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A C ALPIONELL IDEA ZÓNÁK KIMUTATHAT Ó SÁG A ÉS JELLEGEI A DUNÁN
TÚLI KÖZÉPHEGYSÉGBEN

Khauer Jósséf

A Calpi 0 nel 1 i'd ea BONÉT, 1956 főcsaládra alapozott él.etré- 
tegtani beosztás a sztratigráfia eléggé speciális ága. Azt, 
hogy esen a fórumon ki sárlem meg ismertetni as európai medi- 
terráneum DNy-i r'~zén létrehozott zénabeosztások hasai alkal
mazhatóságát, azzal indokolhatom, hogy e zónák kialakításának 
elvei mély fejlődéstani szemléletet tükröznek, ugyanakkor 
szem előtt tartják a gyakorlati alkalmazás igényeit. Megoldásai 
tehát esetleg a specialisták körén kívül is tanulságokkal szol
gálhatnak.

A zónabeosztások határdefiníciói igyekeznek elkerülni, hogy 
pusztán ökológiai változásokra visszavezethető gyakoriság-nö
vekedésekkel operáljanak, szívesen alkalmazzák viszont a filo
genetikai eredetű gyakoriságváltozásokatNemcsak egy-egy új 
faj megjelenését, hanem rokon fajok határozott szétválását, 
fajon belüli változásokat is felhasználnak.

Calpionellidea-rétegtani megfigyelések a középső titontól 
as albaiig terjedő intervallumban tehetők, megfelelő pelagikus, 
vagy ahhoz csatlakozó kifejlődésekben. Biosztratigráfiái beosz
tásról a középső titon - legalsó hauterivi és az apti-albai 
szakaszban beszélhetünk.

A DNy-európai zónabeosztások kezdőpontja, a világos, ún. 
üveges mészvázű Calpionellidae megjelenése időben eléggé pon
tosan behatárolt filogenetikai esemény, mivel a középső titon- 
ban élt sötét mikroszemcsés falú Chitinoidella DOBÉN, 1963 
és a k.-f. titon határáról ismert, belső falrészén már üveges 
mészvázű Praetintinnopsella BORZA, 1969 fejlődési sorával meg
ragadható. /Ez a feltételezett fejlődési sor eléggé meggyőző, 
még akkor is, ha felmerül a középső kréta Deflandronella 
/TREJO, 1975/ és Parachitinoidella TREJO, 1972 származásának
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kérdése is, melyeket Trejo /1976/ a Chitinoidellákkal együtt a 
Deflandronellidea TREJO, 1975 főcsaládba foglal./

A két középső titon nemzetség ritka, és elég nehezen megfi
gyelhető, ezért zónát csak Szlovákiában építettek rájuk 
/BORZA, 1969/. A hazai szelvényekben is /mint Szlovákiában/ a 
plankton Crinoidea vázelemek /Lombardia arachnoidea 
BRÖNNIMANN, 1955/ sokaságát tartalmazó Lombardia zóna felső 
része rejtheti ezeket az alakokat, s nem lehetetlen, hogy 
részletesebb megfigyelések kimutatásukhoz vezetnének.

A Calpionellidae zónák felállítása során a kutatók a csoport 
törzsfejlődésének jól megállapítható eseményeit igyekeztek a- 
lapul venni, a csak részletesebb vizsgálatokkal megragadható 
speciális jellegeket a zónákon belüli eligazodásra, esetleg 
alzónák meghatározására használták csak föl. A kialakított 
zónák egyedileg definiált zónák, nem pedig taxon-öltő zónák, 
bár a standard és a D-mediterrán beosztásban nemzetség, ill. 
fajnevekkel illették őket. Ilyen formán a zónák alsó határa 
filogenetikai esemény, dátum; tartalmuk viszont jól jellemez
hető együttesekkel is megadható.

Nézzük meg, hogyan mutathatók ki, ill. határolhatók el az 
egyes zónák a Középhegységben, és melyik zónabeosztás használ
ható ezen a területen.

LOBÉN beosztásától eltekintve, amely a Cr. intermedia kimu
tatását tekinti kezdetnek /LOBÉN, 1963/, minden zonáció az' 
első Calpionellidae megjelenését veszi kezdőpontnak. Nálunk ez 
a pont is még a Lombardia zónában van, gyakorlatilag a plank
ton Crinoidea vázelemek tömegében fellelhető néhány példányon 
alapul, helyzete tehát a fáciestől és a véletlentől is függ.
Az alsó zóna általános jellegeivel összhangban itt legalul a 
Tintinnopsella carpathica MURGEAiTU et FILIPESCU, 1933 kister

metű változata és a Crassicollariákhoz vezető átmenetnek te
kintett Timtinnopsella remanei BORZA, 1969 jelen van, mégis 
inkább a jellegtelen, gallér nélküli, vagy fejletlen galléré., 
kistermetű alakok jellemzőek.

A zónára - e legalsó szakasz kivételével - a Crassicollaria 
REIiANE, 1962 dominanciáját és az elkülöníthető Crassicollaria
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fajok típusos metszeteinek fölfelé növekvő számát tartják jel
lemzőnek. A DK-franciaországi területen három al
sóra különíthető el. Az Ag alsó határát a Calpionella alpina 
LORENZ, 19o2 megjelenése adja, amely a Crassicollaria nemzet
ség fellépését követő esemény. Az A^ alzóna felső részére te
hát a Crassicollariák jelenléte és a C. alpina hiánya jellem
ző. Szelvényeink egy részében ez a szakasz még mindig a Lom
bardia zónába esik, nem is sikerült mindenütt kimutatni.

Az Ag alzóna kimutatása, megfelelő mintasűrűség esetén, 
nem okoz nehézséget, akárcsak az A^~é sem, melynek alsó hatá
ra két közeli rokon Crassicollaria faj számarányának átfordu
lásán alapul: a rövid Cr. brevis REMANE,1962 többségre jut a 
hosszú Cr. intersiedia /DURANI) DELGA,1957/ fajjal szemben. A 
vizsgált középhegységi szelvényekben alkalmazható ez a beosz
tás, a dominancia viszonyok azonban részben eltérnek,
amennyiben a két felső alzónában a C. alpina gyakran egyér
telmű többségben van minden más alakkal szemben. Úgy tűnik, a 
jellemzőként definiált Crassicollaria dominancia csak a hatá
rozottabban pelágikus szelvényekben van meg. További különb
ség, hogy a C. alpina nagytermetű, parabolikus változata mel
lett, sőt általában többségben, jelen van az átlagos, közepes 
termetű változat is. Egy-egy vékonyésiszolatbán a két alak 
egymás melletti előfordulása eléggé feltűnő, átmeneti méretű 
alakok alig vannak.

A második zóna kezdetét a C. alp ina tömeges megjelenésével 
és a kerek, közepes méretű formák ezzel egyidejű fellépésével 
adják meg. Szelvényeink egy részében a mennyiség hirtelen meg
növekedése bizonyult jó diagnosztikus bélyegnek, míg a kerek 
loricák megjelenése nem mondható különösebben jellemzőnek; a 
közepes méretű parabolikus formák uralkodnak. A- Cr. parvula 
alul jelentős szerepet játszik, s még sokáig megtalálható az 
együttesekben. Mindez összhangban van a DNy-európai viszonyok
kal.

Szelvényeink másik részében egészen más képe van ennek a 
szakasznak. A Calpionellidae egyedszáma lecsökken, sőt — ha 
eltekintünk az A-̂  alzónától és az egész szelvény legfelső sza-
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kassától - a minimumra eshet. Ennek ellenére a Crassicollariák 
eltűnése - éspedig gyakorlatilag valamennyi faj szinte egyide
jű eltűnése - elfogadhatóan jelzi a zónahatárt.

A legalsó zóna fölötti szakasz értékelésénél sem kell meg
elégednünk a standard zonáció /ALLÉM AiJTT, CATAJjATTO, FARÉS et 
REMANE 1971/ lehetőségeivel. A Calpionella elliptica CADISCH, 
1932 ugyanis eléggé gyakori ahhoz, hogy kijelölhessük a D-medi- 
terrán C. alpina és C. elliptica zónát, a két zóna jellemzői 
is megfelelnek a Dél-Mediterraneumnak, igy pl. a rövid ' 
Remaniellák gyakorisága. A C. ellrptica fellépése azonban nem 
abszolút határozott: kisebb méretű, vagy bizorytalanu1 határoz
ható alakok egy-két példánya előzi meg az egyértelműen ellip- 
ticás együtteseket. Mégis úgjr látom, a típusos ellipticák - 
eszel együtt kissé nagyobb példányszámúk - fellépésével a só- 
nahatár megvonható.

A szelvények egy részében a T. carpathica nagytermetű alak
jainak megjelenése és mennyiségének megnövekedése olyan kife
jezett, hogy nemcsak a voconsi C zónával való egybevetést 
teszi lehetővé, hanem egy kis önálló szakasz kijelölését is az 
első ellipticás együttes és az első nagy-cárpáthicás együttes 
között; akár alzónának is tekinthetjük.

A Calpionellopsis = D zóna alsó határát új nemzetség, a 
Calpioiiellopsis COLOM, 1943 képviselőjének, a Os. simplex 
/COLOM,1939/ fajnak a megjelenése rögzíti. A zónát felállító 
kutatók szerint ez az esemény előzmények nélküli, vagyis e fa.j — 
nak egyenes elődjét még nem sikerült megfigyelni. A középhegy
ségi vizsgálati anyag alapián ehhez annyit tehetek hozzá, hogy 
bizonytalanul határozható, töröttnek látszó, alakilag a 
simplex felé mutató loricák a C zóna végefeló elő-előfordulnak.

Szelvényeink egyébként csak egy-két részletben'térnek el a 
zóna megadott jellemzőitől. így a Cs. simplex domináns is 
lehet egy-egy mintában, akárcsak a C. alpina a zóna legalsó 
szakaszán.

A voconsi beosztás szerint a L>2 alzóna kezdetét az a fejlő
dési esemény jelzi, amely a Cs. simplex és a Cs. oblonga 
/CADI3CH,1932/ típusos, könnyen azonosítható példányainak meg
jelenésében mutatkozik meg. A mi gyéren calpionellida.es szel-



vény-szakaszainkban ennélfogva nem könnyű megítélni e határ 
helyzetét. Mégis, csiszolatónként néhány megfelelő metszet 
esetén is sikerült egyértelműen határozható, típusos példányt 
találni. A gazdagabb szelvényekben a határ megvonását a Cs. 
oblonga felszaporodása is segíti.

Szelvényeink rokonságát a voconsi kifejlődéssel jól mutat
ja, hogy a mindig ritka horenziella hungarica KNAUER et HAGY, 
1963 megjelenésétől számított alzóna csaknem mindenütt ki
mutatható. Alsó határának megvonását azonban nem típusos pél
dányok fellépése nehezíti. Mivel ezek csaknem a Dg aljától 
megtalálhatók, továbbá egy részük föltehetőleg rokon fajhoz 
tartozó rossz megtartási példány, úgy vélem, a típusos met
szetek megjelenését kell kezdőpontnak elfogadnunk.

A legfelső zóna. alsó határát a Calpionellites da.rderi 
/COLOM, 1934/ dátum jelenti. Kijelölése nem nehéz. A faj, kü
lönösen eleinte, nem gyakori, de rendszerint már legalul is 
találhatók jellegzetes metszetek. A.zóna jellemzői megfelelnek 
a DHy-eu répái kifejlődésekének, így pl. a névadó faj eltűnik 
a zóna, vége előtt. Ez az eltűnés nem alkalmas határozott ré~ 
tegtani szint kijelölésére, mert helyzete a fáciestől is 
függ. Alkalmas viszont a zónán belüli tájékozódásra. Az el
tűnés előtti megritkulás nem téveszthető össze a zónaalji 
ritkasággal, mivel a fauna összetétele felül máss néhány T. 
carpathica, nem típusos Calpionellák mellett nem nagyon akad 
más alak.

Meg kell említenem, hogy irodalmunkban szerepel Ct. darderi 
a Sümegi Márga Formáció barrémi szakaszából /FÜ1ÖP J. 1964 
V. tábla 15./. Az ott talált egyetlen példány, amelyet 1961- 
ben határoztam meg, valójában Colomiella, s tudomásom szerint 
a nemzetség egyetlen hazai képviselője. A Deflandronella, 
Parachitinoidella és Calpionellopsella TREJO, 1975 nemzetség 
pedig egyáltalában nem ismert. Következésképpen a Trejo féle 
apti-albai zonáció /1975/ alkalmazására eddig megismert közép
ső kréta képződményeinkben nincs lehetőség.

összefoglalva megállapítható, hogy a Dunántúli Középhegy
ségben - akárcsak Szlovákiában - a standard zónabeosztás min
den további nélkül alkalmazható. Valamennyi fontos faj ós a
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legtöbb rétegtani értékű alakváltozat megtalálható, ezért a 
Középhegységben a legrészletesebb, DK-francia beosztás is 
használható. A Dél-mediterrán és DK-francia jellegek együt
tes jelenléte további pontosítást tesz lehetővé /Vö. 1. 
ábra/

Abból, hogy egyes szelvényeink inkább D-mediterrán, mások 
inkább voconsi kifejlődésüek, arra következtethetünk, hogy e 
különbségeknek semmiképpen sem törzsfejlődési, nem is regio
nális ősföldrajzi, hanem elsősorban fácies-okai vannak. 
Ugyancsak fácies-különbségekből erednek azok a különbségek, 
amelyeket az egyes zónák tartalmi jellemzői között találha
tunk. Ebből viszont az is következik, hogy a zónák kidolgozói 
jól választották meg határdefinícióikat.
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