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MONO- ES DUÓ SPECIFIKUS EAIJNOFLORAK 
A MAOYAROR8ZÁGI AISOOLIGOCÉII JLEDÉÍ03KBEN

riagymarosy András

A Taréi Agyag felső,csokkentsósvizi-euxin tagozatának alsó 
és felső átmeneti rétegeiben olyan nannoflórák figyelhetők 
meg,melyek:e ü egy vagy két faj tömegesen dusulo egy^dei alK^t- 
ntiK es más iaj egyedei nem vagy csak szórványosan lOxdulnaK 
elő oennük. —

Egy faj habonló mertéKÜ dominanciáját a többi kárára akkor 
tapasztaljukba a környezeti viszonyok valamelyike a megszo
kottól eltérővé,extrém jellegűvé válik.Ilyenkor a kisebb tü- 
rőképességü fajok kihalása teret biztosit a nagyobb toleran
ciája faj /vagy fajok/ felvirágzásának.

Vizsgált szelvényeinkben a normálsósvizi alsó és az euxin- 
-csökkentsósvizi felső Tardi Agyag,illetve a felső Tardi és 
a normálsósvizi Kiscelli Agyag átmeneti rétegeiben figyelhe
tő meg a nagy és kis diverzitásu nannoflórák váltakozása a 
sótartalom függvényében.A mono- és duospecifikus nannoflórák 
leggyakrabban a fekete,pirites agyaglaminák közé települő 
fehér, - feltehetően szezonálisan képződő - mészlemezkékben 
találhatók.Feltételezve a sótartalom egyenes irányú csökke
nését,majd növekedését,megbecsülhetjük,"rangsorolhatjuk" a 
következő,különböző toleranciáju fajok,együttesek sótartalom
változással szemben tanúsított relativ tűrőképességét.A Budai- 
-hegység és a Bükkalja területéről származó szelvények vizs
gálata alapján ez a sorrend a következő:

1./A Uiscolithina latoculata,D. pulchra.I.licrantholithus ves- 
per, Orthoz.ygus aureus és Cricolithus jonesi fajok dusulása, 
melyet magas diverzitásu,normális sótartalomra jellemző nan
noflórák kisérnek.
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2. /a Discolithina multipora és a D. obliouipons dusulása, 
nagy egyedszámu Reticulofenestra ornata együttesek megjele
nése, elszegényedett tengeri nannoflóra kíséretében.
3. /A Reticulofenestra callida,K. ornata,Orthozygus aureus, 
Transversopontis latus fajok dusulása,a Reticulofenestra to- 
kodensis faj megjelenése.hz a szint felel meg az endemikus, 
csökkentsósvizi Cardium lipoldi molluszkafauna biotópjának 
és az erősen laminált felső Tardi Agyag bázisának.
4. /A Tardi Agyag felső tagozata gyakorlatilag nannoplankton 
mentes,kivéve a R.ornata és R. tokodensis fajok ritkán fel
lépő monospecifikus együtteseit,1,’ég ritkábbak ebben a szint
ben a monospecifikus Braarudosphaera bigelowi flórák.
5. /A Tardi Agyagbóla Kiscelli Agyag felé átvezető rétegekben 
a növekvő sótartalom miatt újra megjelennek a B. bigelowi,
D. pulchra.G. jonesi nagy abundanciáju együttesei,illetve a 
Reticulofenestra lockeri és a Zygrhablithus bi.jugatus fajok 
mono- és duospecifikus nannoflórái.
6. /A normális sótartalmi viszonyokat tükröző Kiscelli Agyag
ban is előfordulnak lo-2o cm vastagságú laminit-betelepülé- 
sek,melyeknek létrejöttét kielégítően nem tudjuk megmagyaráz
ni. Ezekben a rétegekben a Kicrantholithns vesper.D. multipora. 
D. obliquipons,D. pygmaea.R. lockeri.B. bigelov.'i nagy egyed
számu együtteseivel találkozunk.az egyidejűleg megfigyelhe
tő nagy diverzitásu tengeri nannoflórák kizárják a csökkent
sósvizi eredet lehetőségét.

Kimutatható,hogy a R. lockeri és a Discolithina fajok tűrik 
legkevésbé a normális sótartalomtól való eltérést,mig a Bra
arudosphaera bigelowi faj,amely az egesz képződménysorban vé
gigkövethető, a sótartalom szempontjából legnagyobb türőképes- 
ségü forma.
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