
FORAMINIFERA-PA LEÓ ÖKO LÓ GIAI VIZSGÁLATOK HAZAI FELSŐKISCEL- 
LIEN-EGGENBURGIEN SZELVÉNYEKBEN

Horváth Mária
• 4

1* Hazánkban HANTKEN I/!• óta számos kiváló képviselője volt 
a foraminifera-kutatásnak. Közülük csak a legjelentősebbet, 
MAJZON L.-t említem. Sajnálatos azonban, hogy sem MAJZON, sem 
mások nem foglalkoztak részletesen - csak néhány utalás ere
jéig - a paleoökológiával. E hiányt próbáltam pótólni az el
múlt évek során vizsgált foraminifera-faunák paleoökológial 
elemzésével. A vizsgálatokat az alább ismertetendő módszerek
kel és eredménnyel végeztem.

2.1. Paleoökológiai vizsgálataimnál az alábbi adatokat 
vettem figyelembe, mely adatok a később ismertetendő jellem
zők meghatározási alapjául szolgáltak:

- minden vizsgálathoz kb. o,5 kg szárított anyag került 
iszapolásra, homok vagy homokkőnél ennek kétszerese;

- mintánként meghatároztam a fajonkénti egyedszámot, me
lyet különböző jelek alkalmazásával a faunalistákban tüntet
tem fel;

- a fajszám és egyedszám ismeretében kiszámitottam a ben- 
tosz és plankton arányát, mely érték a normál tengeri környe
zeteknél elsődleges fontosságú, mivel a plankton részaránya a 
recens faunákban a külső selfnél válik jelentőssé /PIíLEGER 
196o, stb./.

2.2. Dominanciaviszonyok: élő közösségeimnél az abszolút és 
relativ gyakoriságot egyaránt meghatározzák. Fosszilis közös
ségeknél a relativ gyakoriság megadása /azaz az egyes fajok 
egyedszáma az össz-egyedszámhoz viszonyitva, százalékban ki
fejezve/ még félkvantitativ vizsgálatok esetén is Elegendő.

2.3. Diverzitási index: A diverzitás kifejezésére többfé
le matematikai formula ismert a foraminifera ökológiában, így 
a Yule-Simpson index /YULE 1944, módositva SIKPSON 1949/, a
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Fisher-féle °6-index /FISHEH et al. 194-5/, az ún. Buzas-féle 
információs függvény /BÚZÁS és GIBSON 1969/•

A legjobban használható formula a Fisher-féle <?(-index, 
melyet TORRAY /1968/ úgy módosított, hogy a számolást egy 
standard ábra használatával /v.ö.l.sz.ábra/ kiküszöbölte. Az 
ábrán a lehetséges diverzitási index= ej index értékeket ábrá
zolta a fajszám és egyedszám függvényében. A vizsgált ismeret
len foraminifera közösség oC index értékét egyszerű módon leol
vashatjuk, ill. ábrázolhatjuk.

2.4. Szubordó háromszög diagram: három szubordóra /I.Iilio- 
lina, Textulariina, Rotaliina/ eső egyedszámok &-os értékei
nek ábrázolási módja. Paleoökológiában igen jól használható 
módszer, mivel a recens kutatások az eltérő biotópok területe
it már ábrázolták /MURRAY 1975/. Az eljárás hátránya, hogy a 
selfnél mélyebben élő populációk területileg nem különíthetők 
el. A szubordók %-os arányát azonban nemcsak háromszögdiagra
mokban, de a kőzetoszlop mellett is ábrázoltam /v.ö.2.sz. 
ábra/.

2.5. Az élő foraminifera közösségek vizsgálatánál használ
ják még a Sanders-féle hasonlósági indexet vagy hasonlósági
ot /SANDERS 196o/; a fajok dominanciáját kifejező formulát 
/V/ALTON 1964, HOWART és TORRAY 1969, és mások/; az élő és el
halt egyedek százalékos arányszámát, továbbá a biomassza mér
tékét. Ezen értékek fosszilis közösségeknél részben nem vizs
gálhatók, részben nem mondanak lényegesen többet a fentieknél 
a közösségek jellemzésére.

2.6. A kapott eredmények interpretálásánál figyelembe vet-' 
ttm a genuszok és fajok elterjedésére vonatkozó alapvető mun
kák /PHLEGER 196o, TORRAY 1975, és mások/ ökológiai adatait, 
főleg az élő és/vagy fosszilis genuszok és fajok sótürésére, 
sótartalom igényére, a szubsztrátum és/vagy a növényzethez 
való viszonyára, a fenékviz hőmérsékletére és a mélységre vo
natkozó /azaz az életmódot jelentő és meghatározó/ adatokat,

A lehetséges keretek között figyelembe vettem a vizsgált 
oselvónyckről készült kőzettani eredményeket is.
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2.7. A feldolgozott szelvények foraminifera faunáit a gya
korisági viszonyok alapján csoportosítottam. Egy közösségben 
tipikusnak a legnagyobb egyedszámban és állandóan előforduló 
fajokat tekintettem. A tipikus fajok azonosak az asszociáció
jelzőkkel. Gyakoriak azok.a fajok, melyek változó egyedszámban, 
de állandóan jelen vannak. Egyéb fajok azok, melyek megjelené
se szaggatott, de az adott populációban való előfordulásuk 
jellemző.

A közösségek mélységi zonációjában a molluszka-ökológia 
felosztását /EÁLDI 1975/ követtem.

5. A fentiekben ismertetett módszert a Metró II-5. flírás, 
példáján mutatom be /a módszer alkalmazásának eredményeit 1. 
még HORVÁTH 19So,1981,1982/.

3.1. Az Élmunkás-tér-Vörösvári út közötti Metró szakaszon 
mélyült fúrások közül a H-3. jelű /XlII.Szept István park/ 
tárta fel legteljesebben a Kiscelli Agyagot. A Kiscelli Agyag 
üledékfolytonosan fejlődik ki a Tardi Agyagból, benne loo Hí
rei a.Tardi Agyag felett is megfig3reIhető laminites közbetele
pülés. A Kiscelli Agyagban a foraminifera-fauna alapján három 
szint különithető el. A legalsó szintet /123-5o m között/ az 
Uvigerina hantkeni közösség jelzi. A közösségekben a tipikus 
Uvigerina hantkeni mellett a .Keterolepa-félék /H.costata, 
H.bullata, H.eocaena/ fontos. Jellemző a lo-en felüli diverzi- 
tási index, uralkodó a bentosz, azon belül is a Rotaliina 
/l. és 2.sz.ábra/.

Speciális, de a Kiscelli Agyagban nem ritka együttest kép
visel 44-36 m között a következő szintet jelentő Caucasina olir 
gocaenica közösség. A közösség Bolivina-Eulimina együttesnek 
is tekinthető, főleg a bolivinák diverzitása alapján /Bolivi- 
na reticulata, B.nobilis, B.elongata egyedszáma lo-2o közöt
ti/. A harmadik, legfelső szintet olyan Uvigerina hantkeni 
asszociáció képviseli /36-12 m között/, melyben igen jelentős 
a Praeglobobulimna ovata egyedszáma. Az együttesben jelentős 
a különböző agglutináltak /rhabdamminák, cyclamminák, haplo- 
phragmoidesek/ gyakorisága, 8-27,3 % /2.sz.ábra/. A Miliőiina
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általában.alárendelt, a legmagasabb részarányt a Rotaliina 
képviseli. A plankton is jelentős, néha 27 %,

5.2. Az Uvigerina hantkeni közösségekben a magas faj- és 
egyedszám már önmagában is a mélyszublitorális, vagy annál mé
lyebb zónára utal /BAÍTDY 196o, Í.TURRAY 1975/. Az uvigerinák 
dominanciája minden mai biotópban loo ill. 2oo m alatt mutat
ható ki /PHLEGER 1 9 6 o , MÜRRAY 1975, SAIDOVA 1976/. Az Adriában 
loo m alatt dominálnak az uvigerinák /CHIERICI et al. 1962/.
A Liguriai-tengerben 135 m mélységben Cassidulina-Bolivina-Bu- 
limina-Uvigerina közösség él, melyben a plankton részaránya lo 
% /GINUTA 1955/. Az É-Mediterráneumban Bolivina-Bulimina-Uvi
gerina közösség a mélyvizi iszapokban /32o-4ooo m/ jellemző 
/BLANC-VERHET 1969/. Az Uvigerina hantkeni közösség mélységi 
elterjedésének megítélésében fontos a kisérő fauna. Az É-Me- 
diterráneumban a textulariinák közül a primitiv házfelépítésu 
formák /pl. Saccammina, Rhabdammina, Bathysiohon/ és a bonyo
lult belső alveoláris szerkezetű sikspirális formák /Cribro- 
stomoides, Gyclammina/.szintén a mélyvizi iszapokban gyakori
ak /BLANC-VERHET 1969/. A Cyclamraina, Gaudryina, Karreriella. 
UTartinottiella ganuszok elsődlegesen' loo m-nél nagyobb mély
ségben dominálnak és általában hidegvizet kedvelő formák 
/IvTURRAY 1975/. A primitiv házfelépítésu agglutinált taxonok 
ugyan a sekély selfrégióban is élnek, de nagy gyakoriságukat 
a batiális zónában érik el /SAIDOVA 1976/. BANDY /196o/ sze
rint a fentieken kivül batiális zónában jellemzők a Glomospira 
és Haplophragmium /morfológiailag és életmód tekintetében a 
Triplasia-val összevethető/ genuszok. A durván perforált Cibi- 
cides-félék /ma a heterolepák egy csoportja/ a középső selftől 
a batiális zónáig különböző fajokkal fordulnak elő. A Cassidu- 
lir.a vitálisi-nak megfelelő recens formák /pl. C.tumida. C. 
delicata/ szintén nem élnek 12o-15o m-nél kisebb mélységben 
/.VÁLTON 1955, SMITH 1964/.

Az Uvigerina hantkeni közösség biotópját tehát 12o-15o in
nál mélyebben, a mélyszublitorális-sekélybatiális zónába he
lyezhetjük. A vízhőmérséklet valószínűleg lo°C körüli vagy 
annál alacsonyabb volt, a sótartalom értéke a normál értéktől
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/34-36 %o/ nem tért el, a tengerfenék 02 ellátottsága, átszel- 
lőzöttsége kielégítő volt. A Palliolim-Parvamussium-Propea- 
mussium-Abra molluszka közösség mélységi elterjedése /15o-35o 
m; BÁLDI 1979/ jól egyezik© foraminifera paleoökológiai vizs
gálatok eredményével /3.sz.ábra/.

BANDY és ÁRNÁL /1957/sze,rint a bolivinák csak 13o m alatt 
jelennek meg. BANDY /196o/összefoglalása szerint a középső és 
külső selfen /5o-15o m/ jellemzők az éles peremű Cancri3-fé- 
lék /v.ö. C.auriculus/; a sima házú buliminák a külső,selftől 
a batiális régióig hatolnak le; a sima bolivinák /v.ö. B.elon
gata/ belső self fajok /lo-5o m között/, a bordás díszitésűek 
/v.ö. B.nobilis, B.semistriata/ külső selfen, felső batiális 
zónában gyakoriak. Mind a bolivinák, mind a buliminák, ill. a 
cancriszok üledékhez kötöttek, főleg.iszapos aljzatot kedvelő 
vagilis bentosz formák /MURRAY 1973/.

A Caucasina oligocaenica recens analógjai lo-loo m kö
zött élnek, pl. a Bulimina /itt = Caucasina/ elongata a Bris
toli-öbölben az összfauna 21-68 fií-át alkotja 66-91 ni között, 
mig Cornwall D-i partjainál 2-12 £-át 14-42 m között /MURRAY 
197o, 1971/. A közösségekben itt a Bulimina elongata mellett 
Pursenkoina schreibersiana, Quinqueloculina seminula, Cancris 
auriculus található nagyobb egyedszámban. A Caucasina oligo
caenica közösségben előforduló egyéb formák /pl. Globocassi- 
dulina globosa, Gyroidina soldanii, erősen pórusos heterole- 
oák/ inkább batiális régióhoz kötődnek, bár sekélyebb vizben 
is élnek /PHLEGER 196o, BANDY 196o, SAIDOVA 1976/. A sekély- 
szublitorálisnál mélyebb régiót jelez a kevés Miliőiina, a 
plankton lo-15 %-os mennyisége. Mindezek alapján a Kiscelli 
Agyag Caucasina oligocaenica közösségét iszapos aljzató, 6o- 
-12o m közötti, átlag loo m körüli középső-mélyszublitorális 
régióba helyezhetjük, ahol a sótartalom a normál értéktől nem 
tért el, a vizhőmérséklet lo°C körüli volt. A loo m körüli 
vízmélység mutatja, hogy a Kiscelli Agyag felső szakaszának 
képződési idején a tengermélység nem volt állandó, lokális 
oszcillációk bekövetkeztek.
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4. A fentiekben ismertetett módszerek segitségével, a rész
letes cönológiai, paleoökológiai elemzésekkel - a recens ada
tok felhasználásával és az adtok megfelelő kritikai interpre
tálásával - lehetőség adódott magyarországi felsőkiscellien- 
-egerien-eggenburgien típusszelvényekben és egyéb rétegsorok
ban a különböző formációk képződési körülményeinek megadására, 
csak a foraminiférák alapján. Ezen vizsgálatok ismételten iga
zolták például, hogy az Eger, Wind téglagyári rétegsorban a 
foraminifera közösségek is jól reprezentálják a fekvő középső- 
oligocén Kiscelli Agyagtól az Egri Formáció regressziv jelle
gét, a Kiscelli Agyag sekélybatiális-mélyszublitorális Uvige- 
rina hantkeni közösségétől az Egri Formáció legfelső, tagozatá
nak litorális-lagunáris Ammónia beccarii közösségéig.

Hasonló, fő vonósaiban regressziv tendenciát mutatnak a 
foraminifera közösségek a Budafok-2., a kiscellien-egerien- 
-eggenburgien faciosztratotípusa, szelvényben is. Itt a Kis
celli Agyag képződése a középsőoligocénben a mélyszublitorális 
mélységben történt /Gyroidina soldanii-Cibicldoides unrerianus 
közösség/, majd a felsőoligocénben középsőszublitorális mély
ségben folytatódott a Spiroloculina canaliculata közösség a- 
lapján. A Törökbálinti Formáció nagy része szintén a középső- 
szublitorális övben keletkezett, a 3o-12o m közti ingadozáso
kat jól mutatják a foraminifera közösségek /Cribrononion hil- 
termanni-Protelphidium subgranosum, Heterolepa dutemplei-I.’elo- 
nis soldanii, Cibicidoides ungerianus és Caucasina elongata 
közösségek/. Az egerien fedőjében az eggenburgien Budafoki Ho
mok Formáció foraminifera közösségei /Ammónia beccarii-Flori- 
lus boueanus közösségek/ alapján szerkesztett fáciesgörbe vé
leményem szerint nemcsak az egész rétegsor regressziv jellegét, 
de az üledékfolytonos kifejlődést is jelzik.

Az egerien eleji lokális epirogén mozgásokat igen jól bi
zonyítják a Novaj, nyárjastetői /az egerien faciosztratotípusa/ 
rétegsor foraminifera közösségei. A fekvő középsőoligocén Kis
celli Agyag sekélybatiális-mélyszublitorális képződési mélysé
gét /Uvigerina hantkeni-Iíeterolepa közösség/ hirtelen, rövid 
idő alatt középső-, majd sekélyszublitorális mélység váltotta
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fel az egerienben. Ezt jelzi az Egri Formáció Novaji Tagozatá- 
ban a Spiroplectammina carinata-Planulina costata közösség, 
majd a lepidocyclinás mészkő. A rövid idejű karbonátképződés 
után a fokozatos tengermélyülésre utal a tagozat felső részé-

Amphistegina lessoni, majd spiroplectamminás közössége.
A foraminifera-fauna alapján is igazolható, hogy az Egri For
máció molluszkás agyag tagozata a novaji területen,nagyobb 
mélységben keletkezett, mint a holosztratotxpusban.

A Szécsényi Slxrt legnagyobb vastagságban az Iliny-l.sz. 
fúrás harántolta. A fúrás által feltárt képződmény egyértelmű
en mélyszublitorális, 12o m-nél nagyobb mélységben való kelet
kezésére utalnak a rétegsor I-Ieterolepa dutemplei, ill. Hetero- 
lepa dutemplei-Melonis soldanii közösségei.

A recski területen mutatható ki a Kiscelli Agyag legmé
lyebb, sekélybatiális globigerinás foraminiféra közössége. A 
2oo m-nél mélyebben keletkezett Kiscelli Agyagból kifejlődő 
Parádi Slxr a mélyszublitorális régió különböző részein /12o- 
2oo m között/ képződött a praeglobobulininás, uvigerinás és 
meloniszos foraminiféra közösségek szerint.

A Putnclci Slxr Formáció rendkivül gyors transzgresszióját 
és képződési területének gyors kimélyülését jelzik az Alsószu- 
ha-l.sz. fúrásban a Bathysiphon filiformis-Cyclammina acuti- 
dorsata, a Cyclammina praecancellata és a Keterolepa dutemplei 
-Ilíelonis soldanii közösségek. A Putnoki Slír képződésének 
egyes szakaszain a tenger mélysége a 2oo m-t is meghaladhatta 
a foraminifera-fauna alapján.

Cönológiai, paleoökológiai vizsgálataim alapján javasolha
tom a módszer széleskörűbb alkalmazását. Véleményem szerint 
elegendő a hazai tercier formációk txpusszelvényeinek hasonló 
módszerrel való egyszeri feldolgozása ahhoz, hogy az újabb ré
tegsorok foraminifera-paleoökológiai paramétereit gyorsan, az 
eltéréseket is figyelembe véve, megadjuk.
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□ C a u c a s i n á s - c a a a i d u l i n á s  k ö a ö s s é g  

A  U v i g e r i n a  h a n t k e n i  k ö a S a a é g  

x  T a r d i  A g y a g

l.sz.ábra. A diverzitási értékek megoszlása a METRÓ 
H - %  sz. fúrás foraminifera közösségeiben
Pig.l. Distribution of diversity index in the forami
nifera associations of Metró H-3. borehole
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2.sz.ábra. A diverzitási index, a szubordó % és a plankton- 
bentosz arány megoszlása a METRÓ H-3. sz. fúrás foraminife-

ra közösségeiben
Fig.2. Distribution of diversity index, subordo percent 
• and plankton/benlhos ratio in the foraminifera associations 
of Metró H-3. borehole
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%sz.ábra. A METRÓ H-3. sz. fúrás szelvénye, faunája és fló
rája /Bálái T., Horváth M., Nagymarosy A. 1978 nyomán/
Fig.3. The profile, fauna and flóra of'Metró H-3. borehole 

/after .Bálái T., Horváth M., Nagymarosy A. 1978/
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