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A mikről)io f ác iesek és azok ősmaradványainak vékonycsi-

_sgo la ti vizsgálata.

KŐVÁRY JÓZSEF

A dolgozatot a hazai széahidrogéakutató fúrások á lta l fe ltá r t  
különböző korú, kemény /nem iszapolható/ tengeri, üledékes kő
zetek magminta-anyagaiból je llegzetes mikroszkopikus ősmaradvány
társulásokat /mikrobiofácleseket^/ ismertet. Tárgyalja ezek kor
meghatározásához a legmegbízhatóbb adatokat szolgáltató ősmarad
ványoknak, a Por atninif éráknak e társulásokban megfigyelhető e l
oszlását és jellegzetesebb képviselő it. A dolgozat ezenkívül vé- 
konycsiszolatokból ismerteti a tengeri mikrobiofáciesekben meg
figyelhető , s azok kor- ás fa c io lóg ia i felismeréséhez Útmutatásul 
szolgáló egyéb jellegzetesebbb ősmaradványokat /Tinntinnida, Ra- 
d io laria , szivacs, Bryozoa, Mollusca, Echinodermata, Ostracoda, 
alga/, továbbá problematikumokat is .

A./ Eoraminiferás mikrobiofáciesek kiértékelése.

A tengeri üledékes kőzetekbe zárt mikrobiofáciesek - különösen a 
mikrobiofáciesek vezető ősmaradványai, a Poraminiferák - e kőze
tek földtani kormeghatározásához ás keletkezési körülményeiknek

MikrafoiM’a«?ies megjelölés a la tt valamely üledékes kőzet mikro-
fossziliá inak /mikroszkopikus méretű ősá lla t- és ősnövénymarad
ványainak/ Je^Lej^e^s^^s^ze^ a járulékos _
legtöbbször" 'böredékes"~ me"tázoa-maradványokkal egyetemben értjük.^ 

nM^^r/lffácieás'k leggyakoribb metazoa-elemei; a szivacsmaradvá- '» 
nybk^r'm ,yozoák, embrionális Mollus^ák; Mollusca-hájtöredékek, 
Echinodermata-maradványok, Ostracodák.
A mikrobiofáciesek je llegzetes alkotóelemei a mészalgák is .
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pontos megállapításához igen értékes adatokat szolgáltatnak* A 
Foraminiferák alaki és szerkezeti differenciálódásokban megnyil
vánuló gyors evolúciós fe jlődése, s ugyanakkor a tengeri üledékek 
mikrobiofácieseiben megfigyelhető legtöbbször nagy számuk miatt 
alkalmasak, hogy vizsgálatuk alapján egyes rétegsorokban / fe ltá 
rásokban, fúrási szelvényekben/ a nagyvastagságu, azonos megjele
nésű /izopikus/ kőzetösszletek is rétegtanilag tagolhatok legye
nek. A különböző fö ldtani korok kőzettanilag és fa c io lóg ia ila g  
azonos kifejlődésü, izopikus üledékeinél a megkülönböztetést első
sorban íjiikrobiofácieseik Foraminifera-együttesének különbsége 
nyújtja. Ugyanakkor a fauna jellegének azonossága /pl. a plank
ton je lleg  a felsőeocén globigerinás-acarininás, a rupéli g lob i- 
gerinás, a tortónai candorbulinás-globigerinás rétegeknél/ utal 
a z .é lettá jék , az üledék keletkezési körülményeinek azonosságára 
is .

Minthogy a Foraminiferák a környezet, a m iliő é le tfe lté te le in ek  
adottságai következtében a házak formája, anyaga és nagysága te
kintetében je llegzetes összetételű együtteseket alkotnak, lehető
vé vá lik , hogy vizsgálatukkal egy adott fö ldtani időszak /pl. e- 
melet/ tengeri rétegösszletén belül a fáciesváltozásokat igen 
hűen nyomonkövethessük, s az üledákösszletet az e ltérő  foramini- 
ferás mikrobiofáciesek egymásrakövetkezése alapján tagoljuk.

Ugyanis még az egy emeletbe tartozó tengeri üledékösszleten belül 
is  finomabb elhatárolásra nyújtanak lehetőségét a mi-krofauna ké
pének vertiká lis  változásai, a planktoni- vagy bentoni /pl. ezen 
belül az agglutinált/ Foraminifera-fajóknak a szelvényben helyen
ként tömeges jelentkezése, esetleg a csökkentsósvizi- vagy laguna- 
fáciesü-fauna túlsúlyrajutása, törpefauna kialakulása, vagy a fa 
una elszegényedése. Ezek a jelenségek az életkörülményeknek adott 
helyen való megváltozásával kapcsolatosak és jó l rögzítődnek a 
a foraminiferás mikrobiofáciesek képében is . Ugyanezeknek a jelen
ségeknek hasonló vertiká lis  sorrendben más területen /fúrási szel
vényben, feltárásban/ történő megismétlődése -  elegendő v izsgá la ti
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anyag esetén - rétegtani párhuzamosításra kiválóan alkalmast

Az egyazon időben, de különböző tengeri élettájékokon keletkezett 
tehát eltérő habitusú - heteropikus - mikrobiofácieseket ta r
talmazó üledékek korösszetartozóságának megállapításánál is a 
tengeri élettájékokat tömegével benépesítő ősmaradványok, a Fo- 
raminiferák adnak leghamarabb utbaigazitást, fő leg  e mikrobio- 
fáciesekben résztvevő azonos elemeik révén,

A fo s s z ilis  foraminiferás mikrobiofáciesek /oryktocönózisok/ k i
értékelésénél figyelembe k e ll venni azt is , hogy ezekben igen 
gyakran nemcsak az eredeti helyben é lt  /autochton/ elemek vesznek 
részt, v.agyis nemcsak az eredeti biocönózist fog la lják  magukban, 
hanem idegen /allochton/.elemeket is tartalmazhatnak /thanatocö- 
nózis i l l ,  liptocönózis/.

A fo s s z ilis  mikrobiofáciesekben résztvevő idegen, allochton ősma
radványok vagy

a, ugyanazon földtani kor elemeiből, vagy
b, más /idősebb/ fö ldtan i kor fauna i l l ,  flóraelemeiből tevőd

nek össze.

a ., Az első esetben a mikrobiofáciest alkotó autochton ás alloch
ton elemek /leggyakrabban Foraminiférák/ megtartási állapota kö
zött' különbség nem figyelhető  meg.

Természetesen nagyobb terü letre kiterjedő rétegtani párhuzamosi- 
tásnál /pl, ugyanazon retegtea.nl tartományon belü li korrelációnál 
vagy ugyanazon földrészen a különböző ősfö ldra jzi provinciák mik- 
rofaunisztikai korrelációjánál/ a foraminifera-faunában megfi
gyelhető kis terü letre szorítkozó, minuciózus változások helyett 
elsősorban a Foraminiférák nagyobb rendszertani kategóriáinak 
horizontális és vertiká lis  megoszlásában mutatkozó azonosságok 
szolgálnak a rétegtani párhuzamositás alapjául. Leginkább a glojoo- 
ro ta liidae , miniéiülitidae, hantkeninidae és a globigerinidae hsa-”" 
ládokba tartózó nemzetségek és fajok alkalmasak - nagy ~ösl'ö.Ldra j-  
z i  elterjedésük-miatt -  a nagyobb területre kiterjedő földtani 
korazonositásra.
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Partközeli üledékeknél az allochton elemek a planktonformák.
Ezek többnyire nekroplanktonos utón /üres vázak tovasodrása/, 
áramlásokkal Jutnak eredeti, partközeli biocönózisba. E partszegé
ly i  mikrobiofáciesekben mindig az autochton /"bentősz/ elemek do
minálnak, vastagházfalu elemeik Jól defin iálják az élettá jékot, 
így p l. a tortónai lithothamniumos mészkő bentoni formákban gaz
dag partszegélyi mikrobiofáciesében helyenként megfigyelhetők a 
pelágikus élettájékból származó - allochton - planktontoramini- 
fera házak is /Candorbulina, Globigerina/. A partszegélyi mészkő- 
fáciesben fe lle lh e tő  ezen egykorú, -  allochton - planktonformák 
korrelációs lehetőséget szolgáltatnak e mészkőtáciessel egykorú 
képződésü - heteropikus -  nyilttengeri üledék fe léam elyben  
ugyanezek a planktonformák már tömegesen találhatók.

Nyilttengeri medenceüledékeknél az autochton elemek az aljzaton 
é lt  bentoni Foraminiférák, a fauna túlnyomó része azonban ezekkel 
egykorú allochton planktontoraminifera-házakból á ll* A nyiltten
geri élettájakat tömegesen benépesítő planktontoraminiférák házai 
a tengefenékre kerülve az aljzaton é lt  bentoni Foraminiférákéval 
keverednek. A finom, p e lites  üledékanygig, a planktonformák töme
ges-, a bentoni formák alárendeltebb előfordulása Jellemzi a 
nyilttengeri k ife jlődést.

b ., A különböző földtani korú alkotóelemekből á lló  mikrobiofáci
esekben. az ősmaradványtársaság nagyobb része a bezáró üledékkel 
egykorú. Az idegen elemek rendszerint a közelben levő idősebb 
üledékekből kerülnek a mikrobiofáciesbe, a régebbi part hullám- 
veréses pusztulása vagy pedig fo ly ó v iz i lehordás révén.

Szénhidrogénkutató fúrásaink magminta-anyagainak mikro- 
paleontológiai feldolgozása során például több helyen 
megfigyeltük a tipikusan tengeri planktontoraminiféráknak, 
a Globigerináknak a kiédesedett v iz i  alsópannóniai üledékek
be n ^aTogyer^To for dúl ás át „
Az Ersekcsanád -  3* fúrás á lta l harántolt felsőpannóniai 
összlet leg fe lső  részében tortónai Foraminiférákat, töb
bek között Jellegzetesen bentoni Amphisteginákat, vala
mint Echinoidea-maradványokat találtunk.
A Dióskál-7. fúrás szelvényének alsópannóniai szakaszából 
Jó megtartású felsőeocén Foraminiférák /G1obigerinák,
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Űloborotaliák/ kerültek elő .
Néhány ;Budápest-környéki fúrás /Cinkota-lo, Rákos- 
17, 18. és Göd-5./ katti korú üledékösszletében a 
szenon je llegzetes Foraminiféráinak, a •Globotrunoa- 
náknák egy-két példányát figyeltük meg. Ugyancsak 
Globutruncanáhat találtunk a Hajduszovát-1, fúrás 
á lta l harántolt felsőpannóniai Összletben.
Vízkutató fúrások magminta-anyagát is  vo lt alkalmunk 
vizsgá ln i; a Csepel 12. sz. fúrás lo .o  -  118.o'm kö
zött harántolt pannóniai homokrétegeiből Nummulites 
globulus /Leymerie/, Nummulites sp ., Asterigerina 
rotulá /Kaufm./, Alveolina sp. , Dlscocycliná sp. ,
-  valamennyi eocén forma -  kerültek elő.

A mikrofáciesekben résztvevő bemosott Foraminiférákat - fő leg  a 
nagyobb házuakat; Nummuliteseket, Amphisteginákat, stb. - megtar
tás i állapotukról is f e l  lehet ismerni: koptatotfak, töredezettek, 
eltérő szinüek, házukat más üledékanyag t ö l t i .k i .  Az apró bemo
sott formák azonban többnyire jó megtartásuak. Az eredeti, bezá
ró üledékkel egykorufauna evolúciós fokának ismeretében, azzal 
való összehasonlítással a mikrobiofáciesben szórványosan je len t
kező idegen /idősebb/ elemek a kőzet körmegállapitásánál termé
szetszerűen kiesnek, ugyanakkor azonban utalással szolgálnak az 
egykori közeli partok vagy lehordási területek rétegtani fe lé p í
tésére vonatkozóan.

A mikrobiofácieseket alkotó Foraqiiniférák között perzisztens 
foraminifera-fa,jók is találhatók. A planktonformáknál az állan
dósult m iliő, ezen belül az életmód változatlansága, egyes bentoni 
formáknál pedig a fáciesváltozások irán ti kisebb érzékenység le 
hetnek okai a perzisztálásnak. A mikrobiofáciesekben velük együtt 
előforduló kisebb fauna- és flóraelemek, tehát a mikrobiofácies 
"összképe" dönt a rétegtani kiértékelésnél.

I t t  ke ll em litést tennünk az úgynevezett szupersztitesz Forami- 
fera-asszociációkról. Ezeket /a bennük résztvevő néhány uj fo r 
mától áltekintve/ olyan - tú lélő  -  fa jok  alkotják, amelyek a lénye
gesen megváltozott életkörülményekhez is alkalmazkodni tudtak.
A hazai szarmata-üledékek csökkentsósvizi Foraminifera-faunájának
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osak&etf' egésze ilyen fajokból á l l .  A tortónai üledékek gazdag 
mikrofalmájával szemben a szarmatában rendkívül élesen mutatko
zó fauna-elszegányesedés /a Foraminiférák nemzetség- és fajszáma 
tekintetében/, a planktoni- és agglutinált alakok te lje s  hiánya, 
egyes kifejlődésekben a fauna kistermetüsége jó l mutatja a szar
mata mikrobiofáciesek képében a megváltozott é le tfe lté te lek  /só
tartalom-, vízmélység- és vizhőmársékletcsökkenés/ szelektáló 
hatását.

A mikrobiofáciesek kiértékelésénél a bennük résztvevő egyes Fo- 
rm ia ü ’érái-fajok alaki sajátságaiból életmódjukra és ebből é le t
tájékukra is  következtethetünk. Házuk nagysága és anyagi össze
té te le  szoros összefüggésben van az életmóddal, az azt meghatá
rozó é le t tá jja l,  valamint az adott környezet á lta l b iz tos íto tt 
életkörülményekkel. Következéskép: a bezáró tengeri üledékes kő
zet karakterisztikus foraminifera-faunája, valamint e faunához a 
m iliő szerint társuló egyéb, járulékos ősmaradványok összetétele 
-  vagyis a mikrobiofácies jellemző "összképe" -  alapján következ
tethetünk e kőzet fa c io lóg ia i viszonyaira, keletkezési helyére s 
ugyanakkor -  a mikrobiofáciest alkotó szervezetek fe jle t ts é g i fo 
kának ismeretében - a kőzetek fö ldtani korát is meg tudjuk á lla 
p ítan i.

A fen t említettekből következik, hogy a bezáró üledékes kőzet és 
a benne lévő mikrofauna-tartalom között igen szoros a kapcsolat, 
fá c ie s je lle g e ik  egymást determinálják.

Az üledékes kőzetfáciesek mikrofaunatartalmának gyakorlati érté
kelése tekintetében: mikrofaunisztikailag a leggazdagabbak, s igy 
fá c ies - ás korkiértákelés szempontjából a legmegbízhatóbbak a 
tengeri p e lites - és a biogén /mészkő/ üledékek rnikrofauna-asszoci- 
á c ió i. Foramipifera-faunájuk jómegtartásu, túlnyomóan autochton 
elemekből á l l .  A vegyi eredetű tengeri karbonátos üledékek /dolo
mit, mészkő/ legtöbbször mikrofaunamentesek vagy gyér mikrofauna- 
tartalmuak, de egyes kifejlődéseikben gazdag mikroszkopikus
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ősmaradvány-asszociációk figyelhetők meg.

Külön megitélés alá esnek a tengerben lerakodott durvább-törme
lékes kőzetek /homokkövek, konglomerátumok/ mikrofauna-társasá
gai. Mig a mészhomokkő- és a glaukonitos homokkő üledékekben 
eléggé gazdag, sőt változatos összetételű mikrobiofácieseket ta
lálunk, addig a tengeri homoklerakodások továbbá a homokkövek és 
konglomerátumok - még az agyagos, meszes kötőanyaguak is - leg
többször mikrofaunamentesek ás csak ritkábban tartalmaznak ősma
radványtöredékeket, i l le tv e  szegényes /rendszerint aprótermetü/ 
mikrofaunát, Mikrobiofácieseikben gyakoriak az allochton, bemo
sott elemek. A konglomerátumok és breccsák üledékes eredetű kőzet
kavicsaiban mindig idősebb mikrofaunát találunk, mint amilyet a 
kötőanyag esetleg tartalmaz. E kőzetek korára, képződési helyére 
legjobban a kötőanyagukban fe lle lh e tő  mikrofauna-eleme'k utalnak,

Tufás-pelites üledékek, tu fitok  - ha tengeri lerakodások - rend
szerint jó megtartású foraminifera-faunát tartalmaznak. Tiszta, 
egyéb üledékanyaggal nem szennyezett, vulkáni tufák tengeri kö
zegben való lerakódását a bennük - ritkán -  megfigyelhető Foramini- 
ferák is igazolhatják a hullás korának és helyének a parttó l va-. 
ló  távolságára való utalással /szarmata és tortónai rio littu fák/ .

B./ Mikrobiofáciesek vékonycsiszolati vizsgálata.

Mivel a Foraminiférák csaknem minden tengeri üledékes kőzetben 
megfigyelhetők, fáciesvizsgálatuk igen fontos gyakorlati célokat 
szolgál a képződésük vagy előfordulásuk tekintetében tengeri üle
dékekhez kapcsolódó nyersanyagok /kőolaj, kőszén, stb./ felkuta
tásában.. Különösen fontos a mikropaleontológaiai vizsgálatokon 
alapuló megbízható rétegtani adatszolgáltatás a fúrási anyapróknál, 
ahol - természetszerűleg -  csak kevés kőzetanyag á ll a vizsgálat 
rendelkezésére és ezek csak ritkán, mondhatni szerencsés esetben 
tartalmaznak meghatározásra alkalmas, jómegtartásu makrofaunát.
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A laza, valamint pelites  tengeri üledékekből /agyagok, agyagmár- 
gák/ származó magminták mikroszkópi ősmaradványtartalma iszapo
lással feltárható és a kiiszapolt mikrofauna ezá lta l -  külsőleg - 
részletesen vizsgálható: a kiválogatott ősmaradványtársaság egy
szerre áttekinthető. Azonban a kemény /nem iszapolható/ üledékes 
kőzetek /mészkövek, agyagos mészkövek, mészmárgák, márgák; homok
kövek, konglomerátumok, továbbá tufák/ mikroszkópi ősmaradvány
tartalmát, s ugyanakkor a bezáró üledékes kőzettel való kapcsola
tá t, részletesen csakis vékonycsiszolatok segítségével vizsgálhat
juk.

Az üledékes kőzetek mikroszkópi ősmaradványainak vékonycsiszola- 
tokból való meghatározása, a mikrobiofáciesek vékonycsiszolatok- 
ból való pontos kiértékelése bizonyos nehézségekkel jár, részben
azért, mert rendszerint csak korlátozott számú csiszolat á l l  a

, p
vizsgalat rendelkezésére s ezek nagysága is korlátozott /kb 4 cm -
nek vehető egy átlagos vákonycsiszolat fe lü le te , vagyis a kőzetbe
zárt mikrobiofáciesnek csak igen kicsiny részére szorítkozik/, fő 
leg pedig azért, mert.a csiszolatokban az ősmaradványoknak csak a 
metszeteit kapjuk meg.'5'

Minthogy a tengeri üledékek leggyakoribb mikroszkopikus ősmarad
ványai a Fóraminiférák, leginkább ezek átmetszeteit figyelhetjük 
mpg  ̂ a tengeri üledékek kemény kőzetféleségeinek vékonycsiszola- 
taioan, éspedig a legváltozatosabb orientációkban. Bár a vékony- 
csiszolatban megfigyelt mikrobiofácies összképe legtöbbször e le 
gendő fe lv ilá gos itá s t nyújt a kőzet korára vonatkozóan, mégis a 
pontos adatszolgáltatás megköveteli, hogy ezen túlmenően a mikro
biofáciesek kor- és fa c io lóg ia i szempontból legjellemzőbb ősmarad
ványainak, a Foraminiferáknak meghatározását megadjuk.

Kisegitésképen jó szolgálatot tesz a fe lü le t i  ciszolatok készí
tése. Gyors tájékozódásra alkalmas ez a módszer^ azonban a kemény 
üledékes kőzetek mikrobiofácieseiben résztvevő ősmaradványok 
részletesebb vizsgálata és pontosabb meghatározása csakis á tv i
lágítható vékonycsiszolatok segítségével lehetséges.
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Fóraminiférák vékonycsiszolatból való meghatározásához azonban 
már bizonyos gyakorlatraj az iszapplások utján nyert te lje s  pél
dányok fornaismeretére van szükség. Mig azonban az iszapolás ré
vén nyert foraminifera-példányokon azok nemzetségbe sorolásánál 
és f a j i  megkülönböztetésénél nagy segítséget nyújtó aprólékosabb 
bélyegek, mint; a nyilás alakja és helyzete, a köldök-kiképzés, 
továbbá a fe lü le t i  díszítések /bordák, tüskék, gyöngyök/ jó l lá t 
hatók, addig osiszolatokban ezek a je llegzetes külső alaktani bé
lyegek nem, vagy csak ritkán figyelhetők meg. Az egyes formáknak a 
vékonycsiszolati anyagban való meghatározása sokszor csak a nem
zetségig lehetséges, részben a fentem litett külső alaktani bélyegek 
hiánya, részben a különböző fokú átkristályosodás, részben pedig 
amiatt, mert a viszonylag nagyszámú átmetszet ellenére is  csak 
ritkán kapunk olyanokat, amelyeken a Foraminifera-ház jellegzetes 
fe lép ítése , a ház !,főmetdzete" /= a kamrák maximális száma a ház 
legnagyobb kiterjedésében/ megfigyelhető. /Leginkább a házak fe r 
de- és érintőleges metszetei láthatók a foraminiferás-fácieseket 
tartalmazó kőzetek csiszolataiban./ .

Sajnos az irodalomban - még a legújabb fajleirásoknál is  - eléggé 
ritkán találkozhatunk az iszapolható kőzetekből nyert ép foramini- 
fera-példányok külső ábrázolása mellett,azok cs iszo la ti ábráinak, 
vagyis belső szerkezetnek bemutatásával. Éppen ezért mind a mikro- 
paleontológiai tudományos, mind pedig a gyakorlati vizsgálatok 
számára igen szükséges és fontos, hogy a jellegzetesebb és gyako
ribb foraminifera-fajóknak fúrási vagy fe ls z in i anyagok iszapolási 
maradékaiból származó, kiválogatott és te lje s  példányairól külön 
orien tált vékonycsiszolatokat készítsünk, ezá lta l a mikrobiofáei- 
esek vékonycsiszolataiban megfigyelt foraminifera-nemzetségek és 
fa jok felismerését megkönnyitsük és meghatározásukat pontosabbá 
tegyük.

A kisebb Foraminiférák egyedi példányainak belső fe lé p í
tését, szerkezetét gól tanulmányozhatjuk fogcementbeágya- 
zásos csiszolatok készítésével. Az oldószerrel képlékennyé 
teüt fogcementbe az előzőleg k ivá lasztott, jó megtartású,

92527



-  28 -

fa j i la g  is  meghatározott példányok a ház "főmetszetének” 
megfelelő, vagy tetszésszerin ti orientációban helyezhetők 
e l, majd a fogoement-lapócska megszilárdulása után a 
csiszolás elvégezhető. A nagyobb Fóraminiférákat a kivánt 
orientáció szerint előzőleg már lecs iszo lt felületükkel 
kanadabalzsammal közvetlenül a tárgylemezre ragaszthat
juk és igy csiszoljuk.
Jóllehet az egyszerűbb fe lép ítésű  Foraminiferáknál a k i- 
iszapolt példányok alakjából, vagy a kamrabdíiződésekből 
következtetni lehet a ház belső fe lép ítésére is  /pl. 
Denta linák, Nodosariák/, azonban az involut formák /pl. 
á fcümmulitesekTrTovábbá a bonyolult házfelépitésü ala- 
koSTT^u^űijiaic, Qrbitoliaák, piscocyclinák, stb./ belső 
szerkezetinek/vagyis a kamrák elrend'ezőlesének = a ház- 
felépítésnek/ megismerése csak vékonycsiszolatok seg ít
ségével lehetséges. E Foraminiferák osztályozásának alap' 
ja a vékonycsiszolati v izsgálat.

Gyakorlatilag a többkamrás, ogy- két- és háromsoros f e l 
építésű, egyirányban megnyúlt házaknál legalább ejgg /a 
legidősebb és legfiatalabb kamrán átmenő/ metszet;a pla- 
n isp irá lis , trochospirális és gyűrűs fe lép ítésű  házaknál 
két A  kézdókamrán áthaladó ekvatoriá lis- és a kereszt-/ 
metszet -  melyek az összes;kamrák számát mutatják -  szük
séges a fajmeghatározáshoz.
ösisZolátokkal nemcsak az egyes foraminifera-fajok ház- 
felépítésének szerkezetét vizsgáljuk, hanem segítségükkel 
lehetővé vá lik  a házfal -  k itines, agglutinált és meszes - 
anyagának pontos megállapitása, s ezzel kapcsolatban az 
izomorfi zmus jelenségének megfigyelése, továbbá magának 
a líázfáT' szerkezet éne k /többrétegüségének, üregességének 
és pórusosiáginakiVizsgálata is .

Tékonycsiszolati sorozatvizsgálatok segítségével filogene
tik a i kapcsolatok, származási összefüggések is megállapít
hatók a foraminifera-ház felépítésének időbeni változásá
val kapcsolatban, s ezek a v izsgá la ti eredmények -  a külső 
morfológiai je llegek  összevetésével -  a Foraminiferák 
rendszerezésénél, valamint rétegtanilag felhasználhatók.
P l. E e i c h e l  az A lveo linák vékonycsiszolati sorozat
vizsgálatával mutatott" kT e csoporton belül a oenomántól 
a jelenkorig terjedő fe jlőd és i sort, melynek je llegzetes 
fe lép ítésű  formák /nemzetségek/ megjelenésével jellem zett 
szakaszosságát korelhatárolásra tudta felhasználni.

Fejlődési sorokat vékonycsiszolati vizsgálatok segítségé
ve l a Fujsulinák családján belül D u n b a r  és T h o m p 
s o n  "TutTtTaE: ki a középső karbon és a fe lső  perm kö
zö tt, a jellegzetesebb nemzetségek egymásrakövetkező.
-  egyetemes értékű -  gyakorisági zónáinak megállapításá
va l.
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A fe ls z ín rő l, valamint fúrásokból származó iszapolható tengeri 
üledékes kőzetek iszapolási maradékaiból kiválogatott Foramini- 
ferák -  és természetesen e foraminiferás fáciesekhez kapcsolódó 
egyéb ősmaradványok - egyedi példányainak vékonycalszolati vizsgá
lata tehát mikropaleontológiai szempontból értékes adatokat szol
gáltat* E vizsgálatok gyakorlatilag is igen jó l felhasználhatók 
a kemény üledékes kőzetek vékonycsiszolataiban megfigyelt ősmarad
ványok felismerésénél, meghatározásánál, s ezzel összefüggésben 
azok rétegtani kiértékelésénél.

Ugyancsak igen fontos a f e lszin rő l begyűjtött, feltárásokból már 
ismert korú, kemény, tengeri üledékes kőzetek vékonycsiszolati 
vizsgálata és az ezekben megfigyelt mikrobiofáeiesek és ősmarad
ványaiknak összehasonlitása a mélyfúrásokból származó hasonló k i- 
fejlődésü kőzetek m ikrobiofédeseivel.

Igen sok -  fő leg  paleozoós és mezozoós - mikroszkopi ősmaradvány 
előfordulása kemény kőzetkifejlődéshez /főleg mészkőfácieshez/ 
kötött s csakis vékonycsiszolati vizsgálat révén váltak ismertté 
/pl. Tintinnidák, továbbá a még repdszertanilag kérdéses Pithonel- 
lák, Lombardiák, fonálalgák, stb./. Számos foram inifera-faj első 
le irása vékonycsiszolati megfigyelés alapján történt /pl* Globot-  
runcana appenninica HENZ/, és több foraminifera-nemzetségen belül 
a fa jle irá s  alapja a legaprólékosabban részletekbemenő vékonycsi
szo la ti vizsgálat /Fusuljnák, Orb ito linák , Uummulitesek, Discocyc- 
linák , Alveolinák, stb./.

A mikrofáeiesek és azok rétegtanilag legjellemzőbb ősmaradványai
nak, a Foraminiférák vékonycsiszolati vizsgálatának jelentőségét 
tehát az alábbiakban foglalhatjuk össze:
Rétegtani adatszolgáltatás szempontjából:

-  a vékonycsiszolati vizsgálat lehetővé tesz i a kemény
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kőzetekbe zárt mikrobiofáciesek ősmaradvány- 
összetételének részletes megfigyelését és k iérté
kelésük alapján a bezáró kőzete fö ldtani korának 
/rátegtani besorolásának/, továbbá fá c ies je lleg é - 
nek megállapitását;

Mikropaleontológiai szempontból pedig;

-  a mikrobiofácieseket alkotó ősmaradványok anyagára 
és belső szerkezeti fe lép itésére vonatkozóan fontos 
adatokat szolgáltat;

- uj nemzetségek, fajok leírásánál nélkülözhetetlen 
v izsgá la ti módszer;

- a vékonycsiszolati vizsgálatok á lta l szolgáltatott 
eredmények jelentős mértékben hozzájárulnak a mikro- 
fáciesek leggyakoribb ősmaradványainak, a Foramini-
féráknak fe jlődéstörténeti kapcsolataival és rendsze
rezésével összefüggő kérdések tisztázásához.
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