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ismeretéhez 

BADINSZKY PÉTER 

Triász időszaki képződményeink rendszeres mikro-
faunisztikai kutatása csak rövid múltra tekint vissza. 
A hazai vizsgálatok pionírja, VADÁSZ ELEMÉR 
alapmunkáját (1910) követő, hosszú ideig tartó szü
net azzal magyarázható, hogy az értékesebb ásványi 
nyersanyagokban szegény triász összlet vizsgálati 
szempontból is kevéssé exponált területet képez. A 
Bakony hegységi részletes földtani feltárások kapcsán 
a mikrofauna kutatás újból napirendre került és vár
ható annak közeijövőbeni összefoglaló értékelése. 

A továbbiakban leírt szerény ismeretanyaggal is 
ehhez az összefoglaló értékeléshez kívánunk újabb 
mikrofaunisztikai adatokat szolgáltatni. 

I. A VIZSGÁLT TERÜLETEK VÁZLATOS FÖLDTANI 
FELÉPÍTÉSE 

A Bakony hegységi triász időszaki képződmények mikro
faunisztikai vizsgálatának történetét ORAVECZNÉ, SCHEF-
FER A. (1966) átfogóan már ismertette, ezért annak részle
tezésére itt nem térünk ki 

Vizsgálatainkat a gazdag mikrofaunát tartalmazó felső
triász (karni és nóri) képződményekre orientáltuk, balaton
füredi, veszprémi (és kádártai), valamint bodajki feltárások 
bevonásával fi. ábra). Közülük a balatonfüredi, márga közbe
településeket tartalmazó alsókami mészkő a Balaton-felvidé
ken feltárt triász rétegösszlet szerves része, melynek körzeté
ben a földtani fekvőt képező mészkőrétegek is felszíni kibú
vásban (Száka-hegyi kőbányák) nyomozhatok. 

Veszprémben a klasszikus felsőtriász rétegsorral kapcsola
tos ismeretanyagunkat a mikrofauna területén mutatkozó 
hiányosságok részbeni pótlásával igyekeztünk bővíteni. En
nek érdekében gyakorlatilag valamennyi karni kőzettípus 
vizsgálatára sor került. A fődolomit korábbi kutatását (BA
DINSZKY, 1973) kiterjesztve vettük számba a kádártai felha
gyott kőfejtő felsőkarni fődolomitját, amely a „veszprémi 
karsztfennsík" dolomit sorozatához tartozik. 

A bodajki előfordulás az északi-bakonyi fődolomit alsó 
szakaszát tárja fel, de itt a kőbányán kívül a földtani környe
zet nyomozása a rossz feltártság miatt körülményes. 

Végül a makrofauna alapján már biztosan nóri emeletbe 
tartozó fődolomitból kísérletképpen veszprémi előfordulások 
anyagának tájékoztató vizsgálatára került sor. 

II. ANYAGVIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

A mintaanyagot márga, mészmárga, mészkő és dolomit kifej-
lődésű üledéksorokból gyűjtöttük rétegenkénti mintavétellel. 
A kőzetkifejlődésnek megfelelően mintatípusonként néha 

speciális anyagelőkészítést is alkalmaztunk, a továbbiakban 
részletezettek szerint. 

Márga-minták esetében a feltárás a hagyományos iszapolá-
sos módszerrel történt. Mintánként 10-10 dkg kőzetanyag
ból kiindulva először a vízzel történő szétiszapolást kíséreltük 
meg. Ahol ez nem járt eredménnyel, ott 10%-os ecetsav fel
használásával folytatódott a feltárás. A szétiszapolódás után 
az üledékanyag agyagos frakcióját 0,06 mm(Q) lyukbőségű 
szitán mostuk át. A művelet befejezését szárítás, majd mikro-
fauna-vizsgálatra történő előkészítés, (válogatás) követte., 
Két mintánál az iszapolást benzin felhasználásával végeztük. 

Számos kőzettípusnál, azok kemény anyaga következté
ben a feltárás egyszerű módon nem volt megoldható, ezért 
vekonycsiszolatok készültek. Lazább, organogén törmelékes 
mészmárgáknál a minták előzetes fagyasztás, illetve kala
páccsal való törés után kerültek iszapolásra. A mintaelőkészí
tés ezen módszere eléggé korlátozta a vizsgálati lehetőségeket, 
mivel rendkívül csekély mennyiségű mikrofaunát kaptunk. A 
példányok nagy része a törés következtében megsérült és a 
rátapadt üledékanyag tovább nehezítette a részletvizsgálato
kat 

Az iszapolt anyagból kiválogatott mikrofaunát binokuláris 
mikroszkóp alatt határoztuk meg. A Foraminiferák belső 
szerkezetét benzin felhasználásával, áteső fényben vizsgáltuk. 
Néhány, kanadabalzsamba ágyazott példányból vékonycsiszo-
lat is készült. A tömött kőzetből előállított vékonycsiszola-
tokban szerény vizsgálati lehetőségek adódtak. A csiszolatok 
ui. általában nem az optimális síkban metszik az ősmaradvá
nyokat, így a fajra történő meghatározás csak szerencsés eset
ben valósítható meg. A vekonycsiszolatok fényképmellékletei 
pozitív és negatív képek. A tapasztalat szerint előnyösebb a 
negatív kép készítése, mivel ott az ősmaradványok szembe
tűnőbbek, ezenkívül ilymódon a mélységélességi és munka
igényességi problémák is komoly mértékben csökkenthetők. 
További előnyként szolgál, hogy a csiszolat teljes egészét ma
gában foglaló, gyakorlatilag korlátlan mértékű nagyítások ké
szíthetők. 

Kísérletként - hangyasavas roncsolással - Conodonta-тл-
radvanyok kimutatásával is megpróbálkoztunk, mely ezúttal 
negatív eredményt hozott. 

III. A MIKROFAUNA ISMERTETÉSE ÉS 
SZTRATIGRÁFIAI ÉRTÉKELÉSE 

A vizsgálatra előkészített, nagy mennyiségű ős
maradvány-anyag részletes őslénytani leírásától itt 
eltekintünk, összehasonlítási alapként a korábbi 
Ostracoda tanulmányok több száz oldalnyi terjedel
mére utalunk, hozzátéve, hogy csupán a veszprémi 
Ostracodák esetében is a teljességre való törekvés az 
újabb ismeretek (KOZUR, 1968,. SZÉLES, 1965.) 
alapján e tanulmány tetemes bővítését tenné szüksé-
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gessé. Hasonló problémák adódnak a mikrofauna 
egyéb elemeinek részletes leírásánál is. 

Ezen szempontok figyelembevételével a továbbiak
ban a mikrofaunát csak a sztratigráfiai értékeléshez 
feltétlenül szükséges részletességgel ismertetjük. 

A bakonyi triász mikrotaunisztücai vizsgálatának 
jelenlegi eredményei a finomrétegtani szintezést csak 
részben teszik lehetővé. A vizsgált területen - főként 
Veszprémben - az előkerült gazdag makrofauna alap
ján az egyes rétegcsoportok behatóan ismertek, így ez 
a keret mégis lehetőséget adott a mikrofauna bio-
zónánkénti besorolására. 

A Bakony hegységi felsőtriász üledékösszlet finom
rétegtani szintezése elsősorban a karni emeleten belül 
valósítható meg, ahol a makrofaunával — esetenként 
azt kiegészítve - gazdag Foraminifera, Echinoder-
mata, Ostracoda és Estheria faunaegyüttes társul. 

Ezúttal a mikrofaunára vonatkozó kötetlen adat
közlés keretében bővebben a Foraminiferák ismerte
tésére kerül sor. A mikrofaunisztikai módszerrel tör
ténő finomrétegtani szintezés a mikrofauna egyéb ele
meinek részletes vizsgálatát követően, a földtani fel
építés beható ismeretének birtokában lesz megvalósít
ható. Indokolásul megemlítjük, hogy az igen gazdag 

VESZPRÉMI FELTARASOK 
1 Kopácsi út 
2 Giricses domb 
3 Szalay domb 
4 Kokêpalja 
5 Tàboràll á s - Jutási legelő 
6 Gulyadomb - Kiskati -Sedvölgy 
7 Seredomb 

1. ábra 
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mikrofaunát tartalmazó Veszprém környéki karni üle
déksorból a város dinamikus fejlődése kapcsán újabb 
és újabb mintagyűjtésekre (építésföldtani feltárások) 
nyílik lehetőség, és ennek megfelelően a rendszeres 
gyűjtést 1980-ra célszerű befejezni. 

Jelen dolgozat ORAVECZNÉ, SCHEFFER ANNA 
szakmai támogatásával készült, melyért ezúton is kö
szönetünket fejezzük ki. 

1. A MIKROFAUNA ÖSSZETÉTELE 

Az egyes lelőhelyek eltérő fáciestípusainak megfe
lelően az előkerült fauna mennyiségi és minőségi 
szempontból egyaránt igen változatosnak bizonyult. 
A fauna egészét A Igák, Foraminiferák, apró Gastropo-
dák és Bivalviák („embriók") Echinodermata töredé
kek, valamint Ostracodák és Estheriák előfordulása 
jellemzi. Ezen belül a mikrofauna „vezérlő elemei" 
gyakorisági sorrendben az Ostracodák, Echinoderma-
ták és a Foraminiferák. 

Az ismertetett ősmaradványok mész-anyagú vázzal 
rendelkeznek. Ezek megtartási állapota tömött kőze
teknél rendszerint szilárd, laza márga-rétegeknél vi
szont gyakran erősen porózus, ami már az iszapolás 
során jelentős fauna-veszteségben jutott kifejezésre. 

A mikrofauna egyéb rendellenességei sorában em
lítjük meg a sérült (törött) és koptatott formák szór
ványos előfordulását, melyek értelmezésére eseten
ként kitérünk. 

A) KARNI EMELET 

1. Protrachyceras aon szint 

Balatonfüred, Száka-hegyi kőbányák 
Balatonfüredtől Ny-ra, mintegy 2 km-re lévő Száka-he-

gyen két kőbánya tárja fel a karni emelet alsó szakaszának 
kb. 20 m összvastagságú üledéksorát. A kőzetkifejlődés mind
két esetben márga közbetelepüléses mészkő Mollusca marad
ványokkal, illetve szórványosan A mmonites töredékekkel. A 
rossz feltártsági viszonyok miatt a két feltárás rétegsorának 
egymáshoz való helyzete nem állapítható meg pontosan, 
annyi bizonyos, hogy a hegy É-i lejtőjén található „kis kőbá
nya" tárja fel az idősebb rétegeket. 

A rétegsor rövid makroszkópos jellemzését, egyben az elő
került fauna ismertetését az alábbiakban adjuk: 

0,00-0,10 m Negyedkor: lejtőtörmelék (fedőréteg) 
0,10-0,35.m Alsókarni: szürke márga 

Dentalina sp. 
0,35—0,95 m Világos szürkésbarna mészkő 
0,95-1,00 m Világos szürkéssárga márga 

Nodosaria soluta REUSS 
Dentalina sp. 
Frondicularia acuta VADÁSZ 
Lenticulina sp. 
Bairdia sp. 
Hungarella sp. 

1,00-2,10 m Világos szürkésbarna mészkő 
A mmonites-tötedék 

2,10-2,25 m Szürke limonitfoltos márga 
Dentalina sp. 
Ostracoda töredékek 

2,25-2,95 m Barnásszürke mészkő 
2,95—3,05 m Sárgásszürke márga 

Ostracoda töredékek 
3,05-3,25 m Barnásszürke mészkő 
3,25-3,30 m Szürkéssárga márga 
3,30-3,70 m Sárgásszürke mészkő 
3,70-3,90 m Sárgásszürke márga 

Lenticulina /Astacolus/ karnica /OBERHAUSER/ 
Lenticulina /Lenticulina/ gottensis gottensis BORN. 
Holothuroidea váztöredékek 
Ostracoda töredékek 

3,90-(5.10) m Sárgásszürke, tűzkőgumós mészkő 
A Száka-hegyi „nagy" kőbánya - annak felső peremétől 

számítva - a következő rétegsort tárja fel: 
0,00-1,35 m Alsókarni: vékony (1-4 cm-es márga 

közbetelepüléseket tartalmazó mészkő 
1,35-1,40 m Szürkészöld maga 
1,40-2,50 m Sárgásszürke mészkő, vékony 

(1-3 cm-es) márga közbetelepülésekkel • 
2,50-2,55 m Zöldesszürke márga 
2,55-2,90 m Szürke mészkő, szórványosan 

tűzkőlencsékkel 
2,90-2,95 m Sárgászöld márga 
2,95-3,05 m Szürkéssárga mészkő 
3,05-3,10 m Barnássárga bentonitos (? ) agyagmárga 
3,10-3,50 m Szürkéssárga mészkő 
3,50—3,55 m Szürkészöld márga 
3,55-3,70 m Sárgásszürke, molluszkás márgás mészkő 
3,70-3,90 m Sárgásszürke mészkő 
3,90-3,95 m Szürkészöld márga, apró 

ZíiVa/vű-töredékekkel 
Dentalina sp. 
Fondicularia aghdarbandi (OBERHAUSER) 
Lenticulina (Astacolus) karnica 
(OBERHAUSER) 
Ostracoda töredékek 

3,95-4,00 m Sárgásszürke, molluszkás mészkő 
4,00-4,05 m Zöldesszürke márga 
4.05-4,15 m Sárgásszürke márgás mészkő 
4,15-4,20 m Szürkészöld márga 
4,20-4,50 m Sárgásszürke tűzkőgumós mészkő 
4,50-4,55 m Szürkészöld márga 

Rectoglandulina simpsosensis (TAPPAN) 
Lingulina sp. 

4,55—4,65 m Sárgásszürke tűzkőgumós mészkő 
4,65-4,70 m Szürkészöld márga 
4,70,-(5,00) m Sárgásszürke tűzkőgumós mészkő 

A mikrofauna egészére jellemző annak rossz megtartási álla
pota. A Foraminiferák váza utólagos* folyamatok hatására 
laza, porózus szerkezetűvé vált, és emiatt a válogatás során 
azok nagy része megsemmisült (szétporlott). Hasonló megtar
tási állapot jellemzi a Holothuroideákat és az Ostracodákat is, 
melyek egy része ezenkívül még erősen deformált, részben 
tört (utólagos rétegterhelés) állapotú. 

A mikrofauna egészében esetenként az Ostracodák rész
aránya 80%, a Foraminiferáké 15%, a Holothuroideák pedig 
5%-os mennyiségben lépnek fel. A mészkőrétegek vizsgálatára 
nem került sor. 

Veszprém, Kopácsi úti feltárás 

A Kopácsi út K-i rézsűjének alsókarni rétegeiből LACZKÓ 
D. (1911) a következő ősmaradvány anyagot ismertette: 
Ctenodonta praeacuta KLIPST. 
Halobia rugósa HAU. 
Nucula strigilata GOLDF. 
Rhynchonella cf. linguligera BITTN. 
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Comités floridus WULF. 
Estheria lóczyi FRECH 

A fauna összetétele, valamint a feltárt rétegcsoport föld
tani települése alapján a kérdéses rétegcsoport id. LÖCZY 
tagolása szerint (VADÁSZ, 1960) a Száka-hegyi karni kép
ződmények (daonellás mészkő) közvetlen földtani fedőjébe 
tartozik. 

A „Kopáchy major mellett feltárt márga" iszapolt anyagá
ból VADASZ E. (1910, 1933) Echinoidea tüsketöredékeket 
és Ostracodákat ismertetett. A Foraminiferák közül a Cristel-
laria, Gladulina, Lagena és Nodosaria genusok jelenlétét álla
pította meg. 

1967-ben a Kopácsi úti rétegcsoportot ismételten megvizs
gáltuk (BADINSZKY, 1967) és az akkor megfigyelhető, 9 
méter összvastagságú rétegcsoportból újabb makrofauna ke
rült elő: 
Dentalium sp. 
Nucula sp. 
Aulacothyris zirlensis WÖHRM. 
Rhynchonella sp. 
Estheria lóczyi FRECH 

Ezután megkezdtük a mikrofauna feldolgozását, melynek 
részeredményeit korábban már összefoglaltuk (BADINSZKY, 
1973). Időközben a Kopácsi úti csatornázási munkák során 
az alsókarni rétegeket 3-4 m mélységben feltárt állapot
nak megfelelő rétegsor mikrofaunisztikai ismeretanyagát kö
zöljük, megjegyezve, hogy a részletes mikrosztratigráfiai érté
kelésre a jövőben sor kerülhet. Indokolásként megemlítjük, 
hogy 1970-től - jelen munka anyaggyűjtési részének lezárá
sát követően - a Kopácsi útnál újabb feltárások létesültek 
(garázsok építése nagyarányú földmunkával), melyek segítsé
gével várhatólag véglegesen pontot lehet tenni a részletes föld
tani és mikrosztratigráfiai értékelésre. 

Az eddigi tapasztalatok szerint a vizsgálatokat rendkívül 
megnehezíti a feltárt rétegek gyüredezett, törésekkel szabdalt 
volta és a kisebb-nagyobb fáciesingadozások. 

A jelenlegi ismereteink alapján mintegy 30 méter összvas
tagságú, mészmárga-mészkő betelepüléses, gyakran száradási 
repedéseket tartalmazó márgaösszlet mikrofaunában igen gaz
dag. A sztratigráfiai tagolhatóság pillanatnyi helyzetének 

I. tábla (Taf. I) 

1. Ladinosphaera geometrica Oberhauser, N = 15x (15 x 
vergr.) 

2. Dentalina communis (d'Orb.), N = 55x(55x vergr.) 

3. Lenticulina (Vaginulinopsis) proctata (Bornemann), 
N = 45 x (45 vergr.) 

4. Spadellina thuringica Paalsow, N = 110 x (110 x vergr.) 

5. Echinodermata váztöredékek, n = 50 x 
5. Schalenbrüchstücke von Echinodermaten (50 x vergr.) 
6. Nodosinella libera Trifonova, N = 120x(120x vergr.) 

7. Trocholina (Trocholina) biconvexa minor Oberhauser,, 
N = 50x (50 x vergr.) 

8. Lenticulina (Astacolus) karnica (Oberhauser), N = 50 x 
(50 x vergr.) 

9. Dentalina aff. gladiiformis Franke, N = 80 x (80 x vergr.) 

megfelelően a mikro faunát több réteget magában foglaló sza
kaszonként csoportosítottuk. A tömegesen előforduló Echi
nodermata töredékek, Ostracoda és Estheria maradványok 
(vizsgálatuk folyamatban) mellett a következőkben a fajszám
ra is jelentős, több százas ̂ gyedszámú Foramini/era-anyagot 
ismertetjük részletesebben. 

Kopácsi úti feltárás, 0-5 m közötti (alsó) rétegcsoport 
Rhizammina sp. 
Sorosphaera sp. 
Glomospira sp. 
Cornuspira carinata COSTA 
Nodosinella libera TRIFONOVA 
Endothyra sp. 
Miliolina sp. 
Ophthalmidium orbiculare BURBACH 
Dentalina aff. arbuscula TERQUEM 
Dentalina communis (d'ORB.), (I. tábla, 2.) 
Dentalina paucicurvata FRANKE 
Dentalina, sp. 
Frondicularia lanceolata (HÄUSLER) 
Frondicularia sp. 
Lenticulina (Lenticulina) opercula (CRICK et SHERBORN) 
Lenticulina (Vaginulinopsis) proctata (BORN.) 
Lenticulina sp. 
Spirillina filiformis (REUSS) 
Lingulina sp. 
Trocholina (Trocholina) multispira OBERHAUSER 
Trocholina (Trocholina) biconvexa minor OBERH. 
(I. tábla. 7.) 
Trocholina sp. 
Ladinosphaera geometrica OBERHAUSER (I. tábla, 1.) 
Spandellina thuringica PAALSOW (I. tábla, 4.) 
Gastropoda embriók 
Mollusca héjtöredékek 
Crinoidea nyéltöredékek 
Echinodermata váztöredékek (I. tábla, 5.) 
Echinoidea tüsketöredékek 
Bairdia sp. 
Hungareïla sp. 
Ostracoda töredékek 
Estheria sp. 
A mikrofaunát gyakorisági sorrendben az Ostracodák, Fora
miniferák és Holothuroideák jellemzik. 

Középső rétegcsoport (összvastagságban kb. 10 méter): 

Alga-metszetek (vékonycsiszolatból). 
Rhizammina ramulus KRISTAN 
Rhizammina sp. 
Glomospira sp. 
Cornuspira pachygira GÜMBEL. 
Miliolina sp. 
Agathammina sp. 
Nodosaria sp. 
Dentalina aff gladiiformis FRANKE (I. tábla, 9.) 
Dentalina cf. vasta FRANKE 
Dentalina cf. vetustissima d'ORB. 
Dentalina aff. torta TERQUEM 
Dentalina pseudocommunis FRANKE. 
Frondicularia gerkei KRISTAN. 
Frondicularia aff. pupiformis, HÄUSLER. 
Frondicularia sp. 
Lenticulina (Lenticulina) gottensis gottensis (BORN.) 
Lenticulina (Lenticulina) aff. subquadrata 
(TERQEM) 
Lenticulina (Lenticulina) opercula 
(CRICK et SHERB.) 
Lenticulina (Lenticulina) variáns variáns (BORN.) 
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Lenticulina (Lenticulina) variáns typica (FRANKE) 
Lenticulina (Astacolus) karnica (OBERHAUSER) (I. tábla. 8.) 
Lenticulina (Astacolus) sp. 
Lenticulina (Vaginuliopsis) äff. sagittiformis (FRANKE) 
Lenticulina (Vaginulinopsis) cf. prostata (BORN.) 
(I. tábla. 3.) 
Lenticulina (Vaginulinopsis) sp. 
Lingulina sp. 
Duostomina sp. 
Spirillina filiformis (REUSS) 
Trocholina (Trocholina) multispira OBERHAUSER 
Trochölina (Trocholina) bicenovexa minor OBERH. 
Trocholina sp. 
Gastropoda embriók 
Mollusca héjtöredékek 
Crinoidea nyéltöredékek 
Echinodermata váztöredékek 
Echinoidea tüsketöredékek 
Bairdia sp. 
Hungarella sp. 
Ostracoda töredékek 
Estheria cf.lóczyi FRECH 
Estheria sp. 

A mikrofaunát gyakorisági sorrendben a Holothuroidea, 
Ostracoda és Foraminifera társulás jellemzi. 

Felső rétegcsoport (összvastagsága kb. 15 m): 

Rhizammina sp. 
Nodosinella libera TRIFONOVA (I. tábla, 6.) 
Dentalina communis (d'ORB.). 
Dentalina paucicurvata FRANKE 
Dentalina äff arbuscula TERQUEM 
Dentalina äff. gladiiformis FRANKE 
Dentalina pseudocommunis FRANKE 
Frondicularia lanceolata (HÄUSLER) 
Spandellina thuringica PAALSOW 
Lingulina sp. 
Trocholina (Trocholina) cf. procera (LIEBUS) 
Gastropoda embriók 
Mollusca héjtöredékek 
Crinoidea nyéltöredékek 
Ostracoda töredékek 
Estheria sp. 

Gyakoriságüsorrendben az Estheria, Mollusca és Ostracoda 
töredékek, majd a Foraminifera к jellemzőit. A középső'réteg
csoporthoz viszonyítva - az Estheriák kivételével — itt a 
fauna egészének relatív fajcsökkenése és egyedszámcsökke
nése állapítható meg. A Kopácsi úti mikrofauna gazdagsága 
és alkotóelemeinek megoszlása a további részletvizsgálatokat 
teszi indokolttá. 

2. Trachyceras austriacum szint 

Veszprém, Giricses-domb és Szalay-domb 

Az ebbe a szintbe tartozó földtani képződményeknek a 
Giricses-dombon mintegy 25 m, a Szalay-dombon pedig több 
mint 50 m vastag, szakaszos feltártságú rétegsora vizsgálható. 

A változatos kifejlődésű (márga, mészkő, dolomit) üledék
anyag a gazdag makrofauna mellett viszonylag szegényes mik
rofaunát tartalmaz. Ennek részben üledékképződési okai van
nak, de számottevő az is, hogy a kőzetkifejlődés miatt a mik
rofauna vizsgálata főként vékonycsiszolatokból történhetett, 
ahol kisebb a lehetőség a mikrofauna kimutatására, mint az 
iszapolt mintáknál. 

A feltárt üledéksorból rétegenként a következő mikro
fauna került elő (alulról felfelé): 
a. Szürke, vastagpados mészkő - márgás mészkő 

Crinoidea metszetek (П. tábla 1.) 
Ostracoda metszetek (II. tábla 2.) 

b. Brachiopodás konglomerátum 
? Dentalina sp. 
Echinoidea tüskék 
Ostracoda metszetek 
? Estheria sp. 

с Raibli dolomit (lelőhely: Kiskúti Séd-völgy) 
Alga-metszetek (II. tábla 3.) 

d. Sárga márga-mészmárga 
Rectoglandulina sp. 
? Globigerina sp. 
Pilammina sp.. 
Ostracoda metszetek 

e. Carditás mészmárga 
Mikrofauna mentes 

f. Szürke-szürkéssárga mészmárga-márgás mészkő 
Rectoglandulina sp. 
Ostracoda metszetek 

3. Cornucardia hornigi szint 

Veszprém, Szalay-domb 

A felsőkarni üledéksorban is mutatkozó fáciesingadozások 
következtében az egyes, mikrofauna alapján jól azonosítható 
rétegcsoportok néhány száz méter távolságon belül kiékelődő 
rétegeket tartalmaznak. Megjegyezzük, hogy a Trachyceras 
austriacum és a Cornucardia hornigi biozóna elhatárolása je
lenleg nem teljesen precíz, mert egy köztesrétegcsoportból a 
vezérlő ősmaradványok œég nem kerültek elő. Emiatt a Cor
nucardia hornigi zónát az átmeneti szakaszban fellépő posido-
nomyás mészmárgától számítjuk. 

A Szalay-dombon található diabáztufa és a Felszabadulás 
úti új lakótelepen mutatkozó rétegsor alapján a karni emele
ten belül üledékhézagokat tételezünk fel. 

Mikrofaunisztikai vizsgálatra - annak ellenére, hogy ide 
tartozik a ma már klasszikus Jeruzsálem-hegy rétegsora is -
ezidáig nem került sor. 

Most hiánypótlásként a Szalay-domb körzetében feltárt 
rétegek vizsgálata alapján közlünk tájékoztató adatokat. (A 
teljes mikrofauna spektrum részletes vizsgálata folyamatban 
van.) 

Szalay-domb (Vasas-sportpálya) 

a. Sárga, posidonomyás mészmárga 
Ostracoda metszetek 
Cornuspira sp. 

b. Szürke, növénymaradványos márga 
Cornuspira sp.. 
Lenticulina sp. 
Crinoidea nyéltöredékek 

с Organogén törmelékes mészmárga 
Alga-töredékek 
Cornuspira sp. 
Permodiscus sp. 
Agathammina cf. austroalpina KRISTAN-TOLLMANN 
Dentalina sp. 

? Gaudryniasp. 
Ophthalmidium sp. 
Trochammina sp. 
Tetrataxis sp. 
Globigerina sp. 
Crinoidea nyéltöredékek 
Echinoidea tüsketöredékek 
Ostracoda metszetek 
Holothuroidea töredékek 
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d. Életnyomos mészmárga 
Sphaerocodium bornemanni ROTHPLETZ 
Alga-töredékek 
Cornuspira sp. 
? Glomospira sp. 
Glandulina sp. 
Trochammina sp. 
Echinoidea tüsketöredékek 

e. Algagumós mészmárga (II. tábla, 4.) 
Sphaerocodium bornemanni ROTHPLETZ 
Alga-töredékek 
Dasycladacea sp. 
Cyanophyceae sp. 
Lenticulina sp. 
? Glandulina sp. 
? Endothyrpa sp. 
? Pilammina sp. 
Crinoidea nyéltöredékek 
Echinodermata váztöredékek 
Echinoidea tüsketöredékek 
Ostracoda metszetek 

f. Barnássárga mészmárga 
Alga-töredékek 
Cornuspira sp. 
Agathammina cf. austroalpina KRISTAN-TOLLMANN 
Dentalina sp. 
?.CiYűe//űsp. 
Spirophthalmidium sp. 
?. Pilammina sp. 
Arenovidalina sp. 
Crionidea nyéltöredékek 
Echinoidea tüsketöredékek 

g. Világosbarna szürkefoltos mészkő 
Alga-töredékek 
Labyrinthina sp. 
Crinoidae nyéltöredékek 
Echinoidea tüsketöredékek 

h. Barna, vékonyréteges mészmárga 
Agathammina cf. austroalpina KRISTAN-TOLLMANN 
Agathammina sp. 
Gaudrina sp. 
Neoendothyra sp. 
Trochammina sp. 
Citaella sp. 
Miliolina sp. 
Rectoglandulina sp. 
Meandrospiranella sp. 
Glomospira sp. 
Glomospirella sp. 
Ophthalmidium sp. 

i. Vékony márga közbetelepüléses mészkő rétegcsoport 
Cornuspira sp. 
Dentalina sp. 
Lenticulina sp. 
Crinoidea nyéltöredékek 
Echinodermata váztöredékek 
Echinoidea tüsketöredékek 
Bairdia sp. 
Hungarélla sp. 
Ostracoda töredékek 

Szalay-domb (Vágóhíd kőfejtő környéke) 

j . Szürke, bitumenes mészmárga-márgás mészkő 
Frondicularia woodwardi HOW. 
Radiolaria metszetek 

k. Barnássárga mészmárga és betonitosodott diabáztufa 
Mikrofaüna mentes 

i. Szürke, tűzkőgumós mészkő 
Cornuspira sp. 

? Nodosaria sp. 
Ostracoda metszetek 

4. Megalodon carinthiacus és Alectryonia 
montis caprilis szint 

A Megalodon carinthiacus zónába tartozó és uralkodóban 
dolomit-márgás dolomit kifejlődésű üledékekből több veszp
rémi lelőhely anyagát már korábban megvizsgáltuk (BA-
DINSZKY, 1967), mikrofaüna szempontjából negatív ered
ménnyel. 

Az Alectryonia montis caprilis zónából LACZKÓ D. két
ségkívül a leggazdagabb veszprémi makrofaunát gyűjtötte 
(vasúti szelvények), de az ide tartozó üledéksor feltártsági 
viszonyai jelenleg (1971) rendkívül rosszak. Mindössze az 
Aranyosvölgy Ny-i részén, a Kőképalja területén bukkan a 
felszínre egy, néhány méter vastagságú rétegcsoport, melyből 
hazánkban a felszínen párját ritkító stromatolit-réteg került 
vizsgálatra. 

A rendkívül gazdag makrofaunát tartalmazó stromatolit 
vékonycsiszolataiban Alga-metszetek (II. tábla, 5.), ? 
Sphaerocodium sp., Cornuspira sp., ? Dentalina sp., ? Glo-
bigerina sp. mutatkozott. A közeljövőben fejlesztésre kerülő 
Felszabadulás úti lakótelep mélyépítési feltárásai kapcsán vár
hatólag mindkét biozóna - a több szintben fellépő stromato-
litokkal együtt - részletesebben vizsgálható lesz. 

5. Megalodon triqueter pannonicus szint 

A karni emelet felső részének idetartozó üledéksora 
egyöntetűen dolomit kifejlődésű, alárendelten kissé márgás-
meszes szakaszokkal. A litofáciesnek megfelelően a vizsgála
tok kizárólag vékonycsiszolatokból történtek, ami az orientá
ció függvényében adott lehetőséget az ősmaradványok felis
merésére. 

Az üledéksorból a makrofaunát és a makroszkópos meg
ítélés alapján párhuzamosítható rétegcsoportokat vizsgál
tuk meg. 

Bodajk, Kajmáti kőbánya 

Legidősebb képződménye a veszprémi felsőkarni fődolo-
mit-sorozat legalsó szakaszában mutatkozó dolomithoz ha
sonlít. Veszprémből makrofauna nem került elő, Bodajkon 
apró Gastropoda maradványokat tartalmaz, de mikrofaüna 
mentes. A földtani fedőben (összvastagság mintegy 40 méter) 
helyenként alga-maradvány о s dolomitpadok ismerhetők fel. 
Néhány vékonycsiszolatban Alga-metszetek, Mollusca héjma
radványok és Ostracoda (? ) metszetek voltak megfigyel
hetők. 

Kádárta, felhagyott kőfejtő 

A veszprémi műút Ny-i oldalán, a községtől mintegy 500 
méterre található egykori dolomitbánya a felsőkarni fődolo-
mit 5 méter összvastagságú szakaszát tárja fel. A kőbányából 
előkerült néhány Megalodon cf. triqueter panonicus FRECH 
töredék mérete alapján (2-3 cm) a feltárt üledéksor a szint 
felső részét képviseli. 

A vékonycsiszolat-vizsgálat során a dolomitban apró 
Mollusca héjmaradványok és Ostracoda (? ) metszetek voltak 
felismerhetők. 
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II. tábla (Taf. П) 

1. Crinoidea nyélmetszet biogén törmelékes mészkő vékony-
csiszolatában, N = 40 x 

1. Crinoideen Querschnitt im Dünnschliff vom biogenen 
Kalksteinagglomerat, 40 x vergr. 

2. Szürke mészkő vékonycsiszolati képe, N = 20 x 

2. Dünnschliffsbild vom grauen Kalkstein, 20 x vergr. 

3. Algás bekergezesek raibli (Trachycerasaustriacum biozóná-
ba tartozó) fődolomit vékonycsiszolatában, N = 30 x 

3. Algeninkrustierung im Rabiler Hauptdolomit-Dünnschliff 
(aus der Trachyceras austriacum Biozone) 30 x vergr. 

4. Algagumós mészmárga réteglap 

4. Kalkmergel Schichtfläche mit Algenknollen 

5. Stromatolit vékonycsiszolati képe, N = 20 x 

5. Dünnschliff von einem Stromatolit, 20 x vergr. 

6. Mollusca héjmetszetek a felsőkarni fődolomit vékonycsi
szolatában, N - 20 x 

6. Querschnitt von Molluskenschalen im Dünnschliff des 
Oberkarnischen Hauptdolomits, 20 x vergr. 

Veszprém, Táborállás és Jutási legelő 

A Táborálláson és annak közvetlen környékén a felsőkarni 
fődolomit terjes egésze, a Jutási legelő területén pedig annak 
felső része felszíni kibúvásában vizsgálható. A makroszkópos 
jellegek alapján is jól tagolható, 80 méter összvastagságú fő-
dolomit-sorozat 32 réteget foglal magában (BADINSZKY, 
1971). Ezen belül Megalodoníidák alapján három rétegcso
port különíthető el, melyek a következő mikrofaunát tartal
mazzák: 
a. Alsó rétegcsoport: 

Alga-maradványok 
? Foraminifera-metszetek 
Ostracoda-metszetek 

b. Középső rétegcsoport 
A /fa-maradványok 
Osíracoc/ű-metszetek 

с Felső rétegcsoport 
A (fű-maradványok 
? Foraminifera-meUzetek 
Mollusca-héjmetszetek (II. tábla, 6.) 
Ostracoda-met szetek 
A felsorolt szegényes mikrofaunán kívül Mollusca-hbymtX-

szetek (Megalodon sp. és embrionális Gastropodák) voltak 
még megfigyelhetők a vékonycsiszolatokban. 

A vizsgálat alapján a mikrofauna helyenként lencseszerű 
feldúsulása állapítható meg. A makrofauna-mentes szakaszo
kon a mikrofauna is szegényesnek bizonyult. 

Veszprém, Gulyadomb 

A Gulyadomb Ny-i nyúlványának meredek sziklafala vas
tag- és vékonypados fődolomitot tár fel, mintegy 20 m össz-
vastagságban. A mikrofauna vizsgálat céljából készített né
hány vékonycsiszolatban ősmaradvány nem volt megfigyel
hető. 

B. NÖRI EMELET 

1. Veszprém, Seredomb és Jutási legelő 

Mindkét területrészen a fődolomit nóri emeletbe tartozó 
szakaszának legalsó, kb. 50 méter összvastagságú rétegsora 
van jelen felszíni kibúvásban. A nagyobbrészt murvásodott-
porlott fődolomitból először az egyszerűbb iszapolásos feltá
rással történt kísérlet mikrofauna kimutatására. Ennek ered
ménytelensége után néhány vékonycsiszolat is készült, me
lyekben mikrofauna szintén nem mutatkozott. 

E néhány vizsgálat alapján végérvényes következtetést le
vonni természetesen nem lehet. Részletvizsgálatokkal esetleg 
célszerű lenne annak egyértelmű eldöntése, hogy a karni és 
nóri fődolomitot mikrofauna alapján is el lehet-e különíteni. 

Jelen vizsgálatok, melyek elsősorban a Bakony 
hegységi felsőtriász mikrofaunára vonatkozó további 
ismeretbővítést célozták, a következő eredményeket 
szolgáltatták. 

a) A veszprémi karni üledéksor egyes szakaszain 
belül (Kopácsi úti rétegsor, Szalay-domb), a mikro
fauna alkotóelemeinek mennyiségi és minőségi vizsgá
lata útján lehetőség nyílik a finomrétegtani szintezés
re. 

b)Az eddig makrofauna-mentesnek ismert réteg
csoportok mikrofauna alapján sem tagolhatok részle
tesebben. 

c) A vizsgálat során a magyarországi triászból eddig 
nem ismert Foraminifera faj, a Ladinosphaera geo-
metrica OBERHAUSER került elő. őslénytani érde
kesség egy orthophäd Dentalina sp. jelenléte. 

A leggazdagabb mikrofaunát tartalmazó veszprémi 
karni rétegsor esetében indokoltnak tartjuk a rétegen-
kénti részletes őslénytani vizsgálatok elvégzését. 

С A MIKROFAUNISZTIKAI VIZSGÁLAT 
ÉRTÉKELÉSE 
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ANGABE ZUR KENNTNIS DER OBERTRIAS MIKROFAUNA DES 
BAKONY-GEBIRGES 

Die Arbeit gibt eine Übersicht über die mikrofaunistische 
Untersuchung des obertriadischen Materials (aus den kar-
nischen und norischen Stufen) aus dem Bakony-Gebirge be
kannt. Innerhalb dieser befasst sich Verfasser eingehender mit 
der wegen ihrer sehr reichen Mikrofauna bekannten Vesz-
prémer Schichtenreihe. Auf Grund der Studie sind die aus
führlichen Untersuchungen des mikrofaunistischen Materials 
aus den Veszprémer karnischen Bildungen infolge ihres 
Reichtums und der Vielfältigkeit begründet. Von den kon
kreten Ergebnissen der Untersuchung ist die aus dem unter-
karnischen Mergelkomplex mit Trockenrissen hervorgekom
mene Faunengemeinschaft von Ladinosphaera geometrica 
Oberhauser, den massenhaft auftretenden Ostracoden, 

Echinodermaten (Holothuroideen) sowie Estheria zu 
erwähnen. Wegen der schlechten Ausfschlussverhältnisse 
kam is bis jetzt nur zu Erkundungsuntersuchungen in mehre
ren Horizonten der Biozone von Alectryonia montis caprilis 
der an der Oberfläche vorkommenden und hinsichtlich des 
ungarischen Obertriases alleinstehenden stromatolitischen 
Schichtengruppen. 
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