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ÉSZAK BAKONYI FELSŐ TRIÁSZ MIKROBIOFÁCIESEK ÉS ÖKOLÓGIAI JELEN

TŐSÉGÜK

ORAVECZNÉ SCHEFFER ANNA

Az alpi triász szedimentológiában az utóbbi évtizedben új 
faciológiai vizsgálati irányzat alakult ki, mely Foraminifera 
társulások és az üledékkőzettani jellegek együttes értékelése 
révén különféle mikrobiofácies típusok elkülönítéséhez vezetett.

E módszer alapját J. HOHENEGGER és H.LOBITZER /1971/, vala
mint J.HOHENEGGER és W. PILLÉR /1975/ a Hochschwab ill. Tótén 
Gebirges dachsteini mészkő területén, felszíni szelvények mikro- 
fácies vizsgálata során dolgozták ki. Matematikai elemzések so
rozatával bizonyították be a felső triász zátonykörnyéki, ill. 
medence üledékekben a Foraminiferák és a szedimentológiai ténye
zők összefüggéseit, azaz a Foraminifera összetétel fáciesjelző 
szerepét. Ők különítették el a felső triász Foraminiferák ökoló
giai csoportjait. Ezek mennyiségi adatai és kombinációi alapján, 
valamint recens karbonátpiátók üledéktípusaival való összehason
lítása révén az eddig ismert zátonyközponti, előtéri és mögötti 
alaptípusokon kívül részletesebb és pontosabb fáciestagozódást 
ismertek fel. A zátonymögötti lagúna kifejlődésben hat fácies- 
tartományt különítettek el. Ezek: oolit-, átdolgozott ooidos-, 
grapestone-, mészalga-foraminifera-, pelletes iszap és iszapfá- 
cieSo

Továbblépve, 1978-ban P.SCHAFER és B.SENOWBARI-DARYAN Salz
burg környéki felső rhaeti zátonyösszletek mikrofácies vizsgála
ta keretében, majd 1980-ban W. C. DULLO az É-Mészalpok számos 
dachsteini mészkő lelőhelyéről ugyancsak Foraminifera társulások 
mennyiségi eloszlása és néhány indikátor faj megjelenése alapján 
adtak pontos ökológiai értelmezést.

Ezt, az eddigiekben a D-i, ill. É-i Mészalpokban leírt 
vizsgálati módszert a Porva 89. sz. fúrás 95,0-502,0 m-ig harán-
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tolt, ciklikus felépítésű dachsteini mészkőösszletének vizsgála
tánál alkalmaztuk. A fúrás feldolgozása az Országos Alapszelvény 
Program keretében történt. A szedimentológiai jellegekre vonat
kozó minden makroszkópos és mikroszkópos adatnak komplex feldol
gozása, /HAAS J. és DOBOSI K. munkája/ és a foraminiferák ökoló
giai csoportonkénti gyakorisági értékelése tették lehetővé ezt a 
munkát /l. ábra/®

A fúrás anyagából megismert Foraminifera fajok ökológiai 
tulajdonságaik alapján való összevonása a fenti szerzők csopor
tosításához képest némileg módosított formában a következőképpen 
történt:

1. Nodosariidae csoport
a. / Vékonyfalúak: Nodosaria cf. ordinata Trifonova

„Frondicularia woodwardi" Howchin
b. / Vastagfalúak: Nodosaria cf. nitidana Brand

Nodosaria reguláris Terquem 
Frondicularia cf. rhaetica Kristan 
Lenticulina div. sp.
Pseudonodosaria sp.
Austrocolima sp.
Lingulina tenera Born

Ökológiai jelentőségük inkább a vékonyfalú formáknak van. A 
nyílt medence fáciesek jellegzetes Foraminiferái, de a zátony 
mögötti lagúnák mikrites mikrofácieseiben is gyakoriak. Vélemé
nyem szerint ide sorolhatók a fragilis Nodosariidae csoport tag
tagjaival egyező környezeti igényű Turrispirillina minima és az 
Oberhauserellidae-k is.

A fúrás anyagában a Nodosariidae-s. Aulotortus-os mikrit 
mikrobiofácieseiben és az Agathammina-s. Palaeospiroplectammina- 
-s pelletes mikritekben gyakoriak, de a többi mikrobiofácies tí
pusokban is megtalálhatók kisebb számban.

2. Trochammina csoport. Gyakori és jól felismerhető alkotói 
a felső triász Foraminiferaasszociációknak. legjellegzetesebb a 
Trochammina alpina Kristan és a
Trochammina januensis Page.
Két fáciestartományban dúsulnak, a mészalgás-foraminiferás mik-



rofáciesekben, és az iszapos mikrofáciesekben fragilis Nodosari- 
idae félékkel együtt.

3. Miliolidae csoport. Porcelánházú, többnyire Quinquelocol
lina házépítésű formák tartoznak ide. Az irodalmi adatok szerint 
kétféle élettérben dúsulnak: a zátonytestek biolititjeiben és a 
zátony mögötti lagúnák grapestone mikrofácieseiben. Előbbiben 
főleg a Sigmoilina és Galeanella félék. Utóbbiban a Quinquelocol
lina és Miliolipora fajok. Az Ophthalmidioim nemzetség fajai 
mindkét fáciestartományban előfordulnak.

Vizsgálati anyagunkban csak a grapestone mikrofácies mutat
ható ki segítségükkel.

Jelenlevő taxonók: Quinqueloeulina nucleiformis /Aristan/
Quinqueloculina sp.
Ophthalmidioim triadicum Kristan 
Galeanella sp.

4. Agathammina-PalaeQspiroplectammina-Glomospira csoport. 
Apró, vékonyfalú,keresztmetszetben egymáshoz közelálló, nehezen 
elkülöníthető formákat sorolunk e csoportba. Legjellegzetesebb 
az Afcathammina austroalpina Kristan. mely Trochammina fajokkal, 
fragilis Nodosariidae félékkel és Ostracodákkal együtt legna
gyobb számban pelites üledékekben, főleg a zátonyháttér jól ré
tegzett, pelletes mésziszapfácieseiben jelenik meg. A Palaeospi- 
roplectammina mint „indikátor" forma kizárólag a pelletes mikrit- 
fáciesben fordul, elő.

5. Durva agglutinált Foraminiferák csoport ja.A dachsteini 
mészkő C tagjainak valamennyi mikrofácies típusában kimutathatók, 
de nem gyakoriak. Legkevésbé fáciesérzékeny csoport. Ide tartoz
nak: Hyperammina cf. stabilis Kristan

Reophax sp.
Ammobacoilites rhaeticus Kristan
Haplophra^moides sp.
Gaudryina cf. triadica Kristan
6. Duostomina-Tetrataxis csoport. Néhány Tetrataxis. Duos- 

toma és Variostoma metszetet sorolóink e csoportba. Az összetett 
nyílásszerkezettel rendelkező Duostomina félék állábaikkal tör
melékszemcsékre tapadnak, a Tetrataxisokhoz hasonló módon. In
kább a nagyenergiájú, oolitos, intraklasztos üledékekre jellem
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zők, de megtalálhatók az algás-foraminiferás mikrobiofácies tí
pusban is.

7. Aulotortus csoport. A rétegsor legjellemzőbb és ökológi
ai szempontból legfontosabb csoportja. Rendkívül változatos, 
formagazdag, helyenként tömeges mennyiségű asszociációkat alkot. 
Az idetartozó fajok két mikrofácies típusban igen gyakoriak:

a. / Algás-foraminiferás mikrofáciesben Dasycladacea-val e- 
gyütt, gömbös habitusú, vastagfalú változataik:
Aulotortus sinuosus Weyn. /csak e mikrofáciesben/
Aulotortus friedli /Kristan/
Aulotortus tumidus /Kristan/

b. / Vékonyfalú Nodosariidae-s. Aulotortus-os mikrit mikro
fáciesben fragilis, inkább korongalakú típusaik dúsulnak: 
Aulotortus tenuis /Kristan/
Aulotortus friedli /Kristan/
Aulotortus tumidus /Kristan/
Aulotortus pokorny /Salaj/

A fenti ökológiai csoportok és az üledékkőzettani jellegek 
alapján a fúrás anyagában négy mikrobiofácies típust tudtunk el
különíteni. Ezek:

Mészalgás-foraminiferás mikrobiofácies
Nodosariidae-s. Aulotortus-os mikrit mikrobiofácies
Agathammina-s, Palaeospiroplectammina-s pelletes mikrobio
fácies
Miliolidae-s grapestone mikrobiofácies 

Az alpi ismertetésekben ezeken kívül megkülönböztetett, nagy e- 
nergiaértékekkel jellemezhető ooidos mikrofáciesek, valamint a 
zátonytest biolitit fáciesei hiányoznak szelvényünkből. Közelsé
gükre sem lehet következtetni mert indikátor fajaik még járulé
kosan sem jelennek meg. / Alpinophragmiuin. Sigmoilina egyáltalán 
nem találhatók, igen kevés a sessilis Foraminifera, a Tetrataxis 
és Duostomina faj./
I. Mészalgás-foraminiferás mikrobiofácies.

Az idesorolható üledékeket a nagyszámban, együttesen jelen
levő alga és Foraminifera maradványok jellemzik. Az üledékanyag 
mikrit, mikropátit. Szervetlen komponens nagyon ritkán találha-
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tó. A szervesmaradványok belsejét gyakran durva pátanyag tölti 
ki, felismerésüket ilyenkor csak metszeteik körvonala segíti. E- 
zek szerint Dasycladacea és nagytermetű, vastagfalú Aulotortus- 
-ok gyakorisága tűnik szembe. Elsősorban az Aulotortus tumidus 
/Kristan/. az Aulotortus friedli /Kristan/ és az Aulotortus sinu- 
osus Weyn. Ez utóbbi faj W. PILLÉR szerint csak ebben a fácies- 
tartományban fordul elő. Ugyancsak W. PILLÉR megfigyelései és kö
vetkeztetései alapján a mai nagy Eoraminiferákkal analóg Aulotor
tus fauna symbiosisban élhetett a dúsan tenyésző Dasycladacea 
flórával, mely nemcsak védelmet, hanem bőséges táplálékforrást is 
jelenthetett számukra. Az ép alga és Foraminifera maradványok, 
valamint a szervetlen komponensek kis száma csekély vízmozgásról 
tanúskodnak. A nyugodt üledékképződés, a normális sótartalom, a 
gazdag táplálékkínálat és a tengervíz megfelelő oxigén ellátott
sága optimális életfeltételeket biztosítottak. J. HOHEEEGGER és 
W. PILLÉR szerint e mikrofauna és flóra életterét jól átvilágí
tott, max. 20 m-es, sekélyvizű medencében tételezhetjük fel.

A fúrás rétegsorában ez a mikrofácies típus gyakori, szám- 
szerint 30 megjelenését figyeltük meg. Néhány esetben másodlagos 
helyzetben jelenik meg ez a szervesmaradványanyag, feltűnően jó 
megtartási állapotban, az A tagokban. Valószínűleg finomiszapár- 
ral kisodródott, gyorsan betemetődött, így az erős mozgatottság- 
tól és széttöredezéstől megvédett fosszilia együttesről lehet 
szó. Legjellegzetesebb példái a rétegsorban az 502,1 m-es, a
328,00-338,00 m-es és a 118,0 m-es szakaszokon figyelhetők meg.
II. Nodosariidae-s, Aulotortus-os iszap mikrofácies.

Mikritek és biomikritek adják e mikrofácies típus eredeti 
üledékanyagát, mely gyakran pátos formában van már jelen. A szer
vetlen komponensek közül kevés pellet és pelloid figyelhető meg. 
Mikrofaunája jó megtartású, vékonyfalú Foraminiferák tömegéből 
áll. A Nodosariidae-n belül megkülönböztetett fragilis fajták do
minálnak, a kis termetű Nodosarja ordinata Trifonova és a „Fron- 
dicularia woodwardl” néven jelölt formacsoport. Itt található még 
az ugyancsak vékonyházú Turrispirillina minima faj néhány példá
nya is, és egy-két Oberhauserellidae metszet is.Az Aulotortus-ok 
jellegzetesek és gyakoriak. Az algás-foraminiferás mikrofáciesbe- 
li formákkal ellentétben itt aprók és vékonyfalúak ugyanazok a
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taxonok, de faj-, és egyedszám tekintetében ugyanolyan gazdagok.
W. PILLÉR feltevése alapján ebben az élettérben nem Dasyc- 

ladacea szálakon, hanem a lágy fenékiszapot borító algaszőnyeg
ben éltek, ami szintén gazdag táplálékanyagot adhatott és opti
mális életfeltételeket jelenthetett. A nyugodt, kisenergiájú 
környezethez alkalmazkodva kistermetű és vékonyfalú formák fej
lődtek ki és éltek tömegesen.

Néhány járulékos faunaelemnek tekinthető agglutinált forma, 
mint pl. Reophax sp. és Ammobaculites rhaeticus Kristan gazda
gítja a Foraminifera együttest.

E mikrobiofácies típus környezetét tekintve a mikrit túlsú
lya és a törékeny Foraminiferák jó megtartási állapota miatt 
nagy energia értékekre nem gondolhatunk, de megfelelő szellő- 
zöttséggel, oxigén ellátottsággal és e lagúnában képződött többi 
mikrofáciesénél alacsonyabb, de még a normális sótartalom tarto
mányéba eső szalinitással kell számolnunk. A közbetelepülő alga- 
stromatolitok gyakorisága mai bahamai analógiák szerint igen 
csekély vízmélységet /0-5 m/ jelent.

A vizsgált Dachsteini Mészkő Formáció felső felében gyako
ribb ez a mikrobiofácies típus. Jellegzetes példái a 95,0 m,
96,0 m, 117,0 m, 165,0—169,0 m, 262,0 m, 266,5 m, és a 275*0 m— 
-es szakaszból válogatott minták.
III. Agathammina-s, Palaeospiroplectammina-s pelletes iszapfáci- 
es.

Az üledékanyag uralkodóan mikrit, mikropátit. A szervetlen 
komponensek közül gyakoriak a pelletek és pelloidok. A pellete- 
ket CLQJD véleménye szerint az iszapos tengerfenék epi- és infau
náját alkotó Gastropodák és férgek koprolitjainak vélhetjük.

Jó megtartású Foraminiferák alkotják a biogén komponensek 
nagy részét. Közülük a Palaeospiroplectammina nemzetség erre a 
mikrofácies típusra korlátozódik. Gyakoriak az Agathammina aus- 
troalpina Kristan faj példányai, kistermetű Glomospira-k,és a 
Trochammina nemzetség fajai.

Az üledékjellegek és a mikrofauna alapján csekély vízmozgás 
és viszonylag magas sótartalom jellemzik ezt a mikrofácies tí
pust. A vízmélység mai bahamai megfigyelésekből következtetve
2-7 m lehetett.
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A fúrás által feltárt dachsteini^ mészkőben e típus is ural- 
kodóan a C tagokhoz kötött, de kivételesen, a 397*0 m-ben stro- 
matolitos B tagban is megjelenik.
IV. Miliolidae-s grapestone mikrobiofácies.

Az üledékanyag jellegzetesen pelloidos, iszaprögös, pátos 
kitöltésű, szabálytalan elhelyezkedésű üregekkel, pórusokkal. 
Gyakoriak a sötétszínű mikritkérgek, bevonatok, melyek főleg 
szerves maradványokon figyelhetők meg.

Gazdag mikrofauna együttes jellemzi ezt a mikrobiofácies 
típust. Legfontosabb, szinte „indikátor" formák a Miliolidae ma
rad vány ok. Ezek nagytermetű Quinqueloculina metszetek, és az ezek
hez házépítésben igen hasonló, de pórusos, csatornás falszerkeze
te miatt megkülönböztetett Miliolipora cuvillieri Brönn.-Zan.
faj valamint néhány Galeanella sp., Ophthalmidium triadicum Kris-■tan és Spiroloculina sp. metszet. A kevésbé fáciesérzékeny for
mák közül, mint pl. az Agahammina austroalpina Kristan és Troch- 
ammina alpina Kristan találhatók még a vékonycsiszolatokban.

E mikrofácies pelloidjai,azaz mikritaggregátumai E. PURDY 
és R. BATHURST felfogása szerint bontott és szétesett alga ill. 
Mollusca maradványok anyagából származnak, melyeket alga hártyák 
fognak össze és védenek meg e viszonylag nagy energiájú fácies- 
tartományban. Ugyancsak alga, valószínűleg Cvanophyta maradvá
nyok alkotják a bioklasztok gyakori mikritkérgeit. Ez a gazdag 
algavegetáció és a magas sótartalom magyarázza anyagunkban a 
nagytermetű Quinqueloculina és Miliolipora példányok optimális 
életterét.

A Miliolidae-k ökológiai igényeit tekintve legfontosabb 
tényezőként a sótartalom jön számításba. Mai megfigyelések alap
ján jól tűrik a sótartalom fokozatos növekedését, de hirtelen, 
nagymértékű hypersalinitás esetén tömegesen elpusztulnak.

A vízmozgás erős lehetett. A Miliolidae-k itt is, ugyanúgy 
mint a zátonyok biolitit fácieseiben erősen mozgatott, jól szel
lőzött , oxigéndús, igen sekélyvizi biotopokat igényelnek. A 
Nagy Bahama régió nagy sótartalmú lagúnáiban max.9 m-es tenger
víz mélységben képződnek hasonló üledékek.

Ha e mikrobiofácies típus gyakoriságát tekintjük anyagunk
ban, megállapíthatjuk,hogy a többi típushoz képest ritkább, ösz-
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-szesen 17 mélységközből tudtunk felismerni. A rétegsor alsó 
szakaszán jellegzetesebb és a Miliolidae-k nagy száma miatt 
könnyebben felismerhető. /501,0 m, 500,0 m, 416,0 m , 321,0 m és 
295,0 m /.

Áttekintve és összefoglalva a vizsgált dachsteini mészkő 
szelvény mikrobiofáciesei alapján kialakult környezeti képet, 
azt tapasztaljuk, hogy mind a négy fáciestípus igazolja a zátony 
mögötti igen sekély, meleg, jól átvilágított oxigéndús, mészisza- 
pos aljzaton történt üledékképződést.

Az alsó szakaszon gyakoribb Miliolidae-s grapestone és a 
Mészalgás,-foraminiferás kifejlődések a zátony háttér viszonyai 
közötti, viszonylag erősebb vízmozgásra és a normális sótartal
mat néhány ezrelékkel meghaladó szalinitásra engednek következ
tetni. A felső szakaszra jellemzőbb pelletes, Palaeospiroplec- 
tammina-s mikrobiofáciesek és a Nodosariidae-s. Aulotortus-os i- 
szap fáciestípusok viszont már csak euhalin, még sekélyebbé váló 
és csökkenő mozgási energiájú környezeti feltételekre mutatnak.

Biosztratigráfiai szempontból áttekintve a közel 400 m-es 
rétegsorból nyert adatokat, azt tapasztaljuk, hogy a mikrofauna 
csak a szedimentológiai ciklusok szerint váltakozik, filogeneti
kai tendencia nélkül. Végig egységes, a nóri-rhaeti emeletekből 
egyaránt ismert, jellegzetes Aulotortus dominanciájú társulások
kal. Ennek ellenére egyrészt a Turrispirillina minima Pantic je
lenléte, másrészt a Triasina hantkeni társulásoknak és a „Vida- 
1 ina11 és Glomospirella fajoknak a hiánya miatt, MGRÁNE CZABALAY 
LENKE Megalodus vizsgálataival egybehangzóan nagy valószínűség
gel feltételezhető, hogy a vizsgált rétegsor teljes egészében a 
nóri emeletben kezdődött.

A vizsgálatokból nyert adatok szerint, emeleten belüli, fi- 
nomsztratigráfiai szintezésre önmagában a bentosz mikrofauna nem 
alkalmas. Korrelációs lehetőségek csak a fauna és a bezáró kőzet 
együttes vizsgálatában, a rétegsorban tapasztalt ritmicitás fel
ismerésében vannak és valósíthatók meg. A fentiekben ismertetett 
vizsgálati módszer viszont kiválóan alkalmas a foraminiferás, 
sekélytengeri karbonátos képződmények fáciesértelmezésének meg
közelítésére.
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A Porva - 89.sz fúrás Dachsteini mészkő osszletének 
ciklusai és mikrobiofáciesei

1 2 3 *».
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