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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).

IRODALOM

Báldí. T. (1984): The terminál Eocéné and Early Oligocene events in Hungary and tlie separation o f an an- 
oxic, cold Paratetheys -  Eclogae geol. Helv. 77(1): 1-27.

Bá i.di, T., Horváth, M., Nagymarost, A. & Varga, P. (1984): The Eocene-Oligocene boundary in Hunga
ry. The Kiscellian stage. -  Acta Geol. Hung. 27(1-2): 41-65.

Báedi-Beke M. (1989): Padragkút. -  In: Kecskeméti, T. (ed ): XXIst European Micropaleontological 
Colloquium, Guidebook. Hung Geol. Soc., Budapest, pp. 262-274.

Bodrogi, I. & Bodnár, E. (1989): Foraminifera fauna o f the Polány Mari Formation, Rendek Member at 
Magyarpolány. -  MÁFI év ije i, az 1988. évről, II. rész, pp. 175-192.

Császár, G , Bodrogi, I., C/araiay , L., Horváth, A., Juhász, M. & Monostori, M. (1987): Az albai-ce- 
nomán korú Pénzeskúti Márga Formáció fácies- és ökológiai viszonyairól ősmaradványok alapján. -  MÁFÍ 
évijei, az 1985. évről, pp. 381-403.

Ducasse, O. (1974): La fauné d'Ostracodes des différents domains tnarins de l'O ligocene en Aquitaine méri- 
dionale. -  C.R. somm. S.G.F. 1974(1): 7-9.

Ducasse, O. & Phypouquet, J.P. (1979): Cenozoic ostracodes: their importance fór bathymetry, hydrology 
and biogeography -  Initial Rep. DSDP, XLVHI, Washington, pp. 343-363.

77



Góczán, F., Siegl-Farkas, Á., Félegyházi, L., Bodrogi, I. & Bodnár, E. (1989): Magyarpolány. -  In: 
Kecskeméti, T. (ed ): XXIst European Micropaleontological Colloquium, Guidebook. Hung. Geol. Soc., 
Budapest, pp. 275-283.

Horváth-Kollányi, K. & Nagy-Gellai, Á.(1989): Palaeobathymetric study o f Palaeogene profiles upon 
Foraminifera. -  MÁFI év ije i, az 1988 évről, II. rész, pp 115-131.

Monostori, M. (1982): O ligocene ostracods from the surroundings o f Budapest. -  Ann. Univ. Sci. Budapest, 
Sect. Geol. 21: 31-102.

Monostori, M. (1986): Environmental changes in Eocene/Oligocene boundary stratotypes in Hungary based 
on ostracod faunas. -  Ann. Univ. Sci. Budapest, Sect. Geol. 26: 141-158.

Monostori, M. (1987): Terminál Eocéné and Early Oligocene events in Hungary: changes o f  ostracod 
assentblages. -  Acta Geol. Hung. 30: 99-110.

Monostori, M., Bodrogi, I. & Császár, G. (1989): Bakonynána, Zsidó Hill. -  In: Kecskeméti, T. (ed ): 
XXIst European Micropaleontological Colloquium, Guidebook. Hung. Geol. Soc., Budapest, pp. 244-248.

Nagymarosy, A., Horváth, M. & Monostori M. (1989): Budapest, Péterhegyi road, clay-pit. -  In: 
Kecskéméit, T. (ed.): XXIst European Micropaleontological Colloquium, Guidebook. Hung. Geol. Soc., 
Budapest, pp. 199-205.

Nagymarosy, A., Horváth, M., Monostori, M. & Varga, P. (1989): Budapest, Pusztaszeri road, road cut. 
-  In: Kecskeméti, T. (ed ,): XXIst European Micropaleontological Colloquium, Guidebook. Hung. Geol. 
Soc., Budapest, pp 185-195.

78


