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Sidó Mária

A mecseki jura kifejlődések mikrofaunatársaságának réteg- 
tani és őslénytani szerepével néhány rövid utalás és adat ki
vételével /SIDÓ 1964, MAJZON 1966, HETÉNYI 1966, FÖLDI 1967/ 
nagyon keveset tudunk. Az utóbbi évtized tervszerű, igen rész
letes földtani vizsgálatai, a jól feltárt és begyűjtött szel
vények, az irányított komolex anyagvizsgálat azonban lehetővé, 
sőt, szükségessé tette, hogy a mikrofaunával, ezek közül főleg 
a Foraminiférákkal és azok rétegtani szerepével foglalkozzunk.

A részletes vizsgálat alapját HETÉNYI R. és Térképező 
Csoportja által több éven át felvett és szakszerűen begyűjtött 
számos földtani szelvény, és néhány mélyfúrási rétegsor anyaga 
képezi. Ezt kiegészit'ettem még VADÁSZ E. 1911-es precíz gyűj
téséből származó mintáinak értékelésével.

így kerülhetett sor a komlói, zengővárkonyi, magyaregre- 
gyi stb. szelvények összefüggő rétegkomplexusából többszáz 
minta iszapolási maradékának, illetve több ezer vékonycsiszo- 
lat mikrofaunájának tüzetes vizsgálatára. A gazdag és liászra 
jellemző mikrofauna közösségek több száz bentosz Foraminifera 
taxont tartalmaznak.

A foraminifera vizsgálati eredmények röviden összegezhe
tők. Az egyes biofáciesek mikrofauna társulásait, ezekből el
sősorban a foraminiferás bioközösségeket emeletenként, aleme- 
letenként lehetett jellemezni és értékelni /l. tábla/. Másod
szor pedig a foraminiferás bioközösségeket lehet korrelálni a 
már régebbről ismertetett /HETÉNYI R. 1966-1973/ ammonites zó
nákkal.

Foraminiférákkal elég jól jellemezhető és tagolható a me
cseki jura rétegsor. A bioközösségek-faunazónák megállapitásá-
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nál elsősorban a Foraminifera fajok társulási viszonyai, gya
korisága, azok vertikális-horizontális és ősföldrajzi elter
jedése vehetők alapul# A zónahatár megvonása jelen esetben 
mesterséges döntésen, a specifikus adatokra való hivatkozás
sal, elsősorban az új taxonok és a változó fauna közösségek 
alapján történhetett# Az új faunaközösség egyedeinek egy ré
sze legtöbb esetben kapcsolódik a tipusszelvény előző zónájá
nak faunaközösségéhez, igy mindig az új taxonok megjelenése, 
vagy egyes taxon dominanciája jelenti a finomitás, a laterá
lis és vertikális irányban való kiterjesztés lehetőségét.

A vizsgált szelvényeinkben a megfigyelt fajok nagy ré
szének sajnos nincs finomrétegtani szerepe. Legtöbbjük a ju
rán belül végig előfordul, követhető. Mindenesetre az összfa- 
una közösségek határozottan a jura időszakot jelzik# Helyileg 
itt néhány nemzetség, mint a Marssonella. Involutina. Trocho- 
lina# Paalzowella# Conicospirillina. Pseudonodosaria# Pseudo- 
glandulina. Lingulina. Lenticulina# Astacolus# Frondicularia- 
féléknek, azok egyes fajainak van jelentősége, melyek jelen
léte itt csak az egyes emeletre, vagy alemeletre korlátozód
hat, azok egyes bioközösségét, faunazónáját jelzik a középső- 
1 jásztól a dózerig bezárólag /l. ábra/.

Hangsúlyoznom kell, hogy jelen munka keretében csak rö
vid átfogó és nem végleges rétegtani értékelést lehetett adni 
a mecseki alsó-és középsőjura képződmények Foraminiféráiról.
A megvizsgált szelvényből közel 250 Foraminifera faj vált is
mertté a pliensbachitó.1 - kallovi alemeletig bezárólag#

A gazdag és változatos mikropaleontológiai anyag igen 
figyelemre méltó, további részletes őslénytani vizsgálatot i- 
gényel - fajleirás, taxonómia, outo-és filogenetikai - problé
mákat vet fel.

A jura kifejlődések a Mecsek-hegység igen jellegzetes ü- 
ledéksorát szolgáltatják, amelyek többé-kevésbé egységes kőzet 
és rétegtani sorozatban képviseltek. A vizsgált szelvények al
só tagozata a triásszal és az alsóliásszal függ össze, felfelé 
pedig a maimmal végződik.

A hegység É-i és D-i pikkely-zónájából, a Térképező Cso
port által számos szakszerűen felvett és feldolgozott szelvény
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közül a tektonikusán érintkező, erősen tagolt, és mégis a 
legteljesebb alapszelvénynek tekinthető a komlói szelvény /K. 
1-1 2 9. jelölt mintáig/ többszáz méteren keresztül követhető, 
amely a pliensbachi alemelettől a kallovi alemeletig bezáró
lag képviseli a jura üledéksort.

I. Középsőliász
A vizsgálat tárgyát képező tengeri kifejlődés# középső- 

liászba tartozik a kőszéntartalmú alsóliász rétegek fedője, a 
közel 800 m vastag az ún. „fedőmárga komplexus*'. Ennek igen 
gazdag,változatos biofáciesei és jellemző sekélytengeri kör
nyezetre utaló foraminifera közösségei, a standard komlói 
szelvényen /K. 1-129./ a templomhegyi-váraljai-hosszuhetényi- 
somhegyi-hidasi szelvényekben jól tanulmányozható. Ez a kö
zépsőliász komplexus a pliensbachi-domeri alemeletig bezáró
lag Foraminifera együttesei alapján 5 részre tagolható;

1. / A komplexus bevezető, alsó szakasza a vörösbarna 
szinu agyagmárga összlet, ez még sok szenesedett növényi ma
radványt is tartalmaz. A jurán belül itt jelennek meg először 
a Foraminiférák, főleg az agglutinált házúak, az Ammodiscidae 
-félék. Kis faj, de annál nagyobb egyedszámmal az Involutina. 
Ammodiscus. Spirillina. a meszes házú Epistomina-félék a jel
lemzők. Gyakori és jellemző itt az Involutina liasica TERQUEI^ 
az Anulina metensis TERQUEM faj és az Ammodiscus div. sp.-k. 
valamint fontosak az Epistommina mosguensis alakkörbe tartozó 
egyedek is. Ezek elsősorban fáciesjelző értékűek, azonban e- 
lég kis vertikális elterjedésük miatt itt még rétegtani szere
pük is lehet.

2. / A fedőmárga komplexus középső szakaszának, az agya- 
gos-márgás crinoideás mészkőnek, mikrofauna együttese határo
zottan elkülönül az előbbi alsó szakasz foraminiferás közös
ségétől. Itt elsősorban figyelemre méltó formagazdagságot mu
tatnak a Nodosaridae-félék. A mecseki jurán belül legnagyobb 
faj és egyedszámmal itt a leggazdagabb és jellegzetesebb a 
Foraminifera együttes. Igen erős variabilitással a Nodosari- 
dae család különböző nemzetségei és fajai dominálnak. Ezt a 
litofáciest és bioegyüttest elsősorban a bordás diszitésu. 
nagy alakú Pseudonodosaria. Dentalina, Nodosaria. Lingulina.
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Frondicularia. Marginulina-félék jellemzik, ezek határolják 
/lefelé és felfelé/ a komplexus középső szakaszát, amelyet e- 
zek után Pseudonodosaria multicostata—s Astacolus braepnis-es 
Frondicularia brissaeformis-es közösségnek nevezhetünk

3./ A pliensbachi alemelet felső tagozatán a szintén 
márgás komplexusban az erősen díszitett bordás Nodosaridae- 
féléket, a sima házú, karcsúbb egyedek, főleg a Lingulina- 
Frondicularia-félék különböző fajai és az ugyancsak bentoni- 
kus életmódú, de agglutinált házú elemek az Ammodiscidaek 
váltják fel. A rétegösszlet felső részén már ezek dominálnak. 
Ez a közösség morfológiai és faji összetételben határozottan 
elkülönül a fedő márga komplexus középső tagozatának, de a 
felette következő felsőliász fáciesek együttesétől is. A 
vizsgált szelvényekben /Komló, Zengővárkony stb./ ez az e- 
gyüttes határzónát jelez, mégpedig a pliensbachi felső részét, 
a domerit jelzi, azt különiti el a toarci alemelettől. Az egy
behangzó vizsgálati adatok után a domeri alemelet ezzel az 
ammodiscusos. 1ingülinás. frondiculariás közösséggel, mégpe
dig pontosan a Lingulina testudinaria,Frondicularia spatula 
fajokkal jellemezhető.

A pliensbachi alemeleten belül a fent emlitett jól elkü
lönülő három foraminiferás közösség, a szintén 3-as osztatií 
oxinatumos-raricostatumos-bipunctatumos ammoniteses zónákkal 
jól párhuzamositható.

II. A felsőliászba a toarci alemeletbe szintén változó 
karbonáttartalmú, hozzávetőlegesen 130-150 m vastag komplexus 
tartozik, melynek ugyancsak gazdag sekélytengeri környezetre 
utaló Foraminifera együttese van. Általában a sima, vékonyhá- 
zú, karcsú növésú Nodosaridae család nemzetségei és a Paleo- 
polymorphyna nemzetség igen változatos fajai jellemzik ezt az 
együttest. A középsőliászban tipikus bordás Nodosaridae-k itt 
már majdnem teljesen eltűnnek. Az eltérés elsősorban ebben 
mutatkozik a két közösség között, másrészt pedig a néhány új 
elem megjelenésében, mint a Lingulina ovális /TERQUEM/ Asta
colus quadricostatus /TERQUEM/, Dentalina nuda /FRANKÉ/, 
Pseudonodosaria metensis /TERQUEM/, Nodosaria primitiva /KÜB<~ 
LER et ZWINGLI/, Lenticulina minuta /BORNEMAN/, Frondicularia
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variáns /BORNEMAN/ stb. a fontosabbak. A toarci alemelet Fo- 
raminifera közössége elég tipikus, a különbség elsősorban 
felfelé feltűnő, éles faunisztikai határ mutatkozik a dogger 
képződmények együttesei felé.

A felsőliász toarci rétegkomplexus Foraminifera közössé- 
ge a Lingulina ovális - Frondicularia variáns - Pseudonodosa- 
ria metensis-el jellemezhető, mely közösség az összehasonlít
ható irodalom szerint is a toarci alemeletet jelezheti /FRAN
KÉ 1952/.

III» Dogger
Igen változatos kifejlődésu, közel 900 m-es rétegsor 

tartozik a doggerba, mely jellemző lito- és biofáciesével, a 
mikro- és makrofauuójával egyaránt, határozottan elkülönül a 
felsőliász és a felsőjura a maim rétegkomplexustól. A rózsa- 
szinu és vörös, helyenként gumós, tuzköves, krinoideás mész
kövekre legjellemzőbb, hogy először itt jelennek meg tömege- 
sen a Posidonomia - /Halobia/ - Bositra-félék. Valamint ezek
kel együtt, vagy velük váltakozva az álplankton „Globigerino- 
id" típusú Foraminiférák is itt bukkanak fel. Mellettük első
sorban fontosabbak az egyes alemeleteket jelző Paalzowella, 
Conicospirillina. Trocholina és Eoguttulina-félék. de ugyan
úgy a Textularia. Maijsonella-félék is gyakoriak. Különösen 
jelentősek az utóbbiak, melyek főleg a felsődoggerban játsza
nak szerepet.

Európából a középső- és felsőjurából közöltek először 
/COLOM 1955/ .iplankton" Foraminifera előfordulásokat. Megfi
gyelésem szerint ezek nálunk a mecseki doggerban is gyakori
ak, de még a maim rétegekben is előfordulnak. Nagyon tipiku
san, sokszor tömegesen is jelentkeznék mélyebbvizi szervesma- 
radványokkal az Ammonitesekkel és a vékony héjú csiga-kagyló 
félékkel, Halobiákkal. Posidonomiákkal. Bositrákkal együtt 
fordulnak elő. Véleményem szerint ezek a jura formák nem ti
pikus plankton szervezetek, csak egyes bentonikus Foraminife
ra fajoknak különböző „globigerinoid" változatai; jelen eset
ben konvergenciából adódó, izomorf jelenségről is lehet szó. 
Szerintem ezek inkább Trochammina-félékre, vagy a biztos me
szes házra utaló egyedek pedig Q.uadrimorphina nemzetség egyes
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fajaira emlékeztetnek. Ezeket tüzetesebb /elektronscanning/ 
héjszerkezeti vizsgálatoknak kellene alávetni, hogy hovatar
tozásuk tisztázható legyen.

A döggér komplexus makrofauna tartalma, mint a mikrofau- 
nája is, más és szegényesebb mint a liász rétegeké volt. Fő
leg a Phyloceras. Ludwigia. Murshisonia. Hamatoceras-félék és 
a Belemnoideák. valamint a különböző kagyló félék jellemzők. 
Itt is az egyes Ammonites-zónák párhuzamosithatók lesznek az 
egyes alemeletek foraminiferás együtteseivel.

1./ A dogger komplexus alsó részébe az aaleni alemeletbe 
viszonylag nagy vastagságú /60-500 m/ változatos kifejlődést, 
vörös-rózsaszinu krinoideás mészkő sorozat tartozik. Ennek 
Foraminifera közössége a különböző szelvényekből ismerhető 
meg. A rétegsorok alsó szakasza ősmaradványokban, elsősorban 
Foraminiférákban valamivel szegényebb, mint a felsőliász ré
tegeké volt. Az alemelet felső szakaszában azonban növekszik 
azok faj és egyedszáma. Foraminifera együttese között még sok 
a toarci alemeletből feljövő taxon. Ezeken kivül azonban né
hány fontos új faj is megjelenik, melynek kizárólag csak itt 
lehet rétegtani jelentősége. Ilyen a Lenticulina quenstaedti 
/GÜMBEL/, L. bochardti /TERQUEM/, Linóulina pupa /TERQUEM/,
L. dentaliniformis /TERQUEM/, Spirillina tenuissima /GÜMBEL/, 
Paalzowella turbinella /GÜMBEL/ stb. fajok. A felsoroltakon 
kivül vannak olyan taxonok is, melyek ugyan itt jelennek meg, 
de a magasabb rétegekbe is felmennek. A hosszabb fajöltőjű 
közösségekre általában a sima házú Uodosaridae-f él ék a jellem
zőek, ezek között a fajszámot tekintve az Astacolus-félék ve
zetnek, de itt a Va^inulinák és Martinulinák egyed és fajszá
ma is viszonylag számottevő. Jurán belül a Ramulina-fé1ék itt 
jelentkeznek először, ezek ugyan a doggeron át végig megfi
gyelhetők, éppen úgy, mint az Opthalmidium-f&lék is.

Az agglutinált házúak itt nem fontosak, közülük csak a 
Glomospira-félék és néhány Rhizammina faj jelentősebb. Az 
aaleni alemeletet spirillinás-paalzowellás-lenticulinás-asta- 
colusos együttes jellemzi, ezek közül pontosan a Paalzowella 
turbinella /GÜMBEL/ és Lenticulina quenstedti /GÜMBEL/ fajok 
határozzák meg az alemeletet.
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2./ Bajóci alemeletet a 120-200 m körüli szürke, foltos 
kőzetlisztes, márga, mészmárga vagy agyagos mészkő képviseli, 
melynek mikrofaunája a feldolgozott szelvényekből vált ismert
té. A rétegösszlet alsó szakaszában általában a karbonáttarta
lom nagy, ezért az ősmaradvány társaság szegényesebb és elég 
rossz megtartású, az csak egyes mintákban volt begyüjthető, 
határozható. A gyér mikrofauna közössége mellett a makrofauna 
társaság is egyhangú. Éppen ezért az aaleni alemelettől mikro
fauna társulásával lehet elkülöníteni. A két alemelet között 
inkább csak a litofácies és nem a foraminiférák alapján lehet 
a határt megvonni. Az alemelet felső határán a gumósodás alap
ján lehet ezt elsősorban elkülöníteni a bajóci alemelettől. Az 
ammonites és kagyló famája viszont elég jelentős. Az összlet 
felső részén a gumós márga kifejlődésben fészkekben szaporo
dott fel a makro és mikrofauna, ott már a foraminiférák is je
lentősebbek. Ez a közösség elsősorban a Marssonella. Spirilli
na, Paalzowella. Túrispirillina„ Trocholina. Bo^uttulina-fé- 
lékből áll, melyet a Paalzowella jurassica /CUSHMAN/, Trocho
lina pjLobigerineformis PARKER et JONES fajokkal lehet jelle
mezni.

3*/ A bath alemeletbe tartozó kis vastagságú, mindössze 
10-15 m sárgás, vörös gumós márga összlet litofáciesével és 
biotársulásai alapján is elkülönül az előző alemelettől.

A jól feltárt szelvényekben tanulmányozható ez a forami- 
niferás közösség. A képződmény alsó részén a karbonáttartalom 
kisebb, az összlet felső része viszont gumósabbá válik, ahol 
tömegesen találhatók, halmozódtak fel az ammoniteszek és az 
Echinodermata maradványok. Ezekkel együtt mikrofauna közössége 
is jelentős, elég gazdag. Sajnos azonban a szervesmaradványok 
megtartási állapota, főleg a Foraminiféráké nem a legjobb, a- 
zok nehezen határozhatók fajra. A f a m a  erősen átkristályoso
dott, korrodált, vagy csak kőbelek formájában maradt meg. Fo- 
raminifera együttesében elsősorban az agglutinált házúak, a 
Textularia. Marssonella. Ammobaculites valamint Trocholina. 
Spirillina. Turispirillina. Eoguttulina nemzetség fajai domi
nálnak. Köztük néhány új faj is fellépett, mint a Marssonella 
thürinKica /KASSIN/, Turispirillina ammonea /DAIN/, Trocholina
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tranversarius PAALZOW, melyekkel a ba.jócl alemelettől a ré- 
tegtani elhatárolás elvégezhető, vagyis ezekkel a bath aleme- 
let jellemezhető.

összegezve a vizsgálati eredményeket, a középsőliásztól 
a bathig bezárólag 7 foraminiferás bioközösség: különíthető el, 
melyekkel a különböző alemeleteket jellemezni lehet.
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T o a r c i A A LEM Bajocj öath A  L E  M E L E T
árouosztratig rá fia

Oxinqiumos RaricosMunos Bipujdtú
I n v o lu l in a i  AítudonodoianAÚnouLju'ÁsV., 
A m m od iscus  A s la c o l i jS ' ra m - cllLA*™reouoicocA,.ammodíscus
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PstüAOD nerrusupAUsov/íia TrocaaiwuÁs
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In v o lu lin a  h a s i n a  /J o n e s !
A nnuh na m e iens/s T e rg u e m  
E p is ió m m á  ex.gr. mosguens/s Uhlo 
N odosaria  ra a /a ta  tT e n g n e m  /  
M ó d o s a b b  m uíhcosfa/a H e rg e l Bedh 
Pseudonodosar/a seplangulatn dotnemn 
Pseudonodosarict áh revio ta  dorheman 
Pseudonodosar/a mutticosfata Bornemz, 
P5 e udonodosaria p ú id ra  F ra n k é  
F iabeIIina. p a ra d o xa  /B e rth e /in t 
F a n u l á r ia  á r i  é tis  t js s te r t  
A s ia co lu s  b re o h i /T e rg u e m ! 
Lm cjuhna te s h z d in a ria  F ra n k é  
F ro n d ic u la ria  spa tu la  F e rg u e m  
F ro n cJ ic u /a n a  hrisae/brrm s Bornem  
F ro n d icu la ria  m a jo r B o rnem an  
L in g u tn a  Odahs Te tguen e t  Betitehn 
F ro n d icu la ria  letguem i d 'O rb gny  
te n te  uh ha  rnetensis IT e rg u e m l 
Flabe/hna deelongeham psi Terguem 
ta g in  ü li na  t s b  B ornem an  
Asiacolus guadricos/alus FTerguem l 
Pseudonodosar/a rnetensis ITergueml 
N odosaria  p t/m /h v a  ku ké t etZuzingl 
Lenhcu/m a m in u fa  IB o rn e m a n ! 
F ro n d ic u la ria  l/a ria n s  Terguem  
F la b e llm a  k u h m  F ra n k é  
L in ju tn a  p u p a  IT e rg u e m l 
L in g u tn a  den /a /im fo rm ís Terguem  
L e n iic u iin a  g u e n s la e d t /G ü m ix t 
d p ir ií lin a  ben u tas!m a G ú m b e t 
P a a J z o m lla  tu rd n e llc i G um be l 
S p iri/h n a  eichbergensis / k  e t Z w t  
M arssonella b a p s ic a  kaséi nova e l A lj 
P a a lzo w lla  ju ra s ic a  Csernauszova 
Trochohna globiqenmform is pb-tetet Jóm 
d p irilh n a  Kübteh M ja !h ű k  
Plarssonella tübnng ica  kass/m ova  
T u rr is p ir iH in a  am onea t ja in  
T ro ch o h n a  tta n s v e rz a w  Paatzow 
T rochohna sp .___________________


