
ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussioae3 Palaeontologicae/, 2í=.» Budapest, 1986, pp»99~132*

KESFORAMHJIFERÁK

A plankton és bentosz kisforaminiférák alkalmazásának
lehetőségei és korlátái

Horváth Mária*

1* Anyagalökészitás
1.1. A foraminifera-faunák vizsgálata történhet vólcony- 

csiszolatokból és iszapolási maradékból. Minkét esetben fon
tos a bezáró kőzet vizsgálata. Főleg a vékonycsiszolatos fo- 
raminifera határozásnál lényeges a litofácies meghatározása.
A bio- és litofácies együttes analizisé^o kitűnő példa ORA- 
VECZHÉ SCHEFFER A. disszertációja /1981/ és korábbi dolgozatai 
/1973» 1980, 1983/# Kiemelendő - és a jövőben is követendő 
hogy vizsgálatait orientált, egymásra merőleges, nagyméretű 
csiszolatokból végezte,.igy egyszerre nyert adatokat a tér
és időbeli változásokra.

1.2. Elterjedtebb és talán lcönyebben is használható mód
szer az iszapolási maradék vizsgálata. A kemény mészkövek ki
vételével minden üledékes kőzet alkalmas iszapolásra, ha a. 
feltárási módszert helyesen választjuk meg. Iszapoláshoz hasz
nálható egyszerű meleg viz, legáltalánosabb azonban a 10 %-os 
^2^2* Nehezen dezagregálható kőzetek /pl. mészmárga, agyagpa
la/ esetében ajánlatos az apróra tört anyagot 1 órán át szer
ves oldatban /benzin, kerozin/ állni hagyni, majd NaOH oldat
ban 30 percig forralni, utána jól átöbliteni és szitán átmos
ni.
4 EI/TE Födtani Tanszék,
Budapest, VIII. Múzeum krt. 3/a
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Finomtörmeléke3 kőzetek /pélitek/ esetében a 0,5 - .1 kg- 
li3ri anyag elegendő. Kvantitatív vagy félkvantitativ cönológiai, 
paleoökológiai vizsgálatokhoz szükséges az azonos mennyiségű, 
kiindulási anyag. A nannoflórával ellentétben foraminifera-fa- 
una gyakorlatilag minden tengeri képződményből kinyerhető, még 
a durva homokból, kavicsos durvahomokból is /pl. Budafoki /dur
va/ Homokban Ammónia boccarii óriási méretű példányai vannak/. 
Fontos, hogy homokos kőzetek esetében pólites kőzetmennyiség 
duplájára. háromszorosára van szükség. A foraminifera-fauna 
koncentrálására.ajánlott az iszapolás után CCl^-ben való átmo
sás és átszürés. Igen hasznos az ultrahangos szeparáló alkal
mazása, mely nemcsak szétválasztja a biogén.és abiogén elegy
részeket, de a biogén részeket tisztítja is.

Szükség lenne a fúrásos anyagfeldolgozásban a magminta 
xaegfelesését bevezetni, hogy' később ugyanabból a mintából - 
szükség esetén - ujravizsgálát készülhessen. Igen sürü minta
vétel kell a következő vizsgálatokhoz:

—  sztratotipusok, határsztratotipusolc, egyéb alapszelvé- 
nyek mikropaleontológiai analízise;

—  filozónák leírása;
—  biometriai analizis;
—  várhatóan rövid időintervallumú plankton zónák felismeré

se és loirása, "dátumok" kijelölése esetében /pl. a bá- 
dani elején Braoorbulina- és Orbulina-dátum igen szoro
san követi egymást, szétválasztásuk csak sürü mintavé
tellel lehetséges/.

2. A foraminifera-fauna időbeli változása a tercierben

Az alföldi mélyfúrásokból megismert paleocén képződmények 
/SZEP.ESHÁZY 19751 KURUCZNÉ SIDÓ 1969/ ütem a középhegységi kö
zépső-eocéntől kezdődően heszólhotünk gazdag foraiainifara-fau
náról a tercierben. Az eocén képződmények foraminifera-faunája 
nagyfokú hasonlosagoL mutat a Mediterraneum /Olaszország, Ju
goszlávia/ felé /KOVÁTJUÍÉ K0LLÁ1TYI 1984a,b/. A faunák affini
tása és összetétele, a közös taxonok száma, gyakorisága.fontos 
segitség a paleoökológiai, paloogeográfiái kutatásokban.
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A hazai tercier tengeri képződmények foraminifera gazdag
sága az alsó-oligocénig követhető. Az alsó-oligocén elején be
következett jelentőa ősföldrajzi változás, az Eoparatathys ki
alakulása /BÁLDI 1980/ vetett véget először a bentosz, majd a 
plankton elterjedésének; az életterek beszűkültök, majd toljó
sán alkalmatlanná váltak a foraminifarák számára.

A bentosz és plankton foraminifórák felvirágzása, úgy is 
mondhatjuk, hogy a paleogén közösségek eltűnése, kihalása előt
ti fallobbanása figyelhető meg.a Kiscelli Agyagban, melyben 
déli, meditorránoumi és északi, boreális elemek keverednek, A 
nagy diverzitá3, az egyedgazdagság jellemzi ezt a foraminife
ra társulást. A felső-oligocén képződmények foraminifera-faunái 
fajgazdagságukban, összotételükben átmenetet képviselnek a pa- 
leogénból a neogén, recens .faunák felé, mint ahogy azt BOI/TOV- 
SKOY /1980/ megállapította* Érvényes ez hazai faunáinkra is; a 
felső-oligocén faunák átmeneti jellegűek a Kiscelli Agyag és a 
miocén formációk foraminifera-faunái között. Például az Egri 
Formáció molluszkás agyag tagozatában a bontosz kisforaminife- 
rálc fajszáma kb. fele-harmada a Kiscelli Agyag bentosz fajszá
mának. A planktonnál inkább csak az egyedszámban figyelhető 
meg csökkenés.

A miocénben az új foraminifera taxonok csak igen lassan, 
fokozatosan jelennek mag, a teljes neogén faunakép csak a kár
pátira alakul ki, ill* hazánkban csak attól kezdve tudjuk ki
mutatni. A neogén foraminifera-fauna igen rövid ideig, mintegy 
3 -3.5 HA-ig követhető teljességében, a kárpátitól a felső- 
bádaniig. A bádeni végén újabb faunaátalakulás megy végbe. Az 
osföldrajzi—tektonikai eseményeket jelezve és követve kialakul 
a szarmata csökkentsósvizi /esetleg túlsósvizi?/ foraminiferá- 
faunája, moly a pannoniaira teljesen eltűnik. Az eltűnésig 
azonban, főleg a bádeniben, igen gazdag és változatos biotópú 
közösségek nyomozhatok.

3* Biosztratigráfia

3*1* Plankton foraminiferák
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Plankton foraminifera sonáció valójában már a triásztól 
magvalósitható, mivel az ismert legkorábbi plankton előfordu
lás a középső-triász végéra /kordovoli alamolet, FUCHS 1967/ 
tehető /].« ábra/. ORAVBCZNÉ SCHEEFER /1981/ szerint a hazai 
fölső-triászban is felismerhetők ezen ''GloMf^erj^-szerü" for
mák, főleg az Obcrhausorella. Csiszolatban való meghatározásuk 
azonban igen nehéz, sok bizonytalansági tényezőt rejt megában 
/az eredeti leirás iszapolási maradékból történt/.

A mezozoikumból a legismertebbek és legáltalánosabban, 
legjobban használhatók a kréta plankton foraminifera zónák, 
melyek a kréta időszakból 93 MA-t fednek le. A kréta plankton 
foraminifera zónák hazai alkalmazhatóságát és standardhoz va
ló viszonylag könnyű korrelációját magyarázza az, hogy a kré
tában a hazai,üledékgyüjtő medencék az alpi, a Tethys térség 
részei voltak*

Az elmúlt években már többször szó volt a tercier plank
ton foraminifera zónák jelentőségéről és a hazai eredmények
ről. Több dolgozat is megjelent o témában, főleg a felső-eocén 
—  oligocén vonatkozásában /KENAlVy 1968; SZTRÁKOS 1972; 1974; 
H0VÁT1I 1933b; NAGYÍJÉ CELLÁI 1983/. Mindezek a dolgosatok —
helyesen —  arra törekedtek, hogy a plankton együtteseket jel
lemezzék, rögzítsék a tényeket és megkíséreljenek plankton zó
nákat leirni. TOUiáARKINE /1971/, VITÁLlSíTÉ ZILAHI /1967/, SÁ
MUEL /1972/, SZŐTS /1969/, valamint legutóbb HORVÁTHNÉ KOPPÁ
NYI /1983a,b/ dolgozatai kivételével nem, vagy,alig történt 
kísérlet a standard zónákkal való korrelációra. A DSDP és o-
61éb területek plankton vizsgálati eredményei egyre inkább 
arra ösztönöznek, hogy a standard zónákkal /BOLLI 1937a,b; 
1966; BLO’,7 1969; 1979/ keressük meg a korrelációs pontokat és' 
datáljuk azokat, pontosan definiálva a különbségeket és ezek 
okait.

Bármely technikai módszerrel közelítjük meg a vizsgálat 
tárgyát, a plankton foraminifera közösségek biosztratigráfiái 
értékelésénél alapvetően a belépési /PAD = First Appearanco
Dato/, majd az olt öné 
kall figyelembo venni 
dúl ás oká t és almákat

si szinteket /IÁD = Las Appearanco Date/
. Vizsgálhatjuk továbbá az együtt előfor- 
is» A me11éke11 táb1ázaton /2. ábra/tor—
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cier plankton dátumok, szerepelnek, a standard szerint és hazai 
tapasztalatok alapján. Néhány fontos azonosságot kiemelve: 
Oibulinoldes beckmanni vertikális elterjedése, Globorotalia 
cefronzulensis s.l. eltűnése, Glohigarina tapuriensia belépé- 
s«, Praaorbullna- és Orbulina-dát um. Különbségek: Ilantkeninák 
vertikális elterjedésében, Cribrohantkenina hiánya, stb. Prob
lémaként jelentkezik az oligocénbon a Pseudohastigerina cso
port eltűnése, a Globjgerina solii felléi>ésa, a Globii.gerina 
ampllpportura elünése. Ezen események pontos dátuma a plankton 
teljes kimaradása /a Tardi Agyag felső szakaszán/ miatt bizony
talan.

A miocénen is vannak nehézségek, különbségek, talán csak 
az alsó-éés középső-bádeni alomolotek kivételek, azaz az N 8
—  N 10 zónák tartama. Az alsó.miocén nagy része /aggenburgi - 
ottnangi planktonnal nehezen datálható. A bádeniben a Praeor- 
bulina- és Orb u1inn ■-dát um a standarddal és a Paratothysben 
jelzettel /RÖGL 1931/ azonos. A bádoni felső részén agyolőro 
ismeretlen a Velanertina előfordulása, maly taxont a Kárpátok
ban igen fontos és jól datálható endemikus formának ismernek 
/STEININGSR et al. 1976/. E taxon hiánya annál is inkább meg
lepő, mivel a komka rétegek hazáikban is kimutathatók /ICŐICAY
- szóbeli közlés/.

A táblázatból az is leolvasható, miért tűnt oly sokáig 
reménytelennek az oligocénbon a standard zónák alkalmazása. 
Egyik ok kétségtelenül néhány zónajolző trópusi faj /pl. Glo- 
bigorlna seIlii/ hiánya vagy sporadikus feltűnése. Oka a ne
hézségeknek az oligocénbon kialakult ősföldrajzi kép, az Eo- 
paratothys létrejötte /STEININGSR ot al. 1976; BÁLDI 1980/, és 
a Mediterránéira faló a közvetlen tengeri kapcolat megszűnése.
De oka az is, hogy a paleocénhoz és eocénhez képost világszer
te igen lelassult.a plankton fejlődése. Mig a paleocénben 1,63 
MA, az eocénben 1,84 MA egy-egy plankton zóna átlag időtarta
ma /ezek az értékek igen jól egyeznek a kréta 1,67 MA-os érté
kével/, addig az oligocénbon 2,6 MA. Mig az eocénben a zónák 
tartania 0,4 - 3,2 MA között változik, addig az oligocénbon 2,2 
és 4,3 MA között. A klimaromlás az oligocénbon a nyilttengeri 
/óceáni/ körülmények között is lelassította a plankton fejlő
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dósét. Ez a lassulás és az új fajok megjelenése közti időkü- 
löixbaég fokozottan érezhető a Paratethys /a Középső-Paratethys/ 
területén#

Á bádeni eleji transzgresszió /3« ábra/, moly 16,8 MA-nál 
a Móditarráneumban és a Paratathysben is igen élesen mutatko
zik /HÖGL és STiSINING.EH 1983/, a plankton fejlődésére "serlcen- 
tőleleg'.’ hatott. Mig a miocén plankton zónák időtartama átlag 
1,36 MA, addig a bádeniban 0,71 MA. A Középső-Paratethysben a 
korábban említett Praoorbulina- és Orbulina-dátumoktól elte
kintve a Globorotalia praafohsi - fobsi fejlődési sor nem mu
tatható ki, és a Globorotalia poriphororonda - pariphoroncuta 
sor is csak^szórványosan /SfSININGER et al. 1976/, .annak elle
nére, hogy az alsó-bádenibon az ősföldrajzi kép /4« ábra/ sze
rint közvetlen összeköttetés alakult ki a Mediterráneumon ke
resztül az Atlanti-óceán felé. Pontos korrelációs eszköz a 
Globorotalia mayeri és Gr. scitula csoport megjelenése és a le
mé ja az N 9 és N 10 zónáknak megfelelő intervallumban, vala-. 
mint a Globigerína druryi megjelenése a középső-bádeni végén.

A standard zónákkal való korreláció alapján készült az 
5» ábrán bemutatott táblázat, melyen a magyarországi litosztra- 
tigráfiai egységeket tüntettük fel a paleogénben és a neogón- 
ben, a plankton foraminlfora zónák függvényében. A plankton 
foraminifera zónákkal korrelált tercier litosztratigráfiái 
egységek helyzete viszonylag jó egyezést mutat az ugyanezen 
módszerrel készült nannoplankton-táblázattál /v.ö. BÁLDINÉ 
BfíKS és NAGYMAROSI, jelen kötet/.

3*2. Bentosz foraminiférák

A plankton megjelenéséig, ill. általános elterjedéséig 
/felső-triász, ill. felső-kréta/ bentoszra alapított biozoná— 
cio használatos. A felső—krétától kezdődően beszélhetünk pár
huzamos plankton és bentosz foraminifera biozonációról.

A mezozoós kifejlődések kisforaminiféra biozónái uralko
dóén együttes zónák vagy akmé zónák. Jelentőségük abban van, 
hogy meg együttes zónák esetében is jo korrelációs eszközt ad
hatnak különböző molluszka és egyéb mikrofauna vagy mikroflóra 
zonáclóhoz.
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Probléma, hogy az együttes zónák igen erősen fáciesfüggők* 
Kanak ellenére 0RAVEQZ1IÉ SCHEFFSR /1981/ hazai triászból leirt 
bentosz együttes ill. aláné zónái jól korrelálhatók alpi és di
nári kifejlődésekkel*A lehetőséget ez esetben az un* alpi tri
ász egysége, nagy kiterjedésű és többé-kevésbé összefüggő se- 
kélytengari mészkőplatformja, azaz az egykori környezet vi
szonylag egységes volta adja /BHRUOULLI és JENKJNS 1974/•

Hazánkban a tercier kÍ3foraminifara-fauna biosztratigrá- 
fiai vizsgálata, plankton és bentosz tartomány zónák vagy 
együttes zónák alkalmazása néhány éves múltra vezethető vissza 
/SZTRÁKOS 1978; HORVÁTH 1985b; NAGYÍJÉ GSLLAI 1983; KOEECZNÉ 
LAKJ 1983/. MAJZON /I966/ felső-eocén - oligocén cönozónái 
távkorrelációra csak nehezen alkalmazhatók, az ipari kutatások
ban azonban első lépcsőfokként jól használhatók. Ugyanez mond
ható el a GRILL-féle /1943/ bádeni zónákról is.

A bentosz kisforaminifera zónák kitűzése mindig kis távol
ságú korreláció veszélyével jár, főleg olyan időszakokban, mi
kor nagy a rogionalitás, a provincialitás. Van azonban néhány 
csoport, mely alkalmas lenne filozónák felállítására. Ezek 
például: Uvigerin&k, Bolivinák. Gyclomminák. Valójában mindhá
rom olyan csoport, mely már képezte tárgyát biozónák felállí
tására tett kísérleteknek, azonban a fajok vertikális elterje
désének lairásán túl nem jutottak; sem tartomány, sem filozó- 
nákat nem definiáltak /HOFMANN 1967; LÜHR 1962; CICHA és ZAP- 
LETAOVA 1963; 1966a,b, stb./.

Legalkalmasabbnak az Uvigorinák látszanak a jelzett cél, 
a tercier filozónák leírására. A következőkben egy lehetséges 
Uvigerlna zonáclót szeretnék bemutatni, melynek kidolgozását 
megkezdtük /v.ö. HORVÁTH és- HORVÁTI-INÉ KOLLÁNYI, in press/.

A középső—eocénben fellépő Uvigerlna multistriata kapcso
lata a később megjelenő U. oocaona - csoporthoz bizonytalan. 
Vertikális altérjedese.azonban lehatárolt, igy tartomány zóna 
deíinialásara.alkalmas. Az U.,epcaenát követő.sor tagjai; U. 
üiUP^yi s.l., U. hant keni s.s., U. steyri s.l*, U. posthant- 
keni. E sor jó rétegtani és korrelációs lehetőséget rejt magá
ban. A miocénben ez a sor megszakad az ottnangi endemizmus, 
faunacsökkenes miatt. A kárpátitól egy újabb Uvigerlna sor lép
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fal, az U. preciliforrnis wagjalenésóvel. Valószinüleg a Hop- 
kinaia bononionsis nriwinforrnia az ügyetlen forma, mely az eg- 
genburgi és kárpáti között átmenetet képez /ITYIRŐ 1967. HOR
VÁTH 1972/. PAPP és SOHMID /in PAPP et al. 1970/, valamint 
PAPP és 1’URÍÍOVSKY /1953/ által mór alapjában rögzitett Uvige
rilla maorocnrlnata, U. semiornata, U. venusta fejlődési sorok 
a bádonibon teszik lehetővé tartomány és filozónák felállítá
sát.

A felsorolt Uvigerfnák olyan taxonok, melyek belépése 
"dátum", és jól korrelálható a plankton dátumokkal. Például az 
Uvigerina hant keni s.s. vertikális elterjedése hozzávetőleg 
egybeesik a P 19/20 zóna kimutatható szakaszával a Kiscelli 
Agyagban. Az Uvigerina steyri s.l. csoport fellépése körülbe
lül a P 21 zóna felső felére, a P 21b alzónára tehető. Az Uvi- 
gerina graciliformis és a Globigerinoides sicanua /=G. bisnho- 
rlcus/ feltűnése közel azonos szintben van. A Praeorbulina-dá- 
tummal egybeesik az Uvigerina macrocarinat a megjelenése.

A kialakítandó Uvigerina biozónák a Középső-Paratethys 
területén jól követhetők lennének, egyben fontos felvilágostást 
adnának a Mediterránéira és az Indopacifikum felé való ősföld
rajzi kapcsolatokra is. Sajnos, a javasolt Uvigerina zónák a 
plankton zónáiénál sokkal nagyobb időintervallumot fognak át, 
bár két esetben /Uvigerina hantkon! s.s. és U. graciliformis/ 
a javasolt zónák tartama 1 LIA lenne.

4. A foraminiferák szerepe a paleoökológiai. paleogeográ- 
fiai és paleokliraatológiai kutatásokban 

* *
4.1, Gönológia, paleoökológia
4.1.1. A foraminifera cönológiai, paleoökológiai vizsgá

latok esetében a következőket kell figyelembe venni /MURRAY 
1973; BOERSMA in HAQ és BOSRSMA 1978 nyomán/:

—  a plankton/bentosz arányt;
—  az ostracoda/foraminiféra arányt;
—  a mészvázú/agglutinált foraminifera arányt;
•—  a különböző foraminifera szübordók %os megoszlását /há

romszög-diagram - 7.a. ábra/;
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—  a diverzitási idexet./7b« ábra/;
_ egyéb analízisek /pl. faktoranalizis/ idex értékeit, stb.
Természetesen paleoökológiai vizsgálataink alapját a re

cens megfigyelések és laboratóriumi kísérleti eredmények 
együttesen adják. Igen nagy szerepe van például a íoraminife— 
rák elterjedésében a hőmérsékletnek. A bentosz 1 — 50°C között 
elterjedt általában, de vannak ennél alacsonyabb és magasabb 
hőmérsékletnél életképes formák is /MURRAY 1973/* A hőmérsék
leti elterjedés szempontjából szokás a bentoszt két nagy cso
portra osztani /BOERSMA in HAQ és BOERSMA 1978/» melyek a kö
vetkezők

. hideg sekélyvizben 
"hidogviziek" óoeánl mélyviaben

trópusi, szubtrópusi területen 
melegviziek sekély felszini vizelcbon.

Fontos az értékelésnél tehát figyolembe venni, hogy a mólyvizi, 
batiális faunákhoz nagyfokú hasonlóságot mutathatnak az arlcti- 
kus, szubarktikus sekélyvizi faunák.

Igen jelentős az áramlások szerepének megítélése. Az á- 
ramlások nem csak az élő plankton és nannoplankton szervezete
ket,. de az elhalt bentoszt is élőhelyétől igen messzire szál
líthatja. DSDP fúrások /Lég 2/ anyagának feldolgozásakor fi
gyelték meg például /CITA et al. 1970/, hogy Quinqueloculina- 
ós Triloculina— félék batiális, abisszális pliocén üledékekben 
is előfordulnak, holott o taxonok sekélytengerhoz kötöttek 
/néhány faj kivételével - MURRAY 1973/- A házak beható falszer
kezeti tanulmányozása nyomán fény derült arra, hogy az emlí
tett formák posztmortális szállítással, algákra vagy más úszó 
szervezetekre tapadva igen nagy távolságot tehennok meg. A 
mélytengeri üledékbe csak akkor hullanak alá, mikor a házukat 
a korrózió már üregessé tette.

Lényeges, és különösen a planktonnál fontos, hogy néhány 
forominifera taxon /pl. Bulimina. Bolivina. Uvigerina. Ammo- 
discus, Trochammina. Recurvoidos. Ammobaculitos. Glomosóira. 
Psaraminopolta. Ilotoroholix. Ghiloguombolina/ oly méi'tékben to
leráns az Op-tartalommal szemben, hogy Op-szegény, mérsékelten 
anoxikus biotóphoz is alkalmazkodhat /BOERSMA in HAQ ot BOERS-
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MA 1978; HART és BIGG in NEALE et BRASIER 1981; NAGY és L0FAL- 
nl in NEALE et BRASIER 1981/*

A plankton foraminifórák elterjedését elsődlegesen a táp
lálók és a hőmérséklet szabja meg. Az életterük vertikálisan 
0 - 1000 m közötti. A megfigyelések szerint a plankton elter
jedésében Í3 van néhány általánosítható tény. Ezeki

—  a plankton egyedszáma vertikálisan évszakonként és na
ponként változik;

—  a juvenilis formák és a tüskés fajok felszínhez közelibb 
régióhoz kötöttek, mig a sima, tüske nélküli formák mé
lyebben élnek;

—  a kisebb méretű fajok hidegebb víztömegekben vagy maga
sabb szélességeken élnek /pl. bullát viselő Globigerini- 
dák/;

—  nagyméretű fajok meleg víztömegekben vagy alacoonyabb 
szélességeken élnek ill. éltek /pl. Pulleniatina, Globo- 
truncana/;

—  a plankton diverzitása kisebb a pólusok felé;
—  a plankton diverzitása vertikálisan 300 m körül változik 

/csökken/;
—  sekélyvizben, ill. sekélytengerben is él plankton.
A paleoökológiai kiértékelések arra mutatnak, hogy ezek a 

recensre vonatkozó általános megfigyelések igen erős kritiká
val kezelendők. Igazoltnak látszik például, hogy a paleogénre, 
de különösen az oligocénro a fenti általánositások nem, vagy 
alig helytállók, .nem, vagy alig alkalmazhatók /BOSRSMA in HAQ 
et BOERSMA 1978/.

4.1.2. A következőkben egy tercier rétegsoron végzett fo— 
raminifera-cönológiai, -paleoökológiai vizsgálat végeredménye 
kerül bemutatásra. A kiválasztott szelvény a Budafok-2. fúrás 
rétegsora, mely a kiscelli, egri és eggenburgi ajánlott facio— 
sztratotipusa /BÁLDI.et al. 1974; HORVÁTH és TÓTHNÉ MAKK 1974; 
HORVÁTH 1980; 1983a/.

A teljes foraminifera-fauna meghatározása, az egyedak 
megszámolása után meghatározásra került;
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-—• oC divorzitási index értőké /öa ab fa/;
—  szubordó /Miliőlina, Taxtulariina, Rotaliina/ százalék 

/8b. ábra/;
—  plankton/bantosz arány,

A kapott adatokat diagramokban ábrázoljuk. A leolvasható ada
tok azonnal tájékoztatnak a vizsgált közösségek lehetséges ó- 
lettoréről. Részletes elemzés és recens adatok alapján ponto
san tisztázhatók a közösségek biotópjára vonatkozó paraméterek 
/mélységre, sótartalomra, hőmérsékletre, átvilágitottságra, át- 
szellőzöttségre, üledékminőségre következtethetünk/. Mindezek 
után megrajzolható a fáciesgörb© /8c. ábra/, mely általában 
igen jól összevethető például a malakológiai vizsgálatokból 
levonható következtetésekkel /BÁLDI 1973 ás HORVÁTH 1980 ada
tai alapján/.

4 *

4.2. Paleobiogeográfia, paloogeográfia
A rétegsorok transzgressziós és regressziós jellege, az 

üledék áthalmozottsága, a part közelsége, a vegetáció léte,és 
milyensége szintén könnyen megadható foraminiférák alapján® A 
transzgressziós rétegsorokat általában normál tengeri laguná- 
ris vagy sekély homokparti foraminifera közösségek vezetik be, 
Ammónia - Honion - Florilus - Cribrononion - Cribroelphidium 
összetétellel. A tangermélyülést a Miliőlina— félék megjelené
sével, gyakoriságával követhetjük. A mély szüblitorális - ba- 
tiális mélységet az <<.diverzitási index ~ 10 értéke, a plankton 
jelentős részaránya, batiális hidogvizi formák - pl. Cyclammi- 
na. Plánulina. Reophax. Rhabdammina. Uvigerina. Bolivina. He- 
terolepa megfelelő fosszilis analogonjai - jelzik.

A partközelségre utalnak egyes tengeri füveken, egyéb nö
vényeken élő sekélyvizi formák, mint a Cycloloculina. Planor- 
bulina. Cibicides. Gazdag vegetációjú biotópok foíaminifera- 
faunái igen jellegzetesek, mint például a felső—oligocénben az 
Egri Formáció Hovaji Tagozatának egyes szakaszai /HORVÁTH 
1983a/, a miocénben,a bádoni Lajta Mészkő /KORECZNÉ LAKY 1964/, 
a szarmatában az un. "miliolinás” mészkő /BODA 1979/.

Az áthalmozott foraminiferak jelenléte és az áthalmozott 
falinak összetétele a kőzet előtörténetét, a lehetséges parttá—
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volságot és a part kőzetanyagát ia feltárja. A Törökbálinti 
Homok Formáció alsó tagozatában következetesen maglévő felső
kréta Globotnmcnnn közösség a felső-oligocén tengerének kréta 
t e r ü l e t e k e t  is érintő lehordásara utal /HORVÁTH és TÓTHNÉ MAKK 
1974/. Ez a kréta áthalmozás azonban nem csak Budapest környé
kén, de hazánkban több bolyén /SZTRÁKOS 1976/, ill. É- és ÉNy- 
Európaban is megfigyelhető /RITZK017SKI 1967/.

Többszöri athalmozódás is.sok esetben tapasztalható. Ilyet 
észleltünk például a Metró III. nyomvonal előkészítő fúrásai 
feldolgozásakor. A Rákóczi-téren bádeni makrofaunás kifejlődé
sekben /KÓKAY szóbeli közlése/ felső-kréta, felső-oligocén és 
rendkívül jó megtartási állapotú, gazdag, normál tengeri alsó- 
miocén, eggenburgi foraminifera-fauna volt, egyedszámban kicsi, 
Elphidium-os, Ilenlon-os alsó-bádoni közösségek mellett /HOR
VÁTH in VÉGÜKÉ et al. 1973/*

4.3. Paleoklimatológia
EPSTEIIT et al. /1953/, valamint EMÍLIÁN! /1955/ és mások 

munkái óta ismert, hogy a meszes héjú élőlények vázának 0- és 
C-izotóp összetételéből egykori hőmérsékletre lehet következ
tetni. Azóta számos könyv és cikk foglalkozott a módszerrel és 
alkalmazhatóságával /MILLIMAN 1974;.HALIAM 1978; FRAICSS 1979; 
SEIBOLD és BERGER 1982; SAVIN et al. 1973; BUCHARDT 1978 - a 
teljesség igénye nélkül/. Különösen előtérbe került az 0- és 
C-izotópos hőmérsékletmeghatározási módszer a DSDP fúrások 
feldolgozása során /DOUGLAS és SAVIN 1973» KENNETT, és SHACKLE- 
TOII 1976; VERGNAND-GRAZ ZINI és RABUSSIER 1981; stb./. A méré
seket főleg bentosz és plankton foraminifórák házain végzik, 
da készítenekteljes-kőzet analízist is. A bentosz foraminifo- 
rák a fenékviz hőmérsékletére, a plankton a felszíni vizhőmér- 
sékletre ad felvilágoaitást. Ez utóbbi csoport hőmérsékletjel
ző szerepe erős kritikával kezelendő, mert erősen függ a ka
pott érték a házak helyi, lokális értékek által befolyásolt 
0-izotóp összetételétől.

DOUGLAS és SAVIN /1973/ ábráján /Lég 17, Site 171/ /9. áb- 
ra/jól nyomonkövothető a felső-krétától a fenékviz hőmérsékle
tének csökkenése, mely különösön szembetűnő az oligocénben.
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Hasonlóan észlelhető a felszíni vizhőmérséklet csökkenése a 
plankton görbén.

Érdekes megfigyelést tettek a D3DP Sites 118-119, 400-406 
0- és C-izotópos paleohőraérséklet-vizsgálatai során /VERGNAND- 
GRAZZINI és RABU3SIER 1981/ /10. ábra/. Igen eltérő értékeket 
kaptak ugyanis a bentosz és a faj szerint válogatott és mórt 
planktonra. A Globigerinoides genus hidegebb vizet jelzett,
9 - 7°G-szal, mint a Globigorina binaiensis. Oka: a paleogén/ 
noogén határ körül megjelenő Globigerinoides nemzetség először 
mélyebb vizrétegekben ólt, és csak evolúciója során migrált a 
felszínhez közelebbi régiókba

Koszönotnyilvanitás. Befejezésül ezúton szeretnék hálás 
köszönetét mondani 0RAVEGZ1ÍÉ SCHEFFER Annának, KORECZITÉ 
LAKY Ilonának és IIORVÁTMÉ KOLLÁKYI Katalinnak, akik a 
dolgozat elkészítésében, eredményeik közreadásával.mun
kámat segítették, tanácsaikkal segítségemre voltak, kü
lön is megköszönöm azt a segítséget, melyet a tercier 
foraminifara táblázatok összeállításakor nyújtottak.
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Ábrőrnagyarázatok 
/Figura captions/

!« ábra* Triász plankton foraminiferák /FUCHS 1967 nyomán/
Fig# 1. Triassio planktonic foraminiferas /aftar FUGIíS 1967/

2» ábra. Tercier plankton foraminifara zónák BOLLI /1957» 1966/ 
és BLOW /1969, 1979/ nyomán, néhány fontos taxon belé
pési és eltűnési dátumával a standard szarint és ma- 

, , gyarországi adatok alapján 
Fig.2. Planktonic foraminifera zone3 in Tertiary aftar BOLLI 

/1957, 1966/ and BLOU /1969, 1979/* The‘FAD and LAD of 
somé important taxa by tho standard zonations and by 
data in Hungary

3« ábra* Transzgrassziós és regressziós fázisok a felső-oligo- 
. . céntől /RÖGL és STEINIGER 1983 nyomán/

Fig. 3* The transgressive and regressive phases in Tertiary 
/after RÖGL and STJ3ININGER 1983/

LY» ábra* Alsó-bádeni /16,8 — 15,8 MA között/ ősföldrajzi kép 
/RÖGL és STSUíIHGFR 1983 nyomán/# Jelmagyarázat:
0  = tengerrel boritott területek ;j=E=J= szárazföld;
< —  = kapcsolat nyilttenger felé 

Fig* Paleogeographical map in Lov/or Badenian /16.8 - 15.8
MA/ /aftor RÖGL and STEIHINGER 1983/. Legend:| \ = tho 
tarritory of soa;^^= tho land; <5—  = connoction to 
tha Indopacifilcum and Atlantikum

5*. ábra. Magyarországi tercier formációk kronosztratigráfiái 
, , helyzete a plankton foraminifera zónák tükrében

g’ig* 5* The chronostratigraphic position of tha Tertiary for
mát ions in Hungary in relation of tho planktonic fora
minif éra zones
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G. ábra* Néhány tercier Uvlgerina elterjedése a plankton fora- 
minifera zónák tükrében

ffip;. 6. The distribution of somé Tertiary Uvigerinas in Hunga
ry in relation of the planktonic foraminifera zones

7.a, ábra. Háromszögdiagrsm MUERAY 1973 nyomán 
fim. 7«a« Triangular plot after MURRAY 1973

7,1), ábra* Diverzitási index diagram MUERAY 1973 nyomán 
Plg. 7»b. Diversity index diagram after IvIUHRAY 1973

ön.ábra. Diverzitáai indox diagram a Budafok-2. sz. fúrás fo- 
raminifera közösségei alapján /MÖRRAY 1973 nyomán/. 
Jelmagyarázat:
——  Spiroloculina csnaliculata közösség 
—  — - Gyroidina soldani! - Cibicldos ungerianás közös. 
— «—  Cribrononion hiltormannl - Protelphidium subgra- 

nosum közösség a Törökbálinti Homok alsó részén 
* ’ * ’ Hoterolopa dutemplei - Melónis soldani! közösség 
^  /v Ammónia beccarii - Plorilns bou.ean.us közösség a 

Törökbálinti Homokban
Ammónia bee cári! - florilns bonoanus közösség a 
Budafoki Homokban

h- 5- Grlbrononion hiltermanni - Protelphidium subgra- 
, . nosum közösség a Törökbálinti Homok fölső részén 

ff lg. 8.a. Diversity index diagram on tho.basis of tho foramini- 
fora associations in Budafok-2. Borsholo.
Legend:
--- Spiroloculina.canaliculata association
—  — Gyroidina soldani! - Cibicldos ungerianus áss.
— • — Cribrönömön hiltermanni — Protelphidium sübgra—

nosum association in tho lower part of the Tö
rökbálint Sand formátion

-- Határolóra dutemplei - Molonis soldanii assód
at ion

^  ~  Ammónia beccarii - Florilus boueanus association 
in the Törökbálint Sand Pormation
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^  Ammónia baccarii - Florilus bouoanus association
in tho Budafok Sand Formátion
Crlbrononion hlltarmannl - Protelphidlma subgra- 
nosum association in tha upper part of the Tö
rökbálint Sand Formátion

8. b. ábra. Háromszögdiagram a Budafok-2. sz. fúrás foraminifera
közösségei alapjánVMURRAY 1973 nyomán/. A jalmagya
rázat azonos a 8.a. ábráéval

Fig. 8.b. Triangular plot on th? basis of the foraminifera asso- 
ciatiops in,Budafok-2. Boraholo. Fór sagend, sea that 
indíxg> 8. a.

8#c. ábra. Fáciosgörbo a Budafok-2. ez. fúrás foraminifera kö~
, , . zösségoi alapján

Fir> 8.c. Facies curva on the,basis of the foraminifera associ- 
ations in Budafok-2. Borehola

9. ábra. O-izotópos hőmérsékletgörbo DOUGLAS és SAVIN /1973/
. . nyomán

Fig., 9» Tho chango of tho temperaturo on the basis of O-isotopo 
data /aftér DOUGLAS and SAVIN 1973, Bog 17, Site 171/

10. ábra. 0- és C-izotópos hőmérsékletgörbék VERGNAND-GRAZZINI
. . és RABUSSIER /1981/ nyomán

Fig.10. The tomporature curvo on the basis of C- and 0-isotopes 
after VSRGNAND-GRAZZINI and RABUSSIER /1981/
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3 « ábra
Fig* 3
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