin (West 
Carpathians) there is a very good dependence o f the number o f specimens belonging to the 
family Onychocellidae on depth (Z a g o r Sek  1992). In Mátyáshegy bottom community, Ony- 
chocellidae occur very rarely. On the other hand, in the top community, there are lót of speci
mens belonging to Onychocellidae.

Postulating that preservation o f encrusting forms was similar in the three sampling points 
and that these paleocomnuinities are original (hot transported), we suggest, that during sedi- 
mentation o f Bryozoa mari in Mátyáshegy the depth o f the sea increased.
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PALEOKÖMMUNITAS-VIZSGALATOK A BAKONY EOCEN NAÍÍY-
FORAMINII ÉRÁIN'

Studies on palaeocommunities oflarge foraniinifers from (he Bakony M(s. (Hungary)

KECSKEMÉTI Tibor* 2

Kivonat: A tanulmány bemutatja azt az 5 Nummulites paleokommunitást (2 lutéciai, 2 bar- 
toni, I priabonai), mely az alsó-lutéciaitól az eocén/oligocén határáig terjedő időszakaszban a 
bakonyi eocén tengerben egymást követően kialakult. A rekonstrukció során rögzítésre került 
a kommunitások összetétele, a domináns popolációk, a diverzitás és gyakoriság. Figyelemmel 
volt a legfontosabb egyéb nagy-Foraminiferáknak a Nummulitesekhez való viszonyára. A 
munka súlypontja a kommunitások változásainak nyomon követése. A változást kiváltó külső 
tényezők közül a tektonikával, az eusztatikus tengerszintingadozással, a klímával, a tengervíz 
kémiai tulajdonságaival (salinitás, stroncium-vegyiiletek) kapcsolatosakat tárgyalja. Diszkusz- 
szióra kerül az ún. „monospecifikus” faunák kialakulása. Sorra veszi azokat a környezettől 
függetlenül ható onto- és filogenetikai tényezőket és hatásokat, melyek a kommunitások vál
tozásában és fejlődésében szerepet játszhattak.

Abstract: The paper introduces five Nummulithes palaeocommunities whicli succeded each 
other in the seas o f the Bakony region during the Early Lutetian to Latest Eocene/Earliest Oli- 
gocene time interval. Two o f the palaeocommunities are Lutetian, two others are Bartonian 
and one is Priabonian. Their reconstruction below is presenting the composition, the dominant 
populations, the density, the diversity and alsó the relation o f Nummulits to thé most impor- 
tant other large foraminifers. Tracing o f the changes in the palaeocommunities received a spe- 
cial respect. From the factors inducing the changes, those are discussed whicli are connected 
to tectonism, global sea-level changes, climat and water chemism (salinity, Sr-content). For- 
mation of the so called ”monospecific” faunas and the possible influence o f ontogenetic and 
phylogenetic factors, independent from the environment are alsó discussed.

BEVEZETÉS

Eocén nagy-Foraminiferákon, de általában nagy-Foraminiferákon paleokomunitás-vizsgá- 
latok Magyarországon eddig nem történtek, így munkánkhoz hazai irodalmi adatok nem álltak

'Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani Szakosztályának 1992. 
november 16-i előadóülésén.

2Magyar Természettudományi Múzeum, Föld- és Őslénytár, 1370 Budapest, Pf. 330.
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rendelkezésre. Az egyre gyarapodó külföldi irodalom elsősorban az általános, elvi kérdések
ről, az evolúció és ökoszisztémák összefüggéseiről, valamint a magasabbrendű nagy-bentosz 
vizsgálatokról ad tájékoztatót. A kis-Foraminiferák bentosz és plankton kommunitás-vizsgála- 
tokról kevés közlemény jelent meg, azok egy része is recens faunákról szól (HlLTERMANN & 
TÜXEN 1974, GRÜNIG & HERB 1980 HlLTERMANN et al. 1981, HlLTERMANN 1982, Gr ÜNIG 
& Herb 1984, Hoffman  & K itchell 1984, Herb 1988). Vizsgálatainkhoz a legtöbb -  
főként ökológiai -  adatot előbbieken kívül a reef kommunitásokat tárgyalókból merítettem 
(F ragerstrom  1987, COPPER 1988). A tengerszintváltozások (transzgresszió, regresszió) 
előidézte szukcesszióváltozásokról Rollins et al. (1979) közölt érdekes megfigyeléseket.

Munkánknak két fő célkitűzése volt:
- a bakonyi Nuinmulites-kommunitások taxonómiai összetételének megállapítása, valamint
- a paleokommunitások változásának nyomon követése az alsó-lutéciaitól az eocén/oligo-

cén határig.
Az első cél eléréséhez rögzítenünk kellett a domináns Nummulites populációkat, valamint 

ezeknek a rétegtanilag és paleoökológiailag legfontosabb nagy-Foraminifera génuszokhoz való 
arányát.

A második cél megközelítéséhez számba kellett venni azokat a környezeti tényezőket, me
lyek befolyást gyakorolnak a Nummulites kommunitásokra. Vizsgálnunk kellett, miként hat
nak a kommunitások összetételére, az egyes populációk areájára, mélységi elteijedésére, élet- 
körülményeire, valamint a más nagy-Foraminifera génuszokhoz való viszonyukra. S figye
lembe kellett venni a környezettől függetlenül működő evolúciós tényezőket és hatásokat; 
ezek a kommunitások változásaiban és fejlődésében mintegy „belső motor” szerepet játszhattak.

Kiindulásunk a bakonyi Nummulitesek korábbi, különböző szempontú (taxonómia, réteg
tan, paleoökológiai, paleobiogeográfia) vizsgálata során felhalmozott anyag és adat volt. Eb
ből a paleobiogeográfiai feldolgozás (KECSKEMÉTI 1978) folyamán nyert adatok (area, rokon
sági adatok, provincialitás, diverzitás stb.) voltak a legértékesebbek. Ezek segítségével a több 
mint 50 sokoldalúan feldolgozott rétegsorból kiválasztottunk 5 szelvényt, figyelve arra, hogy 
azok a bakonyi eocén képződményeket területileg reprezentálják. E reprezentatív szelvények a 
Somlóvásárhely 1. (Sv. 1.), a Csehbánya 1. (Cseh. 1.), a Pénzesgyőr térképező 31. (Pgyt. 
31.), a Dudar 218. (D. 218.), valamint a Balinka 219. (Ba. 219.) sz. fúrások eocén rétegsorai. 
A továbbiakban e szelvényekből kiválasztottunk olyan szakaszokat, melyek ogy-egy időegysé
get, zónát képviselnek. Közülük az alsó-lutéciai Nummulites laevigatus zónáját képviseli a Sv.
1. sz. fúrás 829,0 m-es és a Cseh. 1. sz. fúrás 181,2-183,6 m-es, a N. lorioli zónát a Cseh. 1. 
sz. fúrás 146,2-148,2 m-es szakasza. A bartoni N. perforatus zónát az Sv. 1. sz. fúrás 780,0 
m-es, a Pgyt. 31. sz. fúrás 56,0-59,6 m-es, a D. 218. sz. fúrás 172,2-172,7 m-es és a Ba. 
219.sz. fúrás 443,0-443,3 m-es szakasza alapján mutatjuk be. Az ugyancsak bartoni N. mille- 
caput zónát a Sv. 1. sz. fúrás 759,9 m-es és a Ba. 219. sz. fúrás 414,5-415,8 m-es szakasza 
reprezentálja. A priabonai N. fabianii zónát képviseli a Sv. 1. sz. fúrás 552,2 m-es és a Ba. 
219. sz. fúrás 368,1-375,4 m-es szakasza (a zónák mind együttes zónák).

A reprezentáns szelvények helyét és a reprezentáns szakaszok szelvénybeli helyét az 1. ábra 
mutatja.
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AZ EGYES SZELVÉNYEK PALEOKOM M UNITÁSAINAK ELEM ZÉSE

A reprezentáns Nummulites kommunitásokat időrendben mutatjuk be. Ennek során az 
összetételt, az egyéh nagy I oiaminileiáklioz való viszonyt és a változások tendenciáit 
elemezzük.

ALSÓ-IAJTÉCIAI PALEOKOMMUN1TÁSOK 

N. laevigatus zóna (2. ábra)1

A Somlóvásárhely 1. sz. fúrás mészmárga kifejlődésű 829,0 m-es mintája dús faunájú (gya
korisági index 4) Nummulites kommunitásának fő alkotója a zónajelző hálózatos N. laeviga
tus (70%). Utána a pontozott N. /elmeri, N. sismondai, N. deshayesi és N. baconicus követ
kezik összesen 22%-kal, míg a kisméretű vonalazott N. variolarius, N. apertus és a Déli-Ba- 
konyból leírt N. suemegensis együttesen 6%-kal vesz részt a kommunitás alkotásában. Az in- 
deternrinábilis töredékeket itt is és a többi kommunitásban is „egyéb” megjelöléssel tüntettük 
fe! az ábrán.

A Numnuilitesek mellett Assilinák (25%), Alveolinák (20%), Orbitolitesek (10%) és Oper- 
culinák (5%) alkotják a faunát.

A Csehbánya l.sz. fúrás 181,2-183,6 m-es mintáját homokos mészkő alkotja. A benne 
található közepes nagy diverzitású (gyakorisági index 3-4) Nummulites kommunitásban is fő 
alkotó a N. laevigatus (51%). A kommunitás másik felét elsősorban (35%) a pontozott N.
lelmeri, N. sismondai, N. deshayesi, N. baconicus, N. obesus és N. ga/lensis, továbbá 10%-ot 
kitevő N. variolarius és N. apertus adja.

A 70-es százalékarányt kitevő Nummulitesek mellett az egyéb nagy-Foraminiferákat az 
Assilinák képviselik 30%-ban a faunában.

Fenti jellemzés csupán a két reprezentáns paleokomraunitásra vonatkozik; a területre eső 
többi szelvény kommunitása ennél gazdagabb és változatosabb. Az Ajkától Sümegig húzódó 
eocén vonulat szelvényeiben előfordul még gyéren néhány ún. faunaszínező elem (N. britan-
nicus, N. hágni).

Összevetve a két reprezentáns szelvény paleokommunitásait kitűnik, hogy a N. laevigatus 
százalékaránya a Magas-Bakony területén a Déli-Bakonyéhoz képest jelentősen csökken (70- 
rő! 51 százalékra); egyidejűleg a pontozott Nummulitesek gyakorisága és diverzitása (itt a 
diverzitás alatt egyszerűen csak a taxonszámot értjük) nő: 4 taxonról 6-ra, s százalékarányuk 
22-ről 35-re emelkedik. A vonalazott taxonok is gyarapodnak némileg (6%-ról 10%-ra).

Ami a géniuszok kommunitás-alkotását illeti, megállapítható: a somlóvásárhelyi kommuni
tás változatosabb mint a csehbányái. Előbbi helyen a Nummuliteszek mellé Assilinák, Alveoli- 
nák, Orbitolitesek és Operculinák is asszociálódnak, általában soktaxonos faunákkal (különö
sen az Alveolina fauna sokszínű!), utóbbi helyen lényegében csak Nummulitesek és Assilinák 
alkotják a nagy-Foraminifera kommunitást.

1 Ezen az ábrán és minden továbbin középen fent a paleokommunitások földrajzi elterjedése, 
két oldalt a reprezentáns szelvények rétegsora, középen az egyes paleokomraunilások taxonó
miai összetétele (fajokra és génuszokra bontva) oszlopdiagramban van ábrázolva, az alkotók
százalékarányának feltüntetésével.
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Csak a Dél-Bakonyban és a Magas-Bakony nyugati felén fejlődött ki. Paleokommunitásá- 
nak elemzésére a Csehbánya 1. sz. fúrást választottuk ki, ahol a zóna paleokommunitása a 
146,2 -148,2 m közötti szakaszban a legjellemzőbb hazai kifejlődést mutatja. A mészkőből 
közepes mennyiségű (gyakorisági index 3-4) és jó  megtartású Nummulites fauna volt kinyer
hető. Vezértaxonja a zóna névadó faja, a hálózatos közepes méretű N. lorioli 60%-os száza
lékaránnyal. A pontozottak (N. baconicus, N. uranensis, N. praealuricus) 17%-a mellett a 
vonalazottak (N. variolarius, N. zircensis, M. dudaremis) 16%-a feldúsulást jelent s új fauna
ként megjelennek a sima Nummulitesek, a N. millecaput egy kisméretű taxonjával, a N. mille- 
caput „petif’-el (sensu Schaub!) képviselve. Bár arányszámuk kicsi (3%), mégis megjelenésük 
a Nummulites fauna később észlelhető kiteljesedésének előrevetítője.

A környező fúrásokban fenti taxonok közül állandó kommunitás-tag a magas-bakonyi ille
tőségű N. zircensis és N. dudaremis.

A génuszok megoszlását tekintve megállapítható, hogy a Nummulitesek igen magas résza
ránya (84%) mellett alárendelten fordulnak elő az Orbitolitesek (11%). Más nagv-Foraminife- 
ra nemzetség -  miként a N. laevigatus zóna esetében a Magas-Bakonyban észlelhető volt -  
nem fordult elő. Nem nagy-Foraminiferák, de fontos ökológiai indikátor voltuk miatt megem
lítendő a Miliolinák (4%), valamint a Corallinaceae vörös algák sporadikus jelenléte.

N. lorio li  z ó n a  (3 . ábra)

BARTONI PALEOKOMMUNITÁSOK 

N. perforatus zóna (4. ábra)

Paleokommunitásaiból a Bakony négy különböző kifejlődési területéről mutatunk be
egyet-egyet.

A Bakony legnyugatibb peremén levő Somlóvásárhely 1. sz. fúrás 780,0 m-es mintájában a 
Nummulitesek kőzetalkotó mennyiségben (gyakorisági index 5) fordulnak elő. A mészkőből 
kinyerhető Nummulites fauna kis diverzitású. A kommunitás mindent felülmúló mennyiségben 
előforduló faja a zónajelző pontozott N. perforatus 88%-os részvételi aránnyal. Makroszkó
posán úgy tűnik, mintha csupán ennek az egyetlen fajnak 20-25 mm átmérőjű példányai al
kotnák a faunát. Ezt nevezi az irodalom monospecifikus faunának. A részletes vizsgálat azon
ban néhány más fajt is kimutatott gyéren: a vonalazott N. variolariust, N. discorbinust, N. 
anomalust, valamint a N. millecaputot (utóbbi szinte csak megaszférás generációjával képvi
selt). E Járulékos” taxonok egyenként 2-3%-ban mutatkoznak.

A génuszok megoszlását tekintve is hasonló a Nummulitesek dominanciája: 80%-os rész
arányuk mellett csupán 15%-os Assilina és 5%-os Discocyclinida részvételt regisztrálhattunk.

A Magas-Bakony középső részén lemélyített Pénzesgyőr 31. sz. térképező fúrás 56,8-59,6 
m-es agyagmárga kifejlődésű mintájában szintén magas, 68%-os arányban vesz részt a kom
munitás alkotásában a N. perforatus. A diverzitás nő mind csoport, mind faji szinten. A ponto- 
zottakat a N. perforatus mellett a N. aturicus és N. meneghinii képviseli 2-2%-kal. Változatos 
a hálózatos Nummulitesek csoportja: N. puschi, N. sordemis, N. penzesgyoeremis és N. prae- 
fabianii alkotja 13-as összszázalékban. A vonalazott Nummuliteseket 6 faj alkotja, fajonként 
gyér mennyiségben, összesen 8%-ban. Képviselői a N. variolarius, N. discorbinus, N. anoma- 
lus, N. zircensis, N. anomaloides és N. striatus. A sima Nummuliteseket a N. millecaput és N. 
maximus képviseli összesen 6%-ban.
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A kommunitás generikus összetétele: a 87%-os Nummulitesek mellett a Discocyclinidák 
13%-kal, az Operculinák 9%-kal jelentkeznek. A Zirci-medencét reprezentálja a Dudar 218. 
sz. fúrás; 172,2-172,7 m közötti mészkő szakasza nagy mennyiségű nagy-Foraminiferát 
tartalmaz (gyakorisági index 4). A 83%-os részarányú Nummulitesek diverzitása közepes. 
Domináns taxon a N. perforatus (58%), mellette a pontozottakat a N. meneghinii (2%) 
képviseli. A hálózatos Nummulitesek közül a N. brongniarti emelendő ki 10%-os 
előfordulással, míg a N. sordemis (2%) inkább „színező faunaelem”. Viszonylag magas 
részarányuk van a vonalazott Nummuliteseknek; 20%-os összarányuk kialakításában a N. 
discorbinus (8%), továbbá a N. variolarius, N. anomalus, N. zircensis vesz részt (utóbbiak 
3-8%-ban fordulnak elő). A sima Nummulitesek már itt is jelentkeznek a N. dufrenoyi néhány 
példányával.

Az uralkodó Nummulitesek (83%) mellett az Alveolinák (11%) és Discocyclinidák (6%) 
alkotják a nagy-Foraminifera kommunitást!

Az EK-Bakony perforatusos kommunitását a Balinka 219,sz. fúrás 443,0-443,3 m-es 
mintájában vizsgáltuk. A laza mészkő meglepően változatos és dús Nummulites faunát 
tartalmazott (gyakorisága index 4). Uralkodó faja a N. perforatus 65%-os részvételi aránnyal. 
A hálózatos Nummulitesek (N. praegarnieri,N. garnieri sturi) inkább járulékos elemek 8%- 
kal. Ezzel szemben az eddigieknél nagyobb és változatosabb faunával jelentkeznek a 
vonalazott Nummulitesek; 8 taxonjuk (N. variolarius, N. discorbinus, N. striatus, N. 
carpenteri, N. anomaloides, N. kopeki, N. subtilis maior) összesen 22%-ban vesz részt a 
kommunitásban.

Legmagasabb százalékaránya a N. variolariusnak van (8%), a többiek 1-4% között 
mutatkoznak. A sima Nummulitesek előfutára, a N. millecaput itt is előfordul néhány
darabbal.

A kommunitás génusz-aránya a következő képet mutatja: Nummulitesek 90%, 
Discocyclinidák 8%, Alveolinák 2%.

A négy szelvény összevetéséből kitűnik, hogy a Nummulites kommunitások diverzitása a 
kicsitől a közepesig teljed, s Ny-ról K felé növekszik; a legnagyobb a Magas- és EK- 
Bakonybar,. A kommunitások domináns faja a N. perforatus, mely a somlóvásárhelyi 
mintában szinte monospecifikus (88%) faunát alkot; K felé uralkodó szerepe továbbra is 
fennmarad (legkisebb százalékaránya is 60!), de jelentős fajszámú hálózatos és vonalazott 
Nummulites társul hozzá. Különösen a kisméretű Nummulitesek gyakoriak mellette; közülük 
a N. variolarius, N. discorbinus és N. anomalus állandó kommunitás alkotók. Kiemelendő, 
hogy e kommunitások tartalmazzák a legtöbb tudományra, ill. hazánkra nézve új taxont (N. 
penzesgyoerensis, N. zircensis, N. anomaloides, N. kopeki, ill. N. meneghinii, N. sordensis, 
N. praefabianii, N. praegarnieri, N. garnieri sturi, N  carpenteri, N. subtilis maior). A sima 
Nummulitesek mind a négy szelvényünkben jelentkeznek néhány százalékban. Jelenlétük a 
hamarosan meginduló előretörésük előjele.

A kommunitások génusz-összetételében is a Nummulitesek vesznek a legnagyobb 
százalékban részt (78-90%). Túlsúlyuk Ny-ról K felé nő. Mellettük állandó, de alárendelt 
génusz a Discocyclina (5-13%). Az Assilinák (15%) és Operculinák (9%) a Bakony nyugati 
felében, az Alveolinák (2-11% ) a Bakony keleti felében egzisztálnak. Mindegyikük, 
különösen a Discocyclina és Alveolina nemzetség számos taxonnal képviselt; e taxonoknak 
kommunitás-alkotó szerepét az ezirányú vizsgálatok egy későbbi szakaszában célszerű 
tanulmányozni.
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A Bakony hegység legdélnyugatibb (Somlóvásárhely) és legészakkeletibb (Balinka)
területéről emeltünk ki 1 -1 szelvényt.

A Somlóvásárhely 1. sz. fonás 759,9 m-es mintája glaukonitos mészkő kifejlődésű. Vi
szonylag kis diverzitású, de nagy mennyiségű (gyakorisági index 4) Nummulites kommunitás- 
ban túlnyomó (78%) százalékban a zónajelző N. millecaput található. Az életközösség e már 
méreténél fogv a is (40 50, esetenként 60-70 mm átmérőjű példányok) szembetűnő domináns 
tagja mellett a többnyire kis méretű közösség-alkotók háttérbe szorulnak. A hálózatos Num- 
mulitesek mindössze 2%-kal, a 4 fajjal (N. variolarius, N. discorbinus, N. anomalus, N. stria- 
tus) képviselt vonalozott Nummulitesek összesen 18%-kal egzisztálnak.

A génusz-megoszlás a következő: a 71%-os Nummulitesek mellett az Assilinák 11%-ban, 
az Operculinák 3%-ban, a Diseocyclinák 15%-ban vesznek részt a kommunitás alkotásában.

A Balinka 219. sz. fúrás 414,5-415,8 mm közötti agyagmárgája kőzetalkotó mennyiségű 
(gyakorisági index 5) Nummulites faunát tartalmaz. Legjellegzetesebb és legfontosabb 
kommunitás alkotó faja a sima N. millecaput 81%-os részaránnyal. Mellette a többi 8 
Nummulites faj (N. perforatus, N. brongniarti, N. praegarnieri, N. praefabianii, N. 
variolarius, N. discorbinus, N. anomalus, N. beaumonti) egyenként 2-5% -os előfordulással 
teljesen alárendelt szerepet játszik.

A kommunitás összetételében részt vevő nemzetségek megoszlása: Nummulites 62%,
Discocyclina 36%, Operculina 2%.

A két reprezentáns paleokommunitást összevetve a következő állapítható meg: 
Somlóvásárhelyen a perforatushoz hasonlóan a N. millecaput is szinte monospecifikus (78%) 
alak. Hozzá mindössze 5, többségében vonalazott Nummulites faj asszociálódik. Balinkán 
szintén magas, sőt némileg magasabb (81%) a százalékszám mint Somlóvásárhelyen, de itt 8 
különböző pontozott, hálózatos és vonalazott taxon társul mellé, így a kommunitás 
fajspektruma szélesebb és változatosabb. Érdekes a N. perforatus és N. brongniarti gyér 
(2-2%), de a faj méreténél fogva is feltűnő jelenléte.

A kommunitások generikus képe meglehetősen egyhangú: mindössze 4 nemzetség alkotja. 
A domináns Nummulitesek kelet felé számottevő csökkenése (71%-ról 62%-ra) fontos 
momentum. Az Operculinák szinte csak indikációszerű előfordulása (2-3% ) mellett 
megemlítendő az Assilinák 11%-os jelenléte a DNy-Bakonyban. Kiemelendő a Diseocyclinák 
K felé történő ugrásszerű feldúsulása: a somlóvásárhelyi 15%-róí Balinkán 36%-ra emelkedik.

N. nriHecnput zóna (5. ábra)

PRIABONAI PALEOKOMMUNITÁSOK

N. fabianö zóna (6. ábra)

A priabonai képződmények egy részét a Halimbai- és a Balinkai-medencében megkímélte a 
denudáció. Innen választottuk ki két reprezentáns szelvényünket.

A Somlóvásárhelyi 1. sz. fúrás 552,2 m-es mintája tufás, homokos márga kifejlődésű. A 
benne levő Nummulites kommunitás közepes-nagy mennyiségű (gyakorisági index 3-4), s kis 
diverzitású. Alkotásában a zónajelző hálózatos N. fabianii a domináns 42%-ban, tehát nem 
abszolút többségben. Vele mennyiségileg (40%) egyenrangú alkotó a vonalazott N. 
incrassatus; a többi faj (N. chavannesi, N. pulchellus, N. stellatus) 15%-kal szerepel. Mivel

106



iT\ t-4r» cI ro (ö 
- 4  -*4 C  ►X) *0 
0 0  CD N  vO «*-< r~\ •

HZ
I!:

Cdco

• t
1 »-« 03 1 «M

" i5 € O  h  13

«  & «E  N
• N

<f Z <f 2

n  m
i ? '  i » 
n  ír  /

§N

'a í

107



utóbbiak is vonalazottak, a kommunitás uralkodó Nummulitcseivé a vonnalazottak váltak 
55%-kal.

A génuszok megoszlása a következő: abszolút többségben vannak a Nutnmulitesek 70%- 
kal, utánuk az Operculinák következnek 10%-kal, majd a Discocyclinidák 10%-kal. Két 
néhány példányos nagy-Foraminifera nemzetség egészíti ki a kommunitást: a Chapmanina 
(1 %) és a Gyroidina (1 %).

A Balinka 219. sz. fúrás 368,1-375,4 m-es mintája a másik kiemelt priabonai minta. 
Kőzettani kifejlődése homokos mészkő, mely közepes mennyiségű (gyakorisági index 3) és 
kis diverzitású Nummulites kommunitást tartalmaz. A többségi kommunitás-alkotó itt is a N. 
fabianii (49%). Vele százalékosan ugyanolyan arányban található a vonalazott N. incrassatus 
(28%), a N. chavannesi (11%) és a N. pulchellus (9%). A közösség egy különös faja a N. aff. 
prestwichianus, mely csak indikáció inkább (1%-os az előfordulása). A két kommunitást 
összevetve megállapítható: a két közösség alapvetően azonos faji összetételű; csak egy faj 
eltérés van köztük: a N. stellatus (Sv. 1.), ill. a N. aff. prestwichianus (Ba. 219.). A diverzitás 
kicsi, mindössze 5 taxon alkotja; mennyisége is a legkisebb az eddig vizsgált mintákhoz 
képest. A többségi taxon, a N. fabiani mindkét szelvényben 50% alatt van. A N. fabianii 
mellett a legfontosabb faj a N. incrassatus (28-40%); a N. chavanesi (6-11% ) és N. 
pulchellus (7-9% ) K felé gyarapodik. Balinkán a boreális faunaelemnek számító N. a ff 
prestwichianus az oligocén elején észlelhető lehűlés előjelzője lehet.

Génusz szinten a következő megfigyelések adódnak: a Nummulites nemzetség Ny-ról K-re 
erőteljesen lecsökken, 70%-ról 30%-ra. Balinkán a Nummulitesekkel szemben az Operculinák 
kerülnek többségbe (30-40%). A Discocycünidák mindkét helyen közel azonos százalékban 
(10-15%) észlelhetők, mennyiségük K felé nő. Nyugaton két érdekes nagy-Foraminifera 
nemzetség figyelhető meg: a Chapmanina és a Gyroidina. Keleten a Corallinaceaek fontos 
kommunitás-alkotókká válnak.

E részletes elemzésből kitűnik, hogy az alsó-lutéciai transzgresszióval bakonyi eocén 
területünkbe betelepült Nummulites, de általában nagy-Foraminifera faunában három jól 
jellemezhető kommunitás típus figyelhető meg:

A legidősebbet túlnyomórészt hálózatos nagy és pontozott kis Nummulites fajok alkotják, 
mellettük dús Alveolina fauna található, az Assüinákat az Assilina spira képviseli; a reá 
következő típust a pontozott nagy és sima Nummulites, növekvő Discocyclinida, valamint 
csökkenő Assilina és Alveolina fauna jellemzi, végül a legfiatalabb típust csak hálózatos kis és 
vonalazott taxonok karakterizálják. Hozzájuk dús Discocyclinida és Operculina fauna társul. 
A három kommunitás-típus közötti határ a lutéciai/bartoni, ill. a bartoni/priabonai határral esik 
egybe. A bartoni/priabonai határt markánsabbá teszi az Assüinák és Alveolinák, valamint az 
óriási méretű Nummulitesek kihalása.

A továbbiakban sorra vesszük azokat a tényezőket, melyek e kommunitás-típusok 
változásait kiválthatták.

A KÖ RN Y EZETI TÉNYEZŐK HATÁSA A PALEOKOM M UNITÁSOK
VÁLTOZÁSÁRA

Itt nemcsak a szorosan vett környezeti tényezőket vizsgáljuk, hanem ide számítjuk 
mindazokat a külső faktorokat (eseményeket, adottságokat, hatásokat), melyek befolyásolják 
a kommunitások alakulását, fejlődését.
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Az eocén folyamán rögzíthető néhány olyan földtörténeti esemény, mely a nagy l'oramini- 
fera faunára is hatással volt Ez események részletes vizsgálata még kezdeti stádiumban van, 
ezért itt csak az eddig birtokunkba jutott legfontosabb összefüggéseket és megfigyeléseket 
rögzítjük.

Ezek egy része tektonikai jellegű; számos jel mutat arra, hogy a tágabb értelemben vett 
lutéciaiban (lutéciai s I ) kisebb-nagyobb mozgások hatottak. Ennek nyomai: kavicsbetelepü
lések a Farkasgyepű cs Bakonyjákó környéki szelvényekben, oszcillációs üledékképződés az 
EK-Bakony úti. felső-lutéciai kőszénösszletében ( K o p e k  1980), kiemelkedés nyomán létrejött 
folyóvízi Tokodi Homokkő. Mindezek a prepireneusi mozgásokkal hozhatók összefüggésbe 
(Dudich & M é s z á r o s  1963).

A lutéciai és bartoni fordulóján erőteljes mélyülés észlelhető a Bakonyban, melynek 
üledéke a hemipelágikus, batiális Padragi Márga. E mélyülés számos jel alapján egybeesni 
látszik az eusztatikus tengennozgás TA3-as eocén szuperciklus 36-os harmadrendű, mélyülést 
jelző ciklusával (IlAQ et al. 1987).

Klimatikus okokkal hozható összefüggésbe a Balinkai-medence priabonjában megfigyelhe
tő Nunwn/lites aff. prestwichianus jelenléte, melyet boreális befolyásnak (ez a Tethys vidék 
trópusi-szubtrópusi éghajlatához képest csak a mai medditerránnak megfelelőt jelent!) tekin
tünk Ezt valószínűsíti a Nagyegyházi-medence felső-eocénjéből előkerült, szintén a boreális 
bioprovinciából ismert N. rec/us előfordulása is (KECSKEMÉTI 1987).

A tengervíz fiziko-kémiai viszonyaival kapcsolatos az az érdekes megfigyelés, mely szerint 
az eocén vulkanizmus (andezit- és dácittnfa) tágabb környezetében a bartoni és priabonai 
bizonyos szintjeiben feltűnően magas a teratológiás elváltozások (növekedési irány 
megfordulása, uni- és bivalcns kettős héjak, akcesszorikus kamrák, fattyúsarj stb.) száma. E 
tekintetben a Halimbai-medence, de különösen a Dorogi-medence tufás, tufitos képződmé
nyeiből előkerült Numinulitesek vezetnek. A jelenség magyarázatához kiindulópontul VlTÁ- 
LISNÉ ZlI.AHY L. 1963-ban megjelent cikke (VlTÁLIS-ZlLAHY 1963) látszik szolgálni. Vl- 
TÁLISNÉ a Dorogi-medence néhány nagy-Foraminiferás kőzetmintájának geokémiai elemzése 
során túl magas stroncium éltékeket említ. Ez adta a gondolatot, hogy utána nézzünk a stron- 
cium élettani hatásának. A fiziológiai irodalomból kitűnt, hogy a stronciumnak nemcsak mu- 
tagén hatása van, hanem neoplazma képződését és rendellenes vázképződést is előidézhet. A 
továbbiakban folytatandó geokémiai vizsgálatok fogják eldönteni feltételezésünk helyességét.

A salinitásra vonatkozik a következő megfigyelésünk. Több szelvényben jellegzetes 
kommunitást alkotnak az Alveolinák, Orbitolitesek és Miliolinák. A feltűnő az, hogy e 
kommunitások alkotásában a Nummulitesek szinte alig vesznek részt. A sztenohalin 
Nummulitesek ilyen fokú alárendeltsége -  elsősorban a közismert eurohalin Miliolinák szinte 
kőzetalkotó mennyisége miatt -  a 35§-0-es sótartalom némi csökkenésével (melyet a 
Nummulitesek mellett még a szintén sztenohalin Alveolinák és Orbitolitesek is elviselnek) 
magyarázható. De felmerülhet a Miliolinák és fenti társaik, valamint a Nummulitesek közötti 
másféle kompetíció is, melyet a Nummulitesek nem tudtak tolerálni. Itt is további 
vizsgálatokra van szükség az összefüggés egyértelmű kiderítéséhez.

Feltétlen külső környezeti tényezők járultak hozzá a Nummulites perforatus és a N. 
millecaput reprezentatív szelvényeinkben is (Sv. 1., ill. Sv. 1. és Ba. 219. sz. fúrás) észlelt, 
szinte monospecifikus előfordulásához. A jelenség más vidékről is ismert: Líbiából Arni 
(1965), Egyiptomból AlGNER (1983, 1985), Spanyolországból Serra-K iel & Reguant 
(1984), DNy-Szlovéniából Pavlovec (1984), Svájcból Herb (1986) tudósít róla.

Az A igner (1985) által „biofabriknak” (bioszerkezet) nevezett vázfelhahnozódás magya
rázathoz kétféleképpen közelíthetünk: a mikroszférás (B) és a megaszférás (A) generáció egy
máshoz viszonyított arányának, valamint a vázak elrendeződésének elemzése által.
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Ennek alapján 4 megjelenési típust lehet elkülöníteni: 1 -  a viszonylag zavartalan elrende- 
ződésű, 2 -  a parautochton, 3 -  a reziduális és 4 -  az allochton típust (AlGNER 1985).

Szelvényeinkben a zavartalan elrendeződésű (N. perforatus, N. millecaput-, Sv. 1. sz. fú
rás), valamint a reziduális típust (N. millecaput; Ba. 219. sz. fúrás) találjuk meg. Az 1. típus
ban az A nemzedék dominál (A:B arány 10:1), de közte néhány B nemzedék is előfordul, míg 
a 3. típusban a B generáció jút túlsúlyra, de jelen van még az A generáció is. Utóbbi típusban a 
B formák köteges, esetleg „zsindelyes” szerkezetet alkotnak s az egyes kötegek között he
lyezkednek el az A formák. A balinkai minták egyes szakaszaiban az A forma hidrodinamikai 
úton szinte teljesen kiszelektálódott s csak a B formából álló reziduális „csomag” maradt meg. 
Míg az első típus esetében a víz energiája kicsi volt, addig a harmadik típus esetében élénk és 
erős vízmozgással kell számolnunk, mely nagyrészt „kirostálta” az A generáció vázait.

A kommunitások mélységbeli eloszlásával, viszonyaival külön dolgozatban (KECSKEMÉTI 
1989) behatóan foglalkoztunk, ezért itt csak e publikációra utalunk.

AZ EVOLÚCIÓS TÉN Y EZŐ K  SZEREPE A PALEOKOM M UNITÁSOK
ALAKULÁSÁBAN

A nagy-Foraminiferák váza -  miként minden fossziliáé -  hűen tükrözi az ontogenezis és 
Biogenezis menetét, szintjét és trendjét. Ezért a váz morfogenetikai vizsgálatokra fontos 
információkat szolgáltat az evolúció folyamatáról.

A Nummulitesek és a nemzedékváltásos egyéb nagy-Foraminifera-fajok fejlődésének álta
lános irányát a mikroszférás (B) generáció ontogenezisében követhetjük legjobban nyomon. 
Ehhez az alábbi három megállapítást vettük kiinduló pontul.
-  A mikroszférás generáció spírája 3 szakaszból áll: a belső, embrionális (ez a megaszférás

generáció kezdőkamra átmérőjének felel meg), a középső (megfelel a felnőtt megaszférás 
alak teljes házátmérőjének) és a külső szakaszból, mely a megaszférás generáció 
házátmérőjén felüli spíraszakasz.

-  Különös fontossága van az ontogenezisben a kamraalak változásának. Ennek filogenetikai
jelentősége is van, amennyiben a primitív taxonoknál az operculinoid (magas) vagy 
assilinoid (izometrikus), a fejletteknél pedig nummulitoid (hosszú) kamraalak jellemző.

-  A mikroszférás generáció spírájának középső szakasza jellemző az egyes fajokra, míg
mindhárom szakasz együttes jellege a fajok általános fejlettségi szintjére ad felvilágosítást. 
Utóbbi alapján lehet megállapítani egy taxon helyét egy filogenetikai sorban.

E fő ontogenetikai és filogenetikai törvényszerűségek mellett vizsgálataink során több 
kisebb-nagyobb összefüggést és szabályszerűséget figyeltünk meg, melyek legfontosabbjai a 
következők:
-  Minden fejlődési sorban, ill. ágban a fejlődés két komponensből tevődik össze: egy

progresszív és egy regresszív elemből. Progresszív elemek: a spíra szorosabbá válása, a 
kamrák hosszabodása, a ház és a megaszféra átmérőjének növekedése, a szegélyléc 
vastagodása, a szeptumok számának növekedése, a válaszfalcsíkok lefutásának 
bonyolódása, valamint a granuláció megjelenése. Regresszív elemek: a spíra lazulása, a 
kamrák magasodása, a ház és megaszféra átmérőjének csökkenése és a degenerációs 
jelenségek. A progresszív és regresszív elemek aránya szabja meg a fejlődés irányát, 
jellegét és ütemét.
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A progresszív elemek dominálnak a vizsgált Nummulites perforaius, /V. bremgniarti és N. 
millecapul esetében Nagy, sót óriási (80-100 mm átmérőjű) méret, több száz, szélső esetben 
több ezer kamra, báromszakaszos spíra jellemzi őket. Idővel e jellegek tólfejlődtek s 
degenerációs jelenségekkel társulva a bartoni végére parakméba, majd kihalásba vitték e 
fajokat. A középső/felső-eocén határát egyikük sem lépte át!

A fejlődés során fellépő új taxonok többnyire divergencia, s nem időbeli átalakulás (anage- 
nezis) útján jönnek létre. Ilyenkor egy-egy evolúciósán plasztikus (többnyire erősen 
variábilis) faj a jellegek fejlődésének általános tendenciáját hordozza magában s belőle 
különböző evolúciós tényezők (szétterjedés, elkülönülés, szelekció, sodródás stb.) 
hatására új taxonok válnak ki (N striatusbó\ N. striatus minor, N. subtilis, N. kopeki; ill. 
/V. variolariusbó) N. dudaremis, N. majzoni, N. johannis, N. -zirceusis).

-  Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy faunáinkban sok a környezeti és földrajzi 
tényezők hatására kialakult taxon (N. suemegemis, N. penzesgyoerensis, N. dudaremis, 
N. zirceusis). A törzstaxontól való eltérés többnyire nem.nagy. ami arra utal, hogy az 
egyes populációk több-kevesebb kapcsolatban voltak egymással. Mindez, bakonyi vonat
kozásban, összefüggésben van az időszakonként és helyenként egzisztáló sekélytengerrel 
és nagyfokú fáciesváltozékonysággal.
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SZÁRAZFÖLDI NÖVÉNYTÁRSULÁSOK VÁLTOZÁSAI A 
KISCELLIEN/EGERIEN HATÁRÁN1

Changes o f the terrestrial plánt communities at the boundary of Kiscellian and Egerian

H A B LY  L illa* 2

Kivonat: A kiscellien/egerien határán bekövetkező jelentős flóraváltozás korántsem csak az 
arktotercier elemek megjelenéséből áll, hanem szinte a flóra teljes átalakulását jelenti, mely a 
különféle vegetáció típusokban, így a zonális vegetációban is, a társulások átalakulásához ve
zetett. A változás nem magyarázható klímaromlással, mivel a zonális vegetációban továbbra is 
melegigényes, paleotrópusi elemek dominálnak, sőt a flóra átalakulása során közülük számos 
éppen az egerienben jutott nagyobb szerephez, vagy éppen ekkor jelent meg először térsé
günkben.

A bstract: The flórái change at the boundary o f the Early and Laté Oligocene was nőt re- 
stricted to the appearance o f Arctotertiary elements as there were Paleotropical species as well 
gaining a bigger role or first appearing in the area. The large-scale restructuring of the vegeta- 
tion was much more complex tlian it could be explained solely by the cooling o f climate.

BEVEZETÉS

A magyarországi oligocén flórák átfogó feldolgozása részben a Tardi Agyag Formáció 
Budapest környéki: H-furások (HABLY 1979, 1992a), Kiscell-lsz. fúrás (H A B L Y  1986), Csil
laghegy, Újlaki téglagyár és az Eger-kisegedi ( H a b l y  1992d), részben az egerienbe tartozó 
lelőhelyek- Vértesszőlős (H a b l y  1990), Nagysáp (H a b l y  1989), Kesztölc (H a b l y  1988), 
Pomáz (H a b l y  1992c), Verőcemaros (H a b l y  1982), Andornaktálya (H a b l y  1993) Eger- 
Wind gyár ( K v a c e k  &  H a b l y  1991) Tatabánya, Taiján, Leányfalu, Máriahalom, Csörög, 
Demjén-Hangács ( H a b l y  1992d) alapján történt. A vizsgált, kb. ötezer növénymaradvány túl
nyomó többsége levéllenyomat, de jelentős számú a makroszkópos méretű termésmaradvá- 
nyok száma is, melyek a levéllenyomatokkal együtt fosszilizálódtak.

A paleokommunitások változásának nyomonkövetéséhez mindenekelőtt az egyes lelőhe
lyekről előkerült növénymaradványok pontos rendszertani meghatározására van szükség.

Ezt követően az eltérő élőhelyek fajait kell különválasztanunk ökológiai igényeik alapján.

Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani Szakosztályának 1992. 
november 16-i előadóülésén.

2Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár, 1476 Budapest, Pf. 222.
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S Z Á R A Z F Ö L D I  N Ö V É N Y T Á R S U L Á S O K  A  K I S C E L L I E N B E N

Az alsó oligocén flóráknál a fajok eredeti élőhelyének megállapítása jóval nagyobb nehéz
ségbe ütközik, mint a felső oligocénben, mivel több kihalt nemzetség, ill. faj tartozik ide, me
lyeknél a rokonsági kör figyelembevételével is nehéz megállapítani, hogy milyen környezetben 
élt. Nyilvánvaló azonban, hogy az alsó oligocén korú vegetáció kialakításában fák, cseijék és 
lágyszárú növények egyaránt részt vettek. A többszintű erdő lombkoronaszintjének kialakítá
sában az Eotrigonobalamis furcinervis, Palaeocaryci orsbergensis, P. macropíera, Castanop- 
sis callicotnaefolia, Mimosites hoeringianus, Dalbergia bella mint uralkodó fajok voltak 
jelen. Mind a lombkoronaszintben, mind a cserjeszintben megjelentek a Lauraceae családba 
tartozó Daphuogene ill. Laurophyllum fajok, valamint a Zizyphus zizyphoides. A lombkoro- 
uaszintben csaknem mindenütt előfordult járulékos elemként a Plotamis nepíuni és a Pinus 
palaeostrohus. Ugyancsak egyöntetűen jellemző a flórára az Abelia quadrialata és a Tetracli- 
nis salicornioides jelenléte, melyek helyenként uralkodó mennyiségben, helyenként kisebb 
számban vesznek részt a vegetáció kialakításában.

A gyepszintet igen gazdag páfrányegyüttes alkotta, ezek némelyike is helyenként uralkodó, 
vagy csaknem uralkodó mennyiségben volt jelen.

Néhány faj, pl. Hooleya hermis, Cedrelospermum leptospermum, Ailanthus confucii, 
Osmunda palaeobanksiaefolio csupán a leggazdagabb budapesti lelőhelyen (Nagybátony, 
Újlaki-téglagyár) van jelen, mégpedig uralkodó mennyiségben. Ez azonban természetesen nem 
azt jelenti, hogy e fajok csak egy szűk környezetben éltek. A fent felsorolt fajok közül az első 
három termésmaradvány, így megmaradásukra egyrészt a fosszilizáció ideje, másrészt a 
fosszilizáció körülményei is másmódon hatottak, mint a levélmaradványokra.

Más fajok, melyeket szintén csupán egy lelőhelyről említettem, pl. Laurophyllum acuti- 
montanum, L. medimontanum, Chamaecypatites hardtii, akár az egész areában élhettek, 
csupán kimutatni nem tudjuk. Ezeket, ugyanis kizárólag epidermisz vizsgálattal lehet meghatá
rozni. Amennyiben megtartásuk ezt nem teszi lehetővé, úgy az adott lelőhelyen nem szerepel
nek. A Laurophyllum div. sp. azonban feltehetően ezeket a fajokat is magába foglalja a többi 
lelőhelyen is.

A zonális vegetációról tehát azt mondhatjuk, hogy melegigényes, babérlevelű, örökzöld, és 
lombhullató fajokból álló többszintes erdők alkották, melyet a fentiekben részletezett faji 
összetételű társulás alkotott.

SZÁRAZFÖLDI NÖVÉNYTÁRSULÁSOK AZ EGERIENBEN

A egerien szárazföldi növénytársulások rekonstrukciójára csupán azoknál a lelőhelyeknél 
térünk ki részletesen, melyek kellő példányszámmal rendelkeznek ahhoz, hogy valódi képet 
alkothassunk a terület növénytakarójáról. így külön nem említjük a kis példányszámú flórákat.

Vértesszőlős egerien vegetációja

Vértesszőlősön mind a mocsári-, mind az ártári-, mind pedig a vízparttól távol eső mezo- 
phyll erdős vegetáció elemei megtalálhatók. Ez utóbbit tekintjük zonális vegetációnak, mivel 
nem, vagy csak kevésbé függ az edafikus tényezőktől. Ezzel szemben a mocsári- és ártéri 
vegetációt alapvetően az edafikus tényezők határozzák meg.
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így Vértesszölősön három vegetációtípust különböztethetünk meg különböző faji összeté
telű társulással, melyek közül legnagyobb jelentősége kétség kívül a mezophyil erdős vegetá
ciónak volt.

1. Kevert (örökzöld, babérlevelű + lombhullató) mezophyil erdő
A vízparttól távol, elsősorban nem edafikus tényezőktől függő vegetáció típus, melynek 

lombkoronaszintjét elsősorban a Platanus neptimi alkotta. Közé elegyedett több Quercus- és 
Leguminosae faj, míg az erdő széle, a nedves vízpart felé közeledve az Acer angustilobum is 
megjelent. A cserjeszint igen gazdag volt. Elsősorban babérlevelűek alkották, így több Daph- 
nogene és Laurophyllum faj. Az erdő szélén, a napfényes lejtőkön, ahol a lombkoronaszint 
nem volt zárt, Cornus és Rosa cserjék telepedtek meg. A zárt erdőben a Smi/axok révén a 
liánszint is kialakult.

2. Mocsári vegetáció
A fosszilis flórából különválasztva az egyes vegetációtípusba tartozó elemeket azt tapasz

taljuk, hogy Vértesszőlősön a Taxodium dubhim -  mely mocsári faj -  uralkodó mennyiségben 
van jelen. Ezen kívül csupán néhány növényt sorolhatunk ide, melyek a Betulaceae családba 
tartoznak. Az uralkodó faj alapján Taxodium mocsárerdő jelenlétét mutattam ki.

r

3. Artéri vegetáció
A folyóvizek partját elsősorban Ulmus pyramidalisból álló erdők szegélyezték, melyek 

közé néhány Alnus faj elegyedett.

Kesztölc egerien vegetációja

Kesztölcön, a fajok ökológiai igényeit figyelembe véve két vegetációtípusba tartozó társu
lást tudtam elkülöníteni:

1. Kevert (örökzöld, babérlevelű + lombhullató) mezophyil erdő
Zömében örökzöldekből, babérlevelűekből álló erdő, melybe azonban lombhullató fajok is 

elegyedtek. A lombkoronaszintet a Platanus neptuni, Castanopsis toscana alkotta elsősorban, 
de a Palaeocarya orsbergensis, Platanus fraxinifolia, valamint a Leguminosaek is itt helyez
kedtek el, feltehetően több szintet alkotva. A cseijeszintet a babérlevelű Daphnogene fajok 
alkották, míg a liánszintet a Smilax weberi.

2. Ártéri vegetáció
Ulmus pyramidalisból álló ártéri vegetáció, melybe néhány Alnus elegyedett.

Nagysáp egerien vegetációja

A kesztölcihez igen hasonló vegtáció alakult ki itt is, ami nem meglepő, hiszen közeli terü
letek -  feltehetően összefüggő -  növénytakarójáról van szó.

1. Kevert, (örökzöld, babérlevelű + lombhullató) mezophyil erdő
Platanus neptuni, P. fraxinifolia, Quercus apocynophyllum alkotta lombkoronaszintbe 

„Rhamnus” warthae, valamint fás Leguminosaek keveredtek. A cseijeszintet babérlevelű, 
örökzöld Daphnogene és Laurophyllum fajok alkották.

2. Ártéri vegetáció
Uralkodó eleme, hasonlóan a többi lelőhelyhez az Ulmus pyramidalis volt. E mellett -  lé

nyegesen alárendeltebb mennyiségben -  Alnusok is jelen voltak.
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Pomáz egei ion vegetációja

A magyarországi egcrien egyik leggazdagabb flóralelőhelye, melyben a zonális vegetáció a 
legteljesebb mértékben van képviselve. így térségünkben ez a lelőhely reprezentálja legjobban 
az egeiienre jellemző vegetációt és társulásokat.

1 Kevert, (örökzöld, babérlevclü + lombhullató) mezophyll erdő
Az erdő lombkoronaszintjében a Palaeocarya orsbergensis, Pia tanús fo x i /  lifolia, ,, Rham- 

nus" mwthae, Quercus fajok, valamint a Eeguminosaekhoz tartozó fajok játszották a vezető 
szerepet. Ez utóbbiak igen változatosak voltak (Acacia parschlugiana, Da/bergia bella, Co- 
lutea kvaceki, Robinia regéli, Cassia sp., Leguminocarpon div. sp , Eeguminosae div. sp.), 
melyek mellé még több más faj is elegyedett, így a Platanus neptuni, Castanopsis toscana, 
Dicotylophyllum jungii, hogy csak a legjelentősebbeket említsük. Minden bizonnyal maga a 
iombknronaszint is többszintes volt. melyet igen gazdag cserjeszint egészített ki, melyben a 
Daphnogene és / aurophyllum fajok játszották a vezető szerepet, de a Litsea ipolytarnacense, 
a Rosa lignitum, Wisteha aff. fillax  is a cserjeszintben élt. A Rosa életkörülményeit figyelem
be véve az erdő nyíltabb területein fordult elő A babérlevelű, örökzöld növények mellett 
lombhullató, melegigényes palaeotrópusi fajok alkották ezt a vegetációtípust, melyet térsé
günk egerienjére jellemző zonális vegetációnak tartunk.

2. Ártéri vegetáció
A korábbi ártéri vegetációkhoz hasonlóan az U/mus pyramida/is alkotta szinte kizárólago

san, mivel erről a lelőhelyről nem kerültek elő A/nus lenyomatok.

Andornaktálya egerien vegetációja

1. Kevert (örökzöld, babérlevelü + lombhullató) mezophyll erdő
Ezen a lelőhelyen nagyon erőteljesen dominálnak a babérlevelű, örökzöld elemek. A Plata

nus neptuni, Palaeocarya orsbergensis, „Rhamnus” warthae, Quercus apocynophyllum, 
Castanopsis toscana, Leguminocarpon sp. jelenléte azonban azt mutatja, hogy a lombkorona- 
szintet ugyanazok a fajok, következédsképpen ugyanaz a társulás alkotta, mint a többi lelőhe
lyen. A cserjeszintben azonban a Daphnogene fajok mellett a Laurophyllum és Laurus fajok 
nagyobb jelentőséggel bírnak, mint máshol. Ezek uralkodó mennyisége nyomja rá bélyegét a 
flóra arculatára, s méginkább melegigényes erdő képe rajzolódik ki.

2. Ártéri vegetáció
Hasonlóan a többi lelőhelyhez, itt is találkozunk az ártéri vegetáció hírnökével, az Ulmus 

pyramidalisszn1, mely jelentős példányszámával közeli folyóvíz jelenlétére utal, melynek min
den bizonnyal szerepe volt a levelek szállításában.

Összességében megállapíthatjuk, hogy valamennyi lelőhelyen a zonális vegetáció maradvá
nyaival találkozunk túlnyomórészt. Edafikus tényezőktől függő, intrazonális társulás tagjaiként 
tartjuk számon az Ulmus pyramidalisi, az Alnus és Betula fajokat, mivel ártéri, vízparti növé
nyek. Ezek megítéléséről még szó esik a későbbiekben.

A Platanus neptuni, Leguminosae div. sp., Laurophyllum div. sp., Palaeocarya div. sp, 
Quercus div sp.-ből álló lombkoronaszinteket egy, főként Daphnogene fajokból álló cserje
szint követte, melyben a Debeya és a Litsea is megjelent. A gyepszintből csupán a páfrányokat 
ismerjük, valamint az egyszikűeket. A liánszintet a Smilax nemzetség néhány faja és pálmák 
(Calamus) alkották.
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Kiterjedt, kizárólag mocsári vegetációval nem találkozunk egyetlen lelőhelyen sem. Egy 
olyan lelőhelyünk ismert (Vértesszőlős), ahol a Taxodium dubium tömeges jelenlétéből kiter
jedtebb mocsári környezetre következtethetünk. A vizsgált tapliocoenozisban azonban jól kü
lön lehet választani a különböző társulásokat. A köztudottan mocsári környezetet jelző Myri
ca nemzetség itt előforduló fajairól meg kell említenünk, hogy ezek csak formailag tartoznak 
a Myrica nemzetséghez. Következésképpen, ezeknek a fajoknak nincs ökológiai értékük.

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a zonális vegetációt egy melegigényes szubtrópusi 
erdő alkotta, melyben a babérlevelű örökzöld fajok domináltak, de lombhullató és keményle
velű elemek is keveredtek velük kisebb mértékben.

Ezzel kapcsolatban figyelemre méltó, hogy az Eger, Wind-gyári lelőhely flórája lényegesen 
eltér a többi vizsgált lelőhelyétől. Igen gyakoriak a páfrányok, így az Osmunda lignitum, 
Blechnum dentaíum, Asplenium egedense, Pronephriwn stiriacum. Jelentős a mocsári fajok 
száma, így az Alnus oligocaenica, Myrica longifolia, Myrica integerrima, Comptonia dry- 
androides (KVACEK &  HABLY 1991). Mindez nyilvánvalóan mutatja, hogy ezen a lelőhelyen 
nem csupán a zonális vegetáció mezophyll erdői vannak képviselve, hanem egy igen gazdag 
mocsári társulás is megőrződött. A mocsári fajokon kívül megjelennek az ártéri erdők jelleg
zetes elemei, így a különböző Ulnms fajok, valamint a ligeterdőket alkotó Acer tricuspidatum, 
ül. Cedrela macrophylla. A mezophyll erdők főként az alsó flórában vannak képviselve a 
babérfélékkel, Platanus neptunixal, Palaeocarya orsbergensissd, és sok más melegigényes 
palaeotrópusi fajjal.

A FLÓRA ÁTALAKULÁSA

A harmadidőszak folyamán az egyik legmarkánsabb flóraváltozás az oligocénben követke
zett be, pontosabban az alsó és felső oligocén határán. A felső oligocénben jelentkező újtípusú 
flórát egyedül az arktotercier elemek megjelenésével szokták magyarázni, melyet klímarom
lással, a hőmérséklet csökkenésével értelmeznek (Andreánszky 1954). Mivel azonban megfi
gyelésem szerint ennél sokkal összetettebb jelenségről van szó, érdemes nyomon követni 
lépésről lépésre a flóra átalakulását.

Az egyes fajok továbbélésével kapcsolatban négy csoportot különböztethetünk meg. Az 
egyikbe tartoznak azok a fajok, melyek a kiscellien végén kihalnak, a másodikba azok, 
melyek ugyan átlépik a kiscellien/egerien határt, de jelentőségük lényegesen lecsökken, míg a 
harmadik csoportba azokat soroltuk, melyek jelentősége éppen az egerienben nő meg. A 
negyedik csoportot az egerienben megjelenő fajok teszik ki.

1. A fajok egy jórésze nem lépi át az alsó/felső oligocén határát. Közülük csak a legjelentő
sebbeket emelem ki: Eotrigonobalanus furcinervis, Zizyphus zizyphoides, Abelia quadriala- 
ta, Hooleya hermis, Doliostrobus certus, valamint számos páfrány faj, és több más járulékos 
elem (Chamaecyparites hardtii, néhány Laurophyllum faj, stb.).

2. Egyes fajok átlépik ugyan az alsó/felső oligocén határát, de jelentőségük lecsökken vagy 
változatlan marad. Ilyen pl. a Tetraclinis salicornioides, mely alig-alig jelenik meg a felső 
oligocénben, azonban az alsó miocénben (Ipolytarnóc) ismét jelentős szerephez jut. Csaknem 
ugyanez a helyzet az Ailanthus confucii és a Cedrelospermum leptospermum esetében is. 
Ezek a fajok a Tardi Agyag Formáció flórájában, egyes lelőhelyeken igen jelentősek voltak, 
míg az egerienben egyáltalán nem fordulnak elő. A mecseki miocén korú flórákban

119



(Magyaregregyen) azonban jelentőségük ismét megnő. A Sassafras tenuilobatum akárcsak az 
alsó-, a felső oligocénben is ritka.

3. Négy olyan csoport van, melyek jelentősége megnő a felső oligocénben. Az egyik a 
Lauraceae család, mely ugyan már az alsó oligocénben is fontos volt, de az egerienben mégin- 
kább kiteljesedik Megnövekedett faj- és egyedszámával az egerien uralkodó csoportja Másik, 
felfelé ívelő faj a Platanus neptuni, mely ugyan már az alsó oligocénben is élt, azonban általá
ban kis egyedszámmal volt képviselve. A felső oligocénben szinte valamennyi lelőhelyen 
előfordul, sok helyen uralkodó. A harmadik előretörő faj a Palaeocarya orsbergensis, mely 
néhány lelőhelyen, pl Buda újlakon már uralkodó mennyiségben volt jelen a bárdi Agyag 
flórájában is, azonban a felső oligocénben még általánossabbá vált jelenléte. Jelentőségét az 
alsó miocén folyamán továbbra is megőrzi, mint például Ipolytarnócon (IIably 1985), ahol 
uralkodó mennyiségben van jelen a Platanus neptunixal együtt. A negyedik csoport, melynek 
a jelentősége tovább növekedik az egerienben, a fás Leguminosae-k. Közülük némelyek már a 
Tardi Agyag Formáció flórájában is előfordultak, míg egyesek csak az egerien korú rétegek
ből kerültek elő. Mindenesetre a csoport első nagy felvirágzásának az időpontja a felső oligo- 
cénre esik (1ÍABLY 1992b).

4. Igen jentős azoknak a fajoknak a csoportja, mely az egerienben jelentkezik először. A 
fajok közül a legjelentősebbek, a Platanus fraxinifolia, IIlimis pyramidalis, Rosa sp., 
Castanopsis toscana, Acer div. sp., „Rhamnus ” warthae, Beiula div. sp., Alnus div. sp., stb.

Látható tehát, hogy korántsem csak az arktotercier elemek megjelenéséről van szó. A pa- 
leotrópusi elemek között is vannak, melyek nagyobb szerephez jutnak, vagy esetleg csak ettől 
az időponttól kezdve jelennek meg ezen a területen. A flóra- és vegetációban bekövetkezett 
„átrendeződés” tehát lényegesen nagyobb mértékű és összetettebb annál, hogy azt csupán 
lehűlésre vezessük vissza. Olyan földtani események játszódhattak le, melyek minden 
bizonnyal nagy kihatással voltak a szárazföldi növényzetre, azáltal, hogy életterükben vagy 
klimatológiai körülményeikben jelentős változást hoztak létre. Az egyik ilyen nagy esemény 
az a tengerszint esés lehetett, mely 30 millió évvel ezelőtt zajlott (Haq 1991). A tengerszint 
esés az erózióbázis csökkenéséhez vezetett, melynek révén a folyók mélyebben bevágódtak, s 
jelentőssé válhatott a teraszképződés. Ugyanakkor a selfek szárazra kerültek, vagyis új élőhe
lyek nyíltak meg a szárazföldi növényvilág előtt. Az alsó/felső oligocén határán lejátszódó 
orogén emelkedések, melyeket felgyorsult szedimentációs ráta jelez a kiscellien vége felé, 
némiképpen szintén befolyásolták a domborzat alakulását, ami a növényzet ökológiai körül
ményeire ugyancsak hatással lehetett.

Ennek során változott meg a zonális vegetáció összetétele is, mely a társulások átalakulásá
val következett be. A lombkoronaszintben az Eotrigonobalanus furcinervist teljesen kiszorí
totta a már jelenlevő, de az alsó oligocénben háttérbe szorított Platanus neptuni és Palaeoca- 
rya orsbergensis.

A cseijeszintben a Zyziphus zyziphoides pusztult ki teljesen, helyét átadva az új körülmé
nyekhez alkalmazkodó Daphnogene fajoknak. Ezáltal a korábbi Eotrigonobalanus furciner- 
vis -  Zizyphus zizyphoides -  Tetraclinis salicornioides -  Abelia quadrialata -  Laurophyllum 
div. sp. -vei jellemzett társulást egy Platanus neptuni -  Palaeocarya orsbergensis -  Legumi- 
nosae div. sp. -  Daphnogene div. sp. -  „Rhamnus warthae ” összetételű váltja fel.

Az arktotercier elemek is a szabad ökológiai nicheket használták ki, de a zonális vegetáció
ba nem tudtak még behatolni. Főként az ártereken hoztak létre társulásokat, melynek uralko
dó faja az Ulmus pyramidalis volt, néhány Betulaceae kíséretében.
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E dolgozat a „Paleokommunitások fejlődése a geológiai változások tükrében magyarorszá
gi vizsgálatok alapján” című OTKA 2297 téma keretében készült.

IRODALOM  (REFERENCES)

Andreánszky, G. (1954): Ősnövénytan. -  Akadémiai Kiadó, Budapest, 320 pp.
Hably, L. (1979): Somé Data to the O ligocene Flóra o f the Kiscellian Tárd Clay, Hungary. -  Annls hist.-nat 

Mus. natnl. hung. 71: 33-53.
Habi.y, L. (1982): Egerian (Upper Oligocene) Macroflora from Verőcemaros (Hungary). -  Acta bot. hung. 

28(1-2): 91-111.
Hably, L. (1985): Ipolytarnóc alsó-m iocén kon) flórája. Early M iocéné Plánt fossils from Ipolytarnóc N Hun

gary. -  Geol. Hung. ser. Pál. 45: 73-256.
Hably, L (1986): The macroflora o f  the borehole Kiscell-1 in Budapest. -  Annls hist.-nat. Mus. natnl, hung. 

78: 31-40.
Hably, L. (1988): Egerian fossil flóra from Kesztölc, NW  Hungary. -  Stud. bot. hung. 20: 33-61.
Hably, L. (1989): The O ligocene flóra o f Nagysáp. -  Fragmenta min. et pal. 14: 83-99.
Hably, L. (1990): Egerian plánt fossils from Vértesszőlős, NW  Hungary. -  Stud. bot. hung. 22: 3-78, 40 

Plates, 139 figs.
Hably, L. (1992a): New data to the macroflora o f the Tárd Clay Formation on the basis o f  cuticular analysis. 

-  Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg 147: 369-381.
Habi.y, L. (1992b): Distribution o f  legum es in the Tertiary of Hungary. -  In: Herendeen, P.S. & Dilcher, 

D L. (eds): Advances in Legume Systematics 4: The Fossil Record. -  Royal Botanic Gardens, Kew, pp. 
169-187.

Hably, L. (1992c): Apalaeoflora o f  zonal vegetation from the Egerian (Upper O ligocene) o f  Pomáz, Hunga
ry. -  In: Kovar-Eder, J. (ed ): Palaeovegetational development in Europe, pp. 153-157.

Hably, L. (1992d): Magyarország oligocén flórája. -  Kandidátusi értekezés, Manuscript.
Hably, L. (1993): Egerian macroflora from the Andomaktálya sandpit (Hungary). -  Studia bot. hung. 24: 5-

22 .

Haq , B.U. (1991): Sequence stratigraphy, sea-level change, and significance fór the deep sea. -  In: 
Macdonald, I.M. (ed.): Sedimentation, Tectonics an Eustasy. Sea level changes at active margins. -  IAS 
Spec. Publ No. 12, Blackwell Scientifíc Publ., Oxford -  London -  Edinburgh -  Boston, pp. 3-39.

Kvacek, Z. & Hably, L. (1991): Notes on the Egerian stratotype flóra at Eger (W ind brickyard), Hungary, 
Upper Oligocene. -  Annls hist.-nat. Mus. natnl. hung. 83: 49-82.

121





Őslénylani Viták (Discussiones Palaeontologicae) 39 123-126 Budapest, 1 '>01. oklóber

VÁLTOZÁSOK A NEOCÉNBEN A NÖVÉNYVILÁG ÉS A 
MADÁR FAI ÍNÁK TÜKRÉBEN1

Cbanges in tlie Neogene in tlie reflexión o f the vegetáljon and o f the bird-faunas

JÁNOSSY Dénes* 2

Abstract: Bird remains are ktiovvn in the paleontological literature as biostratigraphycally nőt 
appreciable elements o f the faunas o f the Neogene. The recently discovered two new Miocéné 
bird-faunas in Hungary, Rudabánya and Polgárdi proved, together with contemporaneous 
plant-remains considerable changes in botlr fields. This fact proves -  among others -  alsó the 
stratigraphycal value o f Tertiary bird faunas.

Nemcsak minden, ezzel a témakörrel foglalkozó kézikönyvben, de szűk szakterületek 
szakcikkeiben is elterjedt az a felfogás, hogy a madarak a harmadidőszakban legfeljebb az 
egykori környezet rekonstrukciójára alkalmasak, sztratigráfiai célra nem.

Hazánkban és a Káqrát-medencében általában többek közt a tengerrel való borítottság 
miatt is a madárleletek eddig csak szórvány jellegűek voltak a harmadidőszaki üledékben.

A klasszikusnak mondott franciaországi tercier madárfaunák -  melyekből MlLNE- 
E d w a r d s  monográfiája ( 1 8 6 7 )  született -  és részben azok jelenlegi folyamatos reviziója is 
(Mourer-Chauviré) rétegtanilag igen bizonytalan omithofaunákat közöl. De a legmoder
nebben feldolgozott faunaegyüttesek is (Németország: Wintershof-West, Franciaország: La- 
Grive) rétegtanilag csak „díszletszerűen” jellemezhetők.

Magyarországon mindeddig tömeges pleisztocén leletek fordultak elő, a harmadidőszakról 
-  mint említettem -  alig voltak adataink. Ebben a tudománytörténeti időszakban kerültek elő 
először Magyarországon rétegtanilag rendkívül pontosan rögzíthető, részben tömeges 
csontleletek is a polgárdii neogénből. Nemsokkal ezután gyűjtötték az előbbinél jóval 
szegényesebb rudabányai anyagot, mely a gazdag polgárdival összehasonlítva mégis rendkívül 
jelentős. Mint alább látni fogjuk, új perspektívák nyílnak e téren. Az elmúlt két évben 
megkíséreltem az egykori, folyton változó neogén miliő rekonstruálását, a vegetáció és 
madárfaunák szempontjából.

Rudabánya és Polgárdi az őslénytani irodalomban régen ismert lelőhelyek. Nemrégiben 
még alsó-szarmáciai, vallesi és felső-pannon, pontusi-turoli néven szerepelt ezek rétegtani 
megjelölése. Ma már mindkettőt felső miocénnek nevezzük. A nagyemlős faunára jellemző a 
Hipparion első tömeges megjelenése Rudabányán, valamint ezen őslovak utolsó gyakori 
előfordulása Polgárdin. A kisemlős-szintek a felső miocénen belül a következők: az előbbi a

Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani Szakosztályának 1992. 
november 16-i előadóülésén.

2Magyar Természettudományi Múzeum, Föld- és Őslénytár, 1370 Budapest, Pf. 330.
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Democricetodon gctillardi zónára esik, az utóbbi jellemző faja a Cricetus kormost. Az 
interpolált abszolút kronológiában Rudabánya kb. 10 millió, Polgárdi 5 millió éves, tehát a 
különbség a kettő közt 5 millió év. A szárazföldi neogén emlős-biozonáció szerint Rudabánya 
az MN9, Polgárdi pedig az MN 13 szakaszba esik.

Nézzük ezután a két lelőhely madárfaunájának összehasonlítását. A legjobban alkalmasak 
erre a célra a tyúkfélék, melyek kis területen élnek, kevéssé repülnek és így a kisemlősökhöz 
hasonlóan jó környezet-jelzők. Mindkét lelőhelyen a mai dél-keletázsiai elterjedésit rokon
fajokhoz közel álló nemzetségek (Palaeorfyx és Palaeocryplonyx) fordulnak elő. Itt a két 
Pa/aeoríyx-faj van jelen, míg Polgárdiban egyetlen Palaeocryplonyx faj. A nagytermetű 
tyúkfélék is teljes mértékben különböznek a két lelőhelyen: a fácán-nagyságú Miophasianus 
Rudabányán kb. fele akkora, mint a polgárdii Pavo aesculapi.

Különös figyelmet érdemelnek ezenkívül a túzokfélék maradványai. A túzokok 
származását illetőleg igen fontosak a polgárdi leletek. LAMBRECHT (1928) ugyan Palaeotis 
weige/íi néven Geiseltal és Messel középső eocénjéből leírt ebbe a csoportba tartozónak vélt 
leleteket. Ezek az irodalomban 50 év óta a túzokok őseiként szerepeltek. Legújabban azonban 
kiderült, hogy ez egy paleognath futómadár, mely a dél-amerikai nanduk rokonságába 
tartozik. Ezenkívül a múlt században még két miocén fajt is leírtak: Otis agilis M lLNE- 

E d w a r d s , 1867, mely nőmén nudum, és Oíis affmis L y d e k k e r , 1891, melyet a legújabb 
revíziónál nem találtak meg. Polgárdi tehát a legr égibb igazolt túzok-lelet lelőhelye jelenleg. 
Ugyanitt fordul elő először, hogy a ma keleti (főleg ázsiai) túzok és a nyugati elterjedésű 
Palaeocryplonyx együttesen került napvilágra, ami érdekes paleogeogiáfíai adat.

Ezenkívül nem tartom véletlennek, hogy a több mint száz darab polgárdi bagolylelet csak a 
gyöngybagolytól ( Tyto) származik, míg Rudabányán a macskabagollyal rokon Strix fordul 
elő.

Áttérve az őskömyezet rekonstrukciójára megállapíthatjuk, hogy Rudabányán részletes 
ősföldrajzi feldolgozás történt az alsó pannon transzgressziók, bonyolult völgyrendszerek 
kialakulásának analízisével ( K r e t z o i  et al. 1974, K o r d o s  1990). Ebbe jól illik P á l f a l v y  

előzetes növénytani analízise. A vegetáció főleg mocsári vagy láp- és ligeterdei növényekből 
áll, az európai típusú Pitim, Picea, Abies-szel, ezenkívül többek közt éger, nyír, szil, bükk, 
tölgy és nyárfajokon kívül hínárokkal is (Stratiotes tuberculatus pl. tömeges koijelző alsó
pannon vizi egyszikű). A közelkeleti rokonságú fajok („gyertyánszü” = Zelkova, Cédrus, 
„cédrusfenyő” = Kete/eeria) és keletázsiai rokonságú (,japán ernyő-fenyő” = Sciadopitys, 
Glyptostrobus, Japán éger” = Alnus japonica) fajok mellett észak-amerikai rokonságúak 
százalékos aránya is jelentős (Sequoia, Tsuga).

Az akkori idők klímája a mai szubtrópusi mérsékeltövi határnak felel meg. Pálmák 
szórványosak (Palmoxylon 1 db, Pálmáé-pollen 4 db), melynek klimatikus jelentősége nem 
abszolút, de a későbbi flórákkal szemben melegebb indikációt jelentenek.

Polgárdinál nem ilyen egyszerű a helyzet az egykori környezet rekonstruálása szempontjá
ból, mert növény-maradványok nincsenek jelen.

A geológiai helyzetről Kókai József szíves szóbeli közlése alapján annyi állapítható meg, 
hogy Polgárditól északra Congeria balatonicat tartalmazó mélyfúrási anyagból Hipparion 
kerüli elő. Ennek az üledéknek lerakódása után emelkedett ki a Szárhegy, melynek 
karsztosodását követően képződött a gerinces faunát tartalmazó polgárdii üledék. A gazdag 
emlősfauna mindenestre egy egykori szárazabb környezetre utal.

Az akkori miliőre és növényvilágra áttételesen mégis következtethetünk a Hipparion- 
faunája alapján geológiailag egykorú rózsaszentmártoni barnaszén-rétegek nagyszámú 
növénymaradványa alapján. Ezeket előzetesen A n d r e á n s z k y  dolgozta fel. E szerint a fás 
bamakőszénrétegeket kizárólag Taxodiumok és Glyptostrobusok (jelenleg amerikai és dél-
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kelet-kínai rokonságú mocsárciprnsok) alkotják. A z  utóbbiak elterjedési területe feltűnően 
egybevág a polgárdii madárfaunában talált tyúkfélék legközelebbi rokonságának a mai DK- 
ázsiai életterével (Palaeocryptony’x mai rokona a Cry’ptotiyx = Rollulus). Különben -  szemben 
a rudabányai flórával -  Rózsaszentmártonban a régebben olyan fajgazdag tűlevelű fák 
csaknem teljes eltűnése állapítható meg. Uralkodók a mérsékeltövi lombos fák: fűz, éger, 
gyertyán, bükk, tölgy és juharfajok. A  melegkedvelő elemek csak szórványosak, mint a fahéj 
(Cinnamomum 1 db), az e tekintetben bizonytalan Ficus tiliaefolia (GÉCZY 1972) vagy egy 
dióféle (Engelhardtia), pálmáknak már nyomuk sincsen. ANDREÁNSZKY szerint: „a lombosfa- 
maradványok mérsékeltövi lombhullató erdőre mutatnak”.

Ezzel a vázlatos összeállítással hagsúlyozni szeretném, hogy bármely elhanyagolt 
szakterületen, -  és így a paleo-omithológia terén is -  egy intenzív komplex feldolgozás merő
ben új eredményekkel szolgálhat.

A jelen összeállításban szereplő téma részletesebb ismertetése JÁNOSSY (1991, 1993) mun
káiban található.

E dolgozat a „Paleokommunitások fejlődése a geológiai változások tükrében magyarorszá' 
gi vizsgálatok alapján” című OTKA 2297 téma keretében készült.
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