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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.
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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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j7. ' i °r^itoliriás kőzetek a felszín alatt 
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
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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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