
BEVEZETÉS

Az eocénnel foglalkozó kutatók rétegtani beosztásaikhoz elsősorban a Nummulitidaeket, a plank
ton Foraminiferákat és a nannoplanktont használják fel, ugyanakkor a helyenként kőzetalkotó tömeg
ben fellépő Orthophragminákat sokkal kevésbé veszik tekintetbe. Ennek oka az, hogy az ezzel 
a csoporttal foglalkozó kutatók rétegtani eredményei egymásnak ellentmondóak, így az a véle
mény alakult ki, hogy az Orthophragminák perzisztensek, szemben az összes többi nagy Foramini- 
férával.

Ez a munka arra hivatott, hogy bemutassa az Orthophragminák biosztratigráfiai célokra való 
alkalmazására tett erőfeszítéseimet. Munkám során két területen igyekeztem eltérni az eddigi kutatók 
módszereitől. Az egyik az, hogy törekedtem minél nagyobb területről és lehetőleg minél több réteg
tani szintből származó anyagot vizsgálni, szemben a korábbi kutatók legnagyobb részével, akik csak 
egy-egy szűk terület Orthophragmináival foglalkoztak. A másik, hogy vizsgálataim során a fő figyelmet 
a belső morfológiára fordítottam.

Kutatásaim megerősítették Beönnimann (1945b, 1951)-nak azt a nézetét, hogy az Orthophrag
minák két, egymástól rendszertanilag függetlenül kialakult családból, a Discocyclinidaekből és az 
Asterocyclinidaekből állanak, melyek azonban nagyon gyakran együtt fordulnak elő és morfológiá
jukban is sok hasonlóság van. Ezért célszerű őket együtt tárgyalni Orthophragmina összefoglaló név 
alatt. E név alkalmazásának csakis praktikus okai vannak (viszonylag rövid, a földtani irodalomban 
elterjedt), egyébként semmilyen rendszertani kategóriát nem jelöl, csakúgy, mint például a ,,nagy 
Foraminiferák” elnevezés.

Munkám legfontosabb eredményei két csoportba sorolhatók. Az egyik őslénytani jellegű: igye
keztem kidolgozni az Orthophragminák meghatározásának új módszerét, a taxonokat pontos (szám
szerű) definícióval ellátni, az eddigi irodalmat kritikailag értékelni. A másik rétegtani jellegű : az új 
őslénytani alapokra helyezkedve megkíséreltem rekonstruálni az Orthophragminák törzsfejlődését 
és kidolgozni rétegtanukat. Utóbbihoz hozzá kell tennem, hogy eredményeim nem véglegesek, mint 
ahogy nem végérvényesek a Nummulitesek, Alveolinák, plankton Foraminiferák és a nannoplankto- 
nok finomrétegtani beosztásai sem. Épp ezért ezt a munkát csak mint az Orthophragminák törzsfejlő
désének megismeréséhez és a rájuk alapozott rétegtani beosztáshoz vezető út egyik első lépését lehet 
értékelni.

Maga a dolgozat az 1981-ben írott és 1982-ben megvédett egyetemi doktori értekezésemen 
(Less 1981b) alapul, annak az újabb irodalmi adatokkal kibővített, illetve részben átdolgozott válto
zata. Az átdolgozás leglényegesebb momentumai: Hard évből—Berggeen (1978) alapján a cuisi— 
lutéciai határ egy Nannoplankton zónával lejjebb került, valamint a középső-eocén felső részére itt a 
bartoni emelet elnevezést használom.

Mivel az értekezés tartalmazza a magyar nyelvű taxonleírásokat is, e dolgozatban ezeket csak 
angol nyelven közlöm.

Az Orthophragminák vizsgálatát 1974-ben, még a Moszkvai Ordzsonikidze Geológiai Egyetemen 
kezdtem el G. I. N e m k o v  professzor és V. L. Р о ет  v a j a  docens ösztönzésére.

A későbbiekben az ők, valamint De . K ecskeméti Tiboe és De . Jámbobné de . K ness Máeia 
segítségével nagyszámú krím-félszigeti és magyarországi mintát gyűjtöttem be. Ezenkívül De . K ecs
keméti Tiboe rendelkezésemre bocsátotta a Természettudományi Múzeum gazdag franciaországi, 
olaszországi, ausztriai és bulgáriai összehasonlító anyagát. így  mind földrajzi, mind rétegtani értelem
ben elég széles körű gyűjteményre tehettem szert, mely lehetővé tette számomra az Orthophragminák 
őslénytanának és rétegtani jelentőségének vizsgálatát. Mind a négyük szakmai és emberi támogatá
sáért őszinte köszönettel tartozom.

Köszönettel tartozom azoknak is, akik egyetemi és földtani intézeti munkám mellett lehetővé 
tették számomra az anyaggal való rendszeres foglalkozást, név szerint I. V. Csebnov professzornak, 
D e . Jámboe Ánovnak, Böjtösné Vabbók KoBNÉLiÁnak, és De . Nagy EbEMÉEnek. Hálával tarto
zom még De . Hámoe GÉzÁnak, a M. Áll. Földtani Intézet igazgatójának, aki munkámat kiadatta,
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Dk . Jámborné dr. Kness MÁRiÁnak és Dr . K ecskeméti TiBORnak az igényes szakmai lektorálásért, 
Dr . Dudich EKDRÉnek, Db . Géczy BARNABÁsnak, Db . Báldi TAMÁsnak, Dr . Báldiné dr . Веке
MÁRiÁnak és Dr . Szőts ENDRÉnek sokrétű szakmai tanácsaikért, Piros СншвтАпак alapos szer
kesztői munkájáért, Seress LÁszbónak kiváló angol nyelvű fordításáért.

A preparált példányok a M. Áll. Földtani Intézet Múzeumában vannak letétbe helyezve E. 
4596—5031. lelt. sz. alatt.
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AZ ORTHOPHRAGMINÁK KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE

Az Orthophragminákról az első leírások a múlt század első éveiből származnak (Fortis 1802, 
Schlotheim 1820). Az első rendszeresebb fajleírások a múlt század közepén születtek (Sowerby 1840, 
Michelin 1846, d ’Archiac 1846, 1850, R ütimeyer 1850, Gümbel 1861, 1868, Schafhäutl 1863, 
Kaufmann 1867). Ezen művek fő jellemzője a külső bélyegeken alapuló fajleírás, helyenként axiális 
metszetekkel és még ritkábban erősen torzított, idealizált rajzos equatoriális metszetekkel kiegészítve. 
Ugyanebben az időben Carpenter (1850) már az Orthophragminák belső szerkezetét is tanulmá
nyozta. Ezek a korai szerzők még a Lenticulites, Lycophris, Orbitulites, majd a d ’Orbigny (1848) 
által bevezetett Orbitoides genus-neveket használták.

Gümbel (1868) az Orbitoideseken belül subgenusként elkülönítette a Discocyclinákat, Aktino- 
cyclinákat, Asterocyclinákat és az azóta használatból kiment Rhipidocyclinákat a felső-kréta Orbi
toides (s. s.)-ektől és az oligocén—alsó-miocénbeli Lepidocyclináktól. Munier-Chalmas (1891) 
Gümbel fent említett első négy subgenusát Orthophragmina genus-név alatt leválasztotta az Orbitoi
des genusról, majd Douvillé (1898) megállapította a három rokon genus rétegtani helyét: az 
Orbitoidesekét a felső-szenonban, az Orthophragminákét az eocében és a Lepidocyclinákét az 
oligocénben.

Schlumberger (1903, 1904) munkássága fontos, előrevivő lépés az Orthophragminák kutatásá
ban. ö  az első, aki egyrészt fényképes ábrákat közölt, másrészt ő mutatott be először értékelhető 
equatoriális metszeteket az Orthophragminákról. Fajleírásaiban egyaránt koncentrált mind a külső, 
mind a belső bélyegekre.

Schlumberger irányzata mintegy 20 éven keresztül uralkodott, mely idő alatt értékelhető equa
toriális metszeteket mutatott be Deprat (1905), Provale (1908), Checchia-Rispoli (1909a, b, 1911a, 
b, 1913, 1916, 1917, 1925) és Prever (1912). Ezekben a munkákban sok ellentmondást találunk 
ugyan, de használható ábráikkal legalább megteremtették az alapot egy rendszerező, revíziós jellegű 
munkához.

Ezt a revíziót a kor nagy tekintélyű paleontológusa, D ouvillé (1922) végezte el. A mű hatása 
sok tekintetben még ma is érezhető, és jelentős mértékben okolható azért, hogy az Orthophragminák 
mind a mai napig nincsenek jelentőségüknek megfelelően felhasználva a paleocén és az eocén rétegtani 
szintezésében. Douvillé ugyanis művében — úgy vélem — alábecsülte a belső morfológiai jegyek 
használhatóságát a fajmeghatározásban, ehelyett a külső bélyegek csaknem kizárólagos használatát 
hirdette. Ennek megfelelően a továbbiakban már csak alig (Silvestri 1923, 1948, Nuttall 1925, 
1926, Doncieux 1926, Meffert 1931, Henrici 1934, R eina 1934, Caudri 1934, Witt Puyt 1941), 
vagy egyáltalán nem (Llueca 1929) találkozhatunk a fajleírásokban a belső morfológiai jegyek le
írásával, illetve ábrázolásával, a fajmeghatározásban pedig ezeket egyáltalán nem vették figyelembe. 
D ouvillé érdemeként értékelhető viszont a Discocyclina, Actinocyclina és Asterodiscus ( =  Astero- 
cyclina) nevek genus-szintre emelése, illetve a külső morfológiai jegyek (alak, granuláció, oldalkam
rák) beható vizsgálata.

Az Orthophragminák kutatásában a jelenlegi időkig is tartó szakaszt Brönnimann (1938, 1940, 
1941, 1942, 1945a, b, 1951) és W eijden (1940) munkássága indította el.

Brönnimann legjelentősebb érdeme az Órthophragminák morfológiájának és szerkezetének be
ható vizsgálata, előbb két alcsaládra — Discocyclininae és Orbitoclypeinae (Brönnimann 1945b), 
majd két családra — Discocyclinidae és Asterocyclinidae (Brönnimann 1951) való bontása, első
sorban a mikroszférás juvenárium vizsgálata alapján. A svájci kutató, részben a háborús idők 
miatt, kutatásait viszonylag kis anyagon végezte, ezért jelentősebb rétegtani eredményeket nem 
ért el.

W eijden (1940) monográfiájában az európai Orthophragminák (nála Discocyclinák) rétegtani 
jelentőségét kutatta, saját vizsgálati anyaga azonban a biarritzi szelvényre korlátozódott. Ennek 
ellenére ő volt az első, aki a fajmeghatározást (bár csak egyes fajoknál) a belső bélyegek — elsősorban 
az embrió alakja — alapján végezte el.
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Az azóta eltelt időre egy-egy viszonylag szűk terület Orthophragmináinak feldolgozása a jellemző. 
A fajmeghatározásban a második világháború után is a külső bélyegek szerepe volt a döntő, mellettük 
azonban rendszeressé vált az equatoriális és axiális metszetek ábrázolása is.

Schweighauser (1953) a Vicenza környéki Orthopbragminákat dolgozta fel az Aktinocyclinák 
kivételével, rétegtani következtetései azonban — véleményem szerint — nem meggyőzőek.

Neumann (1958) megkísérelte revízió alá venni a gazdag nyugat-aquitániai Orthophragmina 
faunát, azonban a külső bélyegeken alapuló határozásokon kívül munkájának több hiányossága is 
van. Például az Orthophragminák belső vázelemeiről közölt méretei konzekvensen 1,6— 2X-esei a 
Weijden (1940), Schweighatjser (1953) és mások, valamint az általam megfigyelteknek. Ezért ebben 
a munkában, ahol szükségesnek látszott, a Neumann által megadott vázelemméreteknek a 0,5— 
0,6-szorosát vettem figyelembe. Rétegtani adatai önmagukban sem túl meggyőzőek az Orthophrag- 
minák kormeghatározó értéke szempontjából, másrészt a ScHWEiGHAUSERéivel és WEíJDENéivel 
összevetve tovább szélesítik egyes Orthophragmina fajok fajöltőit. Ugyanakkor nagy érdemei van
nak az Orthophragminák axiális metszet alapján történő rendszerezésében.

K ecskeméti (1958, 1959) munkái az eddigi legalaposabbak a magyarországi Orthophragmina- 
irodalomban, bár csak az Ajka környéki képződményeket vizsgálta. Ábráinak többsége nyomdatech
nikai okokból sajnálatosan rossz, így a csiszolati anyag egy részét — remélhetőleg jobb minőségben — 
ez a munka közli.

Belmusztakov (1959) bulgáriai, Bieda (1963) és Olempska (1973) lengyel, valamint Kacsa- 
rava (1981) grúziai munkáinak kritikai felhasználását a rossz ábraanyag nagyon megnehezíti. Ezzel 
szemben K öhler (1961, 1967), Samuel—Borza—K öhler (1972), Gross—K öhler et al. (1980) 
szlovákiai, Toumarkine (1967) és Massieux (1973) észak-corbiéres-i, valamint Sirotti (1978) pria- 
bonai dolgozatait jó leírások és ábraanyagok jellemzik.

Portnaja (1974, 1975) krím-félszigeti anyagra épülő dolgozatai közvetve azt tükrözik, hogy a 
külső bélyegeket alapul vevő fajmeghatározásokra épülő rétegtani beosztás egy adott körzet határain 
túllépve, érvényét veszti.

Az eddigi irányzatokhoz képest újként jelentkezett a biometriai, illetve populáció-statisztikai 
módszer az Orthophragmina-kutatásban. Elsőként Brolsma (1973) alkalmazta egy Ganból (DNy- 
Aquitania) származó mintán, majd Fermont (1982) és Setiawan (1983) jelentősebb izraeli, illetve 
priabonai anyagon. Munkáikban a belső szerkezet számszerűleg mérhető jellemzőire helyezték a hang
súlyt, ami PERMONTnak (1982) megalapozott rétegtani következtetésekre is alapot nyújtott. Ezzel 
szemben — úgy vélem — bizonyos minőségi jellemzőket egyáltalán nem, vagy nem kellő mértékben 
vettek figyelembe, ami miatt minőségileg különböző fajokat hasonló mennyiségi jellemzőik alapján 
egybetartozónak véltek. Ezzel együtt is munkásságuk minőségileg új és progresszív, annál is inkább, 
mivel az általuk alkalmazott módszer más nagy Foraminiferáknál (Miogypsinák, Lepidorbitoidesek) 
már jelentős rétegtani eredményekhez nyújtott segítséget.

Munkámban nem térek ki a nagyobb rétegtani eredményeket adó amerikai, karibi és pacifikus 
Orthophragmina-kutatásokra, mivel Vaughan (1945)ésCoLE (1957,1960) munkái alapján az eurázsiai 
és amerikai — pacifikus Orthophragminák egymástól elszigetelve, párhuzamosan fejlődtek.

Ezzel szemben Nagappa (1959), Sen Gupta (1963a, b) és Samanta (1963a, b, 1964, 1965a, b, 
1967, 1968, 1969) munkái azt tükrözik, hogy az indiai szubkontinens Orthophragminái szoros rokon
ságban állnak az európaiakkal. Samanta (1969) volt az első, aki kísérletet tett a Discocyclinák törzs- 
fejlődésének követésére Elő-India keretein belül.
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AZ ORTHOPHRAGMINÁK MORFOLÓGIÁJA

Már jóval vizsgálataim előtt ismert volt, hogy az Orthophragminák voltaképpen két egymástól 
teljesen független csoportba sorolhatók (B r ö n n im a n n  1945b, 1951, Cattdbi 1972) : a Discocyclinidaek- 
be és az Asterocyclinidaekbe (Br ö n n im a n n  1951). Mivel azonban a két család rendszeresen együtt 
fordul elő és morfológiai jegyeik között is nagyon sok a közös, célszerű e helyen együtt tárgyalni őket.

Általános felépítésük például teljesen megegyezik: mind a két család váza három rétegből áll 
(1. ábra)*: a középső ún. equatoriális rétegből, mely egy 0,05—0,1 mm vastagságú „lemez” , aminek 
a közepén helyezkedik el a mindig kétkamrás embrió (az А-formáknál), vagy В -formák esetében a 
proloculum. Az embriót körkörös vagy csillagszerű ciklusok veszik körül, melyek equatoriális kam
rákra tagolódnak. Az equatoriális réteget két oldalról szimmetrikusan ún. laterális rétegek veszik 
körül, amelyek jellegzetes gomb, lencse, esetleg csillag alakot adnak az Orthophragmináknak. A late
rális réteg több, egymás fölött álló lemezből tevődik össze, melyek laterális kamrákra tagolódnak. 
A laterális rétegeket az equatoriális réteg szélétől induló pillérek szilárdítják meg, melyek granulumok 
formájában jelentkeznek a váz felületén és ott a legkülső laterális lemez laterális kamráival jellegzetes 
mintázatot (rozettát) alkotnak.

A váz alakja általában lapos vagy duzzadt lencse vagy korong alakú, középen mindkét oldalról 
az embrió fölött képződött búb (umbó) található. A vázon esetenként bordák, vagy pontszerű, vo
nalba rendeződött kitüremkedések találhatók. Csak az Asterocyclinidaeknél a váz csillag alakú (álta
lában ötágú) is lehet. Az Orthophragminák belső bélyegeit az equatoriális rétegen áthaladó equatoriá
lis metszetben, ill. az erre merőleges és az embrión áthaladó axiális metszetben tanulmányozhatjuk 
legjobban. Az ezektől eltérő tangenciális metszeteknek általában nagyon csekély az értékük (2. ábra).

A korábbi kutatók elsősorban a váz külső jegyeinek tulajdonítottak nagy jelentőséget (alak, 
rozetta), bár újabban az embrió jellegzetességeit is figyelembe vették. Vizsgálataim során a fő hang
súlyt az equatoriális réteg morfológiájára helyeztem, mivel úgy tapasztaltam, hogy a váz alakjának 
kisebb eltéréseire alapozott taxonómia „megbukik” a rétegtani kontrolion. Emellett természetesen 
figyelembe vettem a vázalakok jellegzetes (szignifikáns) eltéréseit is.

Ennek megfelelően az Orthophragmina-váz morfológiájának leírásában belülről kifelé, taxonómiai 
fontossági sorrend szerint haladok.

A B-FORMÁK .TTJVENÁRIUMA

A taxonómiai részben alkalmazott rövidítések:
I  = a proloculum átmérője (gm),
8  — a spirális szakaszban foglalt kamrák száma a proloculum nélkül, 
s =  a spirális szakasz átmérője ( um ), 
n =  a félciklusok száma,
d — a nepionikus és spirális szakasz együttes átmérője (gm),
J  =  a juvenilis ciklusok száma,
j  — a juvenilis, nepionikus és spirális szakasz együttes átmérője (gm), 
l és h ugyanaz, mint az А-formák equatoriális kamráinál.
Az Orthophragminák két családja elkülönítésének legfőbb kritériuma a В-formák juvenáriumá- 

nak jól látható különbözősége. Mivel a mikroszférás juvenárium a Foraminiferák esetében tükrözi a 
törzsfejlődés korai szakaszait, megállapítható, hogy a két család különböző ősöktől ered (Brönni- 
mann 1945b, 1951, Catjdri 1972). Ezek alapján indokolt két család, a Discocyclinidae és az Astero- 
cyclinidae felállítása. Ennek megfelelően itt külön kell őket tárgyalni. A leírtak mind az equatoriális 
metszetre vonatkoznak.

* Az ábrák és táblázatok az angol szövegben találhatók.
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A  Discocyclinidaek В -formáinak juvenáriuma

Minden Discoeyclinidae ún. ,,Heterostegina” -jellegű juvenáriummal rendelkezik, azaz a 0,Öl-
О.02 mm nagyságú, gömb alakú mikroszférás embriót (proloculumot) előbb 4—5 kamrából álló spirál 
veszi körül, majd e kamrák fokozatosan egyre szélesednek és a központi spirált féloldalról kezdik 
körülvenni. Ezek az ún. nepionikus kamrák (vagy félciklusok) azután kamrácskákra tagolódnak 
(mint a Heterosteginák esetében) és az egymást követő kamrák egyre nagyobb ívben kerítik be az 
előző kamrát egészen a teljes bekerítésig, ami után már az egyes (kamrácskákra tagolódó) juvenilis 
kamrák koncentrikus ciklusokban épülnek fel. Az eleinte széltében elnyúló kamrácskák a ciklusokban 
fokozatosan felmagasodnak, kifelé haladva felveszik normális, a perifériák felé elnyúlt alakjukat 
(3. ábra).

Első ránézésre a mikroszférás Discocyclinidae-juvenárium arról ismerhető fel, hogy a proloculum 
(ellentétben az Asterocyclinidaekkel) nem pontosan a juvenárium közepén, hanem attól oldalvást, 
excentrikusán helyezkedik el, valamint a nepionikus kamrák (félciklusok) jelenlétéről.

A mikroszférás embrió és a spirális szakasz felépítésében a Discoeyclinidae család tagjai azono
sak, azonban a nepionikus kamrák száma tekintetében jelentős különbségek fedezhetők fel. A leg
primitívebb amerikai Athecocyclinák esetében számuk 12—15, a Nemkovelláknál 9—12, a primitív 
Discocyclináknál (D . archiaci, D. fortisi) 7—9, a fejlettebbeknél (D . augustae, D. dispansa, D. pratti)
5—7, míg a legfejlettebbek (D . radians, D. nandori) esetében ez a szám csak 3—4. Hasonló tenden
ciák más nagy Eoraminiferáknál (Lepidorbitoides, Lepidocyclina) is megfigyelhetők. Ez a jelenség 
nepionikus akceleráció néven ismert, azaz a fejlett formák egyre kevesebbet őriznek meg őseik 
„örökségéből” , egyre gyorsabban érik el a csak rájuk jellemző sajátosságokat.

Vizsgálataim során megfigyelhettem a kamrák, illetve kamrácskák közötti nyílások, az ún. sztolo- 
nok kialakulását is. A kamrák közötti ún. radiális sztolonok szélein kezdetben a kamrafal is megvas
tagszik, ez azonban a későbbiekben eltűnik, a ciklusok fokozatos felmagasodásával. Jellegzetes a 
kamrácskák közötti ún. annuláris sztolon kialakulása: a kamrácskákat elválasztó szeptum kezdetben 
a kamrafalból nő ki (a nepionikus kamráknál), a kamrácskák összeköttetését a disztális annuláris 
sztolon biztosítja. Ahol a nepionikus kamrák ciklusokba mennek át, ott ez megszűnik (nincs össze
köttetés az egy ciklusban helyet foglaló kamrácskák között), majd a ciklusok felmagasodásával ki
alakul a csak a Discocyclinákra jellemző proximális annuláris sztolon. Ez a folyamat jól látszik a X. 
tábla 8—9. képén.

A fentebb leírtak azonban csak a Discocyclináknál mennek végbe teljességgel, az amerikai 
Pseudophragminák (s. l.)-nál végig megmarad a disztális annuláris sztolon, míg a Nemkovellák eseté
ben a disztális annuláris sztolon eltűnik ugyan, de a proximális annuláris sztolon nem alakul ki (1. a
11. ábrát is).

Ily módon a nepionikus akceleráció ugyanolyan folyamata tanulmányozható a Pseudophrag- 
mina (s. 1.) — Nemkovella—Discocyclina vonalon a sztolonrendszer fejlődésében, mint a nepionikus 
kamrák számának csökkenésében (kamrákat és kamrácskákat csak a В -formák juvenáriumánál kü
lönböztetünk meg, a fejlett — neanikus — stádium „kamrái”  a nepionikus stádium „kamrácskái
nak” felelnek meg, „ciklusai”  pedig a juvenárium „kamráinak” . Tudni kell azonban, hogy a Disco
cyclinidaek kamrái nem azonos módon alakultak ki az Asterocyclinidaek „valódi” kamráival).

Itt kell még megemlíteni, hogy a Discocyclinidaek esetében a generációs dimorfizmus különböző
képpen fejeződik ki a méretekben. A Nemkovellák A- és В-formái között e tekintetben nincs eltérés. 
A Discocyclinák esetében azonban minél nagyobb az А-forma embriója, annál nagyobbak a B-forma 
méretei. Az általam ismert legnagyobb átmérőjű Discocyclinák (10 cm) a bahesiszeráji Szuvlu-Kaja- 
hegy szimferopoli emeletének tetején voltak találhatók (D . stratiemanuelis) ,  melyek A-embriója 
kb. 1 mm átmérőjű. A nemzedékek méretbeli eltérése azonban sokkal kevésbé kifejezett, mint a 
Nummuliteseknél, annál is inkább, mivel В-formáik sokkal kevésbé gyakoriak. Nagyméretű Disco
cyclina В-formák az ilerdi emelettől kezdve megtalálhatók a priabonai emelet tetejéig, ebben is kü
lönböznek a Nummulitesektől.

Az Asterocyclinidaek В -formáinak juvenáriuma

Minden Asterocyclinidae ún. „Lepidocyclina” -jellegű juvenáriummal rendelkezik, azaz a 0,01 — 
0,02 mm nagyságú, gömb alakú mikroszférás embriót (proloculumot) 5 — 8 kamrából álló spirál veszi 
körül. Eddig minden kamrából egy további kamra képződött, a spirál utolsó tagjából viszont már 
kettő, két különböző irányban és ezután is az összes többi kamrából kettő (3. ábra). Idővel közös kam
rák is képződnek és kialakul a ciklusos felépítés, egyelőre még tobozpikkelyszerű (juvenilis) kamrák
kal, azaz az egy cikluson belüli kamráknak nincs közös válaszfaluk. Ezután alakul ki a közös válasz
fal és a jellegzetes, nagyon enyhén hexagonális kamrák. Ezzel együtt a sztolonok is — melyek kezdet
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ben a szeptumok alján voltak — fokozatosan feljebb tolódnak és kialakul a jellegzetes négysztolonos, 
majd később csak az amerikai Neodiscocyclináknál a hatsztolonos equatoriális kamra.

Első ránézésre a mikroszférás Asterocyclinidae-juvenárium arról ismerhető fel, hogy a mikroszfé- 
rás embrió nagyjából a juvenárium középpontjában helyezkedik el, valamint a nepionikus kamrák 
(félciklusok) hiányoznak. A kamrák (ellentétben a Discocyclinidaekkel) valódi kamráknak tekint
hetők. Az Asterocyclinák ill. egyes Orbitoclypeusok equatoriális rétegének csillagszerű (aszteroid) 
felépítése is a cikluson belüli közös válaszfalak kialakulásakor kezd kirajzolódni.

A  nepionikus akceleráció az elsődleges spirálban helyet foglaló kamrák számának csökkenésében 
nyilvánul meg. A primitívebb Orbitoclypeusoknál (0. portnayae, O. ramaraoi) számuk 8—10, a 
fejlettebbeknél (0 . varians) 5—7. Ugyanígy az Asterocyclináknál a primitívebbeknél (A . stella tara- 
mellii) számuk 7—9, a fejlettebbeknél (A . stellata stellaris, A. alticostata) 5—6.

Az Asterocyclinidaeknél a generációs dimorfizmus még kevésbé tükröződik a méretekben, mint 
a Discocyclinidaeknél. Mindössze a legnagyobb megaszférás embriójú alakoknál ( Orbitoclypeus chu- 
deaui, Asterocyclina alticostata) múlja felül a В-forma vázmérete mintegy 50%-kal az A-formáét.

A  MEGASZFÉRÁS (A) EMBRIÓ

A taxonómiai részben alkalmazott rövidítések :
t =  típus (5. ábra),

'Pi, P v Dv Dv a, b: 1. a 4. ábrát:
P t — a protoconch szélessége (jam),
P 2 =  a protoconch magassága ([am),
-Dj^a deuteroconch szélessége (jam),
P 2 =  a deuteroconch magassága (jam),
œ =  a protoconch és deuteroconch „talpának” távolsága (jam), 
b =  a protoconch és deuteroconch középpontja közötti távolság ([am),
P  és P  =  a protoconch, ill. a deuteroconch átlagos átmérője ([am). Kiszámítása:

p=ypr p2, ül. d =Yd ^d ~2,
P =  a protoconch bekerítettségének mértéke. Kiszámítása:

д _  a +  Pj

E =  az embrió „excentricitása” . Kiszámítása:
P ,

E =  - M )
P , Dp.

2

=  1 2 u +  P2
' ~ D 7 ~ ’

Q = sjl embrió két kamrájának nagyságbeli viszonya. Kiszámítása:

Egy Orthophragmina-populáció kb. 90%-át megaszférás egyedek alkotják, ezért, valamint gyors 
evolúciójuk és nagy formagazdagságuk miatt fajmeghatározásra jóval alkalmasabbak, mint a kon
zervatív bélyegeket inkább magukon viselő mikroszférás egyedek.

A megaszférás egyed leggyorsabban fejlődő része az embriója. Az embrió alakja döntő fontosságú 
a fajcsoportok, ill. fajok elkülönítésében, jóval kisebb szerepe van a fajokon belüli fejlődési stádiumok 
(alfajok) megkülönböztetésében. Ezzel szemben az embrió méretének elsődleges fontossága van eb
ben, fajcsoportok, ill. fajok elkülönítésében szerepe sokkal szerényebb.

Az Orthophragminák embriója két kamrából áll: a kisebb protoconchból, és a nagyobb, azt rész
ben vagy egészen körülkerítő deuteroconchból, mely egyes esetekben másodlagosan tagolt is lehet. Ez 
általában jól látható pattintott equatoriális metszetben.

A protoconch és a deuteroconch egymáshoz való viszonyát (az embrió alakját) két tényező hatá
rozza meg: nagyságbeli és elhelyezkedési viszonyuk. Nagyságbeli viszonyukat (Q) a deuteroconch, 
illetve a protoconch átlagos átmérőjének hányadosa adja meg. Ez a legalkalmasabb mérőszám az iso- 
lepidin (Q< 1,30—1,35) és semi-isolepidin (((>1,25—1,30) embriók elkülönítésére. Elhelyezkedési 
viszonyukat több mérőszámmal is jellemezhetjük, ezek közül a legegyszerűbbnek az ún. bekerített- 
ségi fok (B) és az excentricitás (E) mérése, kiszámítása, ill. használata bizonyult.
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A bekerítettségi fok azt mutatja meg, hogy mennyire nyomult be a protoconch a deuteroconehba. 
Jól használható a trybliolepidin, semi-nephrolepidin és nephrolepidin embriók jellemzésére, viszont 
a centrilepidin embrió elég rosszul mutatható ki vele.

Az excentricitás azt mutatja meg, hogy milyen messze van egymástól a protoconch és deutero- 
conch középpontja a deuteroconch középpontja és alja közötti távolsághoz képest. Elsősorban a cent
rilepidin (E =  0,0) és nephrolepidin (E ^  1,0) embriókat mutatja ki jól.

A három mérőszám (Q, В és E) egymás függvényeként is leírható, ha = Q. A valóságban
P  i *2

ez közelítőleg igaz is. így tehát :
■P2 2a + P 2 .

„ Z>2 2a +  P 2 P 2 P 2 2i?—1
P 2 ~ 2a + P 2 ~  / 2a + P2\~  1 - E  ’

2 a +  P 2 D2 \ D2 )

Az Orthophragminák embriótípusait névvel is jellemezhetjük (5., 6. ábrák és 1. táblázat):
I s o l e p i d i n  embrió : a protoconch mérete csaknem eléri a deuteroconchét, a deuteroconch 

felőli fala alig görbült és alig nyomódik bele a deuteroconehba.
S e m i - i s o l e p i d i n  embrió: a protoconch deuteroconch felőli fala még nem teljesen kör 

alakú, nagyobbik része a deuteroconchon kívül található.
N e p h r o l e p i d i n  embrió : a protoconch kerek, fele a deuteroconchon belül, fele kívül ta

lálható.
S e m i - n e p h r o l e p i d i n  embrió : a protoconch már csak kicsit „lóg ki” a deuteroconchból.
T r y b l i o l e p i d i n  embrió : a protoconch és a deuteroconch „talpa” hozzávetőleg egy vonal

ban helyezkedik el.
U m b i l i c o l e p i d i n  embrió : a protoconch a deuteroconehba teljesen benyomult, annak 

„kocsányán”  ül, de azt nem tagolja részekre.
E x c e n t r i l e p i d i n  embrió : a két kamrának már nincs közös fala, de az excentricitás még 

megfigyelhető. Egyes Orbitoclypeusoknál a deuteroconch fala megvastagodott.
P o l y l e p i d i n  embrió : a protoconch a deuteroconchon belül található, azt legalább két rész

re tagolja. Bizonyos mértékű excentricitás még látszik.
C e n t r i l e p i d i n  embrió : a protoconch a deuteroconch közepén helyezkedik el, csak ritkán 

tagolja azt részekre, viszont gyakran együtt deformálódnak.
Ezen típusok között átmeneti változatok is előfordulnak. Az Asterocyclinidaekre az első négy, 

valamint az excentrilepidin típus, a Discocyclinidaekre az első kivételével valamennyi típus jellemző.
Ezen kívül van még egy embriótípus, mely nem illik be az előző sorba :
E u l e p i d i n  embrió : látszólag a trybliolepidin embrió rokona. Attól abban különbözik, hogy 

a deuteroconch fala hegyes- és nem derékszögben találkozik a protoconch falával, valamint hogy a 
protoconch meglehetősen nagy a deuteroconchoz képest. Létezik az excentrilepidin embrió felé való 
átmeneti változata is. Csak az Orbitoclypeusoknál fordul elő.

Az embrió nagyságán a protoconch, ill. a deuteroconch átlagos átmérőjét értem, melyet a 4. ábra 
alapján a Р  = У P 1-P2, ill. a В  =  УВг 1)2 képlettel számolhatunk ki. Erre azért van szükség, mert a 
különösen nagy méretű embriók deformáltak lehetnek. Ennek negatív hatásait küszöböli ki ez a 
módszer, amelynek eredményeképpen a statisztikai számításoknál kisebb szórásokat kapunk.

AZ EMBRIÓ KÖRÜLI (AUXILIARIS) KAM RÁK

A taxonómiai részben alkalmazott rövidítések:
t =  típus (8. ábra),
N  =  az adauxiliáris kamrák száma,
L =  a normálisan fejlett adauxiliáris kamra szélessége (pm) (1. a 9. ábrát is),
H =  a normálisan fejlett adauxiliáris kamra magassága (um) (1. a 9. ábrát is).
Az embrió körüli kamrák jellege és méretei az eddigi kutatások során még az embrió vizsgálatánál 

is kisebb hangsúlyt kapott. Vizsgálataim során megállapítottam, hogy az adauxiliáris kamrák jellege 
meghatározó erejű lehet fajcsoportok, illetve fajok elkülönítésénél, ugyanígy számuk (N) és méreteik 
(L, H ) elsősorban alfajok (fajon belüli fejlődési stádiumok) megkülönböztetésénél játszik szerepet, 
de hangsúlyt kaphat a fajcsoportok, ill. fajok szétválasztásánál is.

Az auxiliáris kamrák főbb típusai a következők (7. ábra) :
Fő auxiliáris kamrák: a protoconch és a deuteroconch találkozásánál, összeköttetésben a deu- 

teroconchhal.
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Adauziliáris kamrák: a deuteroconch mentén közvetlen (sztolon) összeköttetésben a deutero- 
conchhal.

Inter auxiliär is kamrák : a protoconch illetve a deuteroconch szegélyén, nincsenek közvetlen össze
köttetésben az embrió kamráival, plazmaanyaguk a fő- ill. adauxiliáris kamrákból, esetleg a mellettük 
lévő interauxiliáris kamrákból származhatott.

Az auxiliaris kamrák utáni ciklus kamráit periauxiliáris kamráknak hívjuk.
B r ö n n im a n n  (1941) három fő auxiliáris kamra elhelyezkedési típust állapított meg a Discocycli- 

náknál attól függően, hogy az embrió körüli kamrák első (y típus), második (ß típus), vagy harmadik 
(a típus) ciklusa keríti először teljesen körül az egész embriót. Megfigyeléseim szerint ez a megkülön
böztetés semmilyen többletet nem ad a fajmeghatározáshoz, mivel egyazon populáción belül is elő
fordulhatnak a különböző típusok.

Az adauxiliáris kamrák jellege vizsgálataim szerint kétfajta lehet (8. ábra) :
— A deuteroconch szegélyén mind auxiliáris, mind interauxiliáris kamrák megtalálhatók.
— A deuteroconch szegélyén csak adauxiliáris kamrák helyezkednek el.
Az előbbi eset jóval ritkább és csak két típusa létezik :
1. „stellata”  típus: az Asterocyclina stellata-та jellemző csak, a deuteroconch körül három — ese

tenként tovább tagolt — adauxiliáris kamra található, melyek azonos méretűek a két fő auxiliáris 
kamrával és öten együtt kiindulópontját alkotják az equatoriális kamrák sugarainak. Az öt, embrióval 
közvetlen kapcsolatban lévő auxiliáris kamra között interauxiliáris kamrák helyezkednek el, melyek 
fölött az equatoriális kamra-ciklusok interradiális részei találhatók.

2. „daguini”  típus: az eurázsiai „Orthophragminák között csak az Orbitoclypeus daguini-nál for
dul elő, megtalálható azonban néhány nagyon primitív amerikai Orbitoclypeusnál és esetleg Astero- 
cyclináknál is előfordul. Nagyon gyakori ellenben primitív Lepidorbitoideseknél (G o r sel  1975) és 
Lepidocyclináknál is.

Az embrióval közvetlen kapcsolatban csak a 2 fő auxiliáris kamra és esetleg egy-két adauxiliáris 
kamra van, közöttük interauxiliáris kamrák helyezkednek el, melyek képződése, illetve a további 
kamraciklusok kialakulása az Asterocyclinidaek В-formáinál leírt kamraciklus-képződésre emlékez
tet (1. ott).

Az Orthophragminák között jóval elterjedtebb a második eset, melynek négy változata van.
3. „archiaci” típus: csak a Discocyclinák egy részére jellemző: az adauxiliáris kamrák külső 

fala egyenes, méreteikben nem különböznek a periauxiliáris kamráktól.
4. „varians”  típus: az összes eurázsiai Orbitoclypeusra (az 0. daguini kivételével), minden Nem- 

kovellára, az Asterocyclinák és Discocyclinák kis részére jellemző: az adauxiliáris kamrák külső fala 
nem egyenes (ívelt vagy ékszerű). A periauxiliáris kamrák ugyanolyan szélesek, esetleg szélesebbek 
is, mint az adauxiliáris kamrák, viszont — bár eltérő mértékben — mindig rövidebbek. A Nemkovel- 
láknál, az Orbitoclypeusoknál és Asterocyclináknál egy adauxiliáris kamrára általában egy periauxi
liáris kamra jut, az idetartozó Discocyclináknál juthat valamivel több is.

5. „pratti” típus: elsősorban a Discocyclina pratti-та, D. pulcra-та és D. radians-та jellemző: 
az adauxiliáris kamrák külső fala egyenes vagy gyengén ívelt, külső faluk megvastagodott, méreteik 
mind szélességben mind magasságban jelentősen felülmúlják a periauxiliáris kamráékét.

6. „alticostata”  típus: csak az Asterocyclina alticostata-та és az A. schweighauseri-re jellemző: 
a két-három adauxiliáris kamra és a két fő auxiliáris kamra nagyon széles, a sugarak válaszfalaiktól 
indulnak ki. A periauxiliáris kamrák már normális méretűek.

A hat „tiszta”  típuson túl figyelembe kell venni, hogy a Discocyclináknál átmeneti esetek is elő
fordulhatnak a 3 — 4—5. típusok között, ill. az Asterocyclináknál az 1. és a 4. típus között.

Az adauxiliáris kamrák méreteinek (L \ H ) vizsgálatakor ügyelni kell arra, hogy a mérendő kam
ra jellemző legyen az adauxiliáris kamrák összességére. A mérés metodikáját a 9. ábra mutatja.

AZ EQUATORIÁLIS K A M R Á K

A  taxonómiai részben alkalmazott rövidítések: 
s. c. =  ciklusalakzat
g. p. =  a növekedési jelleg típusa (12. ábra)
l —аъ equatoriális kamrák átlagos szélessége (falközéptől falközépig) (pm)
h =  a perifériákhoz minél közelebb található equatoriális kamrák átlagos magassága (a kamra al
jától a következő kamra aljáig) (pm)
n05 ill. n10 =  az embrió szélétől számított első 0,5 ill. 1,0 mm-re eső ciklusok száma (13. ábra)
Az equatoriális kamrák jellegzetességeit az „Orthophragmina” -kutatók alig vették figyelembe, 

pedig azok meghatározott jelentőséggel bírnak a taxonómiai munka során. így az equatoriális kamrák 
sztolonrendszere (10. ábra) változó az egyes nemzetségek között.

15



Faj csoportokra ill. fajokra jellemző az egyes kamrasorok alakzata (kör, csillag), a kamrák alak
ja, ezen belül is szélessége, ill. az egymást követő ciklusok magassági viszonyai (növekedési jellege). 
Az egységnyi távolságra jutó ciklusszám alapján az egyes fajokon belül fejlődési stádiumokat (alfajo
kat) lehet egymástól elkülöníteni.

A  kamrák sztolonrendszere

Az európai Orthophragminák equatoriális kamráik sztolonrendszere alapján 2 nagy csoportba 
oszthatók (irodalmi adatok alapján ugyanez érvényes az egész Tethysre).

a) 4-sztolonos equatoriális kamrák (10. ábra): csak radiális sztolonjaik vannak. Az Orbitocly- 
peusokra, Asterocyclinákra, valamint a Nemkovellákra jellemző. Megemlítendő, hogy az Orbito- 
clypeus furcata perifériális részein ehhez még 2 proximális annuláris sztolon társul, ezek kialakulá
sa azonban másodlagos, a nagy fokú fejlettség, illetve specializáció eredménye.

b)  6-sztolonos equatoriális kamrák (10. ábra) : a 4 radiális sztolon mellett még 2 proximális annu
láris sztolon is található. Ugyanígy a radiális szeptumok mellett az annulárisak is megtalálhatók. 
Az összes Discocyclinára és az amerikai Neodiscocyclinákra jellemző. Egyes fajoknál (pl. Discocyclina 
pratti, D. pulcra, D. radians, D. nandori) azonban az equatoriális kamrák annyira megnyúltak, hogy 
ez a sztolonrendszer csak nehezen vehető ki.

Megjegyzendő, hogy van még egy harmadik sztolonrendszer is, mely az amerikai Pseudophrag- 
mina (s. l.)-knál fordul elő: ezek is 6-sztolonosak, de annuláris sztolonjaik disztálisak, csak egy fajta 
szeptumuk van, melyek összetettek: a szép tűm radiális része különböző mértékig ,,nő ki”  az annuláris 
részből.

A Discocyclinidaek törzsfejlődése a mikroszférás egyedek nepionikus akcelerációja mellett jól 
követhető az equatoriális kamrák morfológiáján is (11. ábra): a legprimitívebb stádiumban (Atheco- 
cyclina) csak annuláris szeptumok léteztek, alig látható radiális kinövéssel, egy cikluson belül csak 
egy kamra volt található. Ez a radiális kinövés egyre erőteljesebb lett (Pseudophragmina s. s., Pro- 
porocyclina), mígnem annyira megerősödött (Nemko vella), hogy radiális szeptummá alakult át, ezzel 
együtt megszűnt a disztális annuláris sztolon is. A legvégső stádiumban (Discocyclina) a radiális 
szeptum proximális végén újra annuláris sztolon keletkezett és az equatoriális kamra falai radiális 
és annuláris szeptumra váltak szét.

A  ciklusok alakzata (s. c.)

A ciklusok alakzata (s. c.) a Discocyclinidaeknél valamint egyes Orbitoclypeusoknál (0 . rama- 
raoi, 0 . chudeaui, 0 . douvittei) kör alakú. Sugárirányú kidomborodások egyes Discocyclináknál csak 
véletlenszerűen fordulhatnak elő (XV. tábla 8.). Csillagszemek az összes Asterocyclinák. Eurázsiában 
leggyakrabban 5-ágúak, mindössze az A. schweighauseri-re jellemző a nagyobb (6—8) sugárszám. 
Az Asterocyclinák sugarai mindig nagyon határozottak, élesek (megjegyzendő, hogy a karibi és paci- 
fikus Asterocyclinák jellegzetesen 4, vagy több — 7—10 — ágúak).

Egyes Orbitoclypeusoknál ( 0 . varians, O. bayani, 0  furcata)  inkább sugárirányú kidomborodá
sok jelentkeznek (6 — 8 db), ezáltal a ciklusok hullámossá válnak. Ezek határozottabbak a külsőre is 
bordás alakoknál (0 . bayani, 0 . furcata). Létezik azonban olyan bordás Orbitoclypeus (0 .  katoae) is, 
amely körkörösen építi fel a kamraciklusokat.

Itt kell szólni az ún. regenerációs nyomokról is (pl. I. tábla 3.), melyek patologikus eredetűek, 
ui. amikor a vázat valamilyen sérülés éri, ezt a sérülést az állat úgy igyekszik korrigálni, hogy a sé
rült helyen gyorsabban növekszik, regenerálva önmagát, visszanyerve eredeti formáját.

A  ciklusok növekedési jellege (g. p.)

Ez a tulajdonság nagyon jellemző az adott fajcsoportra és határozott típusokat lehet elkülöníteni 
a segítségével (12. ábra).

a) „archiaci” típus: a 2. ciklus magassága azonos az 1. cikluséval (1. ciklus alatt az embrió kö
rüli kamrák értendők), az utána következő kamrák sem nyúlnak meg lényegesen. Primitívebb Disco- 
cyclinákra (D. archiaci, D. fortisi stb.) és Nemkovellákra (N . evae) jellemző.

b)  „trabayensis” típus: a 2. ciklus magasabb az 1. ciklusnál, a magasságnövekedés egészen a szé
lekig tart. Egyes primitív Discocyclinákra (D . trabayensis, D. broennimanni) jellemző.

c) „strophiolata” típus: a 2. ciklus alacsonyabb az 1. ciklusnál, majd ezután a következő né
hány ciklus magassága tovább csökken, a továbbiakban viszont egész a szélekig fokozatosan nő a cik
lusok magassága. Eléggé elterjedt típus (Discocyclina augustae, Nemkovella strophiolata, Orbitoclypeus 
katoae, Asterocyclina stellata, A . kecskemetii stb.).
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d)  „varians”  típus: a 2. ciklus valamivel alacsonyabb az 1. ciklusnál, ezután a következő néhány 
ciklus magassága nem változik, vagy alig növekszik, a nagyobb magasságnövekedés inkább a szélek 
felé jön létre. Az egyik legelterjedtebb típus (Discocyclina dispansa, Orbitoclypeus ramaraoi, 0. va
rians stb.).

e) „pulcra” típus: a 2. ciklus jóval alacsonyabb az 1. ciklusnál, de a 3—4. ciklus már majdnem 
visszanyeri az eredeti magasságot és ezután a ciklusok magassága már csak alig emelkedik, végül ál
landósul. A fejlettebb Discocyclinákra jellemző (D. pratti, D. pulcra, D. radians stb.).

f )  „spliti” típus: csak a Discocyclina splitire jellemző: az első néhány ciklus növekedési jellege 
hasonló a „pulcra”  típushoz, a 6—8. ciklus után azonban (ezek a legmagasabbak) a magasság fokoza
tosan csökken, a külső ciklusok még a 2. ciklusnál is alacsonyabbak.

A különböző növekedési jellegek (g. p.) nem mindig határozottak, átmenetek is találhatók közöt
tük, ezért taxonómiai értékük kisebb, mint pl. az embrió alakjáé vagy az adauxiliáris kamrák jellegéé.

Az equatoriális kamrák alakja

Korábban az Orthophragminák equatoriális kamráit négy- illetve hatszögletűnek vették, ami 
abból a megfigyelésből eredt, hogy mind a két eset előfordul. Vizsgálataim során sikerült kideríteni, 
hogy a négyszögletes kamrák csak az annuláris szeptummal is bíró Discocyclinákra, a hatszögletes 
kamrák pedig a Nemkovellákra, Orbitoclypeusokra és Asterocyclinákra jellemzők, melyeknek csak 
radiális szeptumaik vannak. Fajok és fajcsoportok elkülönítésénél bír nagy jelentőséggel az equatoriá
lis kamrák szélessége (l), mely a 3 — 6. ciklustól kezdve egészen a perifériákig gyakorlatilag állandó ma
rad (mérésének metodikája azonos az adauxiliáris kamrák szélességének mérésével — 1. a 9. ábrát).

így a Discocyclinák esetében az equatoriális kamrák szélessége általában 35 pm fölött van a D. 
archiaci-csoport fajainál, míg általában ez alatt van a D. dispansa-csoport fajainál.

A Nemkovelláknál a N. evae-t 40 um körüli, a N. fermonti-t 35 um körüli, a N. strophiolata-b 30 
pm körüli equatoriális kamraszélesség jellemzi.

Az Orbitoclypeusok közül legszélesebbek az 0. chudeaui-csoport fajainak equatoriális kamrái 
(35—50 pm), átlagos szélességűek (25—40 pm) az 0. seunesi, az 0. ramaraoi- és 0  .varians-csoportfajai
nak equatoriális kamrái ; míg ennél is szűkebbek (20—25 pm) az O. daguini és az O. pygmaea esetében.

Az Asterocyclinák átlagos equatoriális kamraszélessége 25—30 pm, ennél szélesebbek az A. alticos- 
tata és az A. schweighauseri kamrái (35—40 pm).

Az equatoriális kamraciklusok magassága, mint látható az előző fejezetből is, meghatározott 
módon változik az embriótól a perifériák felé haladva, ugyanakkor az egyes fajokon belül is az egyre 
fejlettebb alfajok felé haladva az equatoriális kamrák magassága (h) fokozatosan nő, így szerepük le
het a fajon belüli fejlődési stádium (alfaj) meghatározásában. Mivel a találomra kiválasztott equa
toriális kamra magasságának mérése meglehetősen szubjektív, ezt a fejlődést az embrió szélétől szá
mított 0,5 (n0 5), ill. 1,0 mm-en (% 0) belüli ciklusok számán keresztül mértem (13. ábra). A mérést 
lehetőleg regenerációs nyomoktól mentes ciklusokon keresztül kell elvégezni, az Asterocyclinidaeknél 
pedig mindig a sugárközi térben.

AZ EQUATORIÁLIS R ÉTEG A X IÁ L IS METSZETBEN

A taxonómiai részben előforduló rövidítések:
=  a protoconch hossza és magassága (pm)

Ld'H ü =  a deuteroconch hossza és magassága (pm)
le’ he =  az equatoriális kamrák átlagos hossza és vastagsága az embrió közelében (utóbbi a két 
laterális szeptum vastagságával együtt értendő) (pm)
lr h, =  a laterális kamrák átlagos hossza és vastagsága (csak az egyik laterális szeptum vastag
ságával együtt) (pm)
Kutatásaim során a fő súlyt az equatoriális réteg equatoriális metszetben történő vizsgálatára 

helyzetem, mivel az könnyen feltárhatónak és nagy taxonómiai értékűnek bizonyult. Hasonló a hely
zet a többi equatoriális réteggel rendelkező nagy Foraminiferánál is, ahol a fajra ill. alfajra történő 
meghatározás szintén csak az equatoriális metszet segítségével történhet.

így, mivel én és a többi kutató is csak kevés jól orientált (tehát az embrió mindkét kamráján át
menő) axiális metszettel rendelkezünk és ezek egyébként is csak csiszolattal nyerhetők, segítségükkel 
egyelőre csak genus- esetleg faj csoport-szintű meghatározások lehetségesek.
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X IX . tábla -  Plate X IX

Discocyclina aaroni aaroni n. sp. et ssp.
1. А -forma, equatorialis metszet, E. 4785, 56 X 

Dunaszentmiklós, lutéciai emelet középső része
2. А-forma, equatoriális metszet, E. 4788, 56 X 

Nussdorf, lutéciai emelet középső része
3. А-forma, equatoriális metszet, E. 4789, 56 X 

Montfort, lutéciai emelet középső része
Discocyclina euaensis Whipple

4—6. А-forma, equatoriális metszet, 4.: E. 4791, 5.: E. 4790, 6. : E. 4792, 35 X 
Lábatlan, priabonai emelet középső része

Discocyclina pratti (Michelin) aquitanica n. ssp.
7. А-forma, equatoriális metszet, E. 4794, 35 X
8. Holotypus, А-forma, equatoriális metszet, E. 4793, 35 X 

Horsarrieu, cuisi emelet középső része
10. А-forma, equatoriális metszet, E. 4795, 56 X 

Krím, cuisi emelet felső része
Discocyclina pratti (Michelin) montfortensis n. ssp.

9. А-forma, equatoriális metszet, E. 4796, 37X 
Krím, lutéciai emelet alsó része

11. А-forma, equatoriális metszet, E. 4797, 35 X 
Nousse, lutéciai emelet középső része

12. Holotypus, А-forma, equatoriális metszet, E. 4798, 35X 
Montfort, lutéciai emelet középső része

Discocyclina pratti pratti (Michelin )
13. А -forma, equatoriális metszet, E. 4802, 35 X 

Angoumé, lutéciai emelet felső része
* * *

Discocyclina aaroni aaroni n. sp. et ssp.
1. Form “ A” , equatorial section, E. 4785, 56 X 

Dunaszentmiklós, middle part of the Lutetian
2. Form “ A ” , equatorial section, E. 4788, 56 X 

Nussdorf, middle part of the Lutetian
3. Form “ A ” , equatorial section, E. 4789, 56 X 

Montfort, middle part of the Lutetian
Discocyclina euaensis Whipple

4—6. Form “ A” , equatorial section, 4.: E. 4791, 5.: E. 4790, 6.: E. 4792, 35X 
Lábatlan, middle part of the Priabonian

Discocyclina pratti (Michelin) aquitanica n. ssp.
7. Form “ A” , equatorial section, E. 4794, 35X
8. Holotype, form “ A” , equatorial section, E. 4793, 35X 

Horsarrieu, middle part of the Cuisian
10. Form “ A” , equatorial section, E. 4795, 56 X 

Crimea, upper part of the Cuisian
Discocyclina pratti (Michelin) montfortensis n. ssp.

9. Form “ A ” , equatorial section, E. 4796, 37 X 
Crimea, lower part of the Lutetian

11. Form “ A” , equatorial section, E. 4797, 35X 
Nousse, middle part of the Lutetian

12. Holotype, form “ A” , equatorial section, E. 4798, 35X 
Montfort, middle part of the Lutetian

Discocyclina pratti pratti (Michelin)
13. Form “ A ” , equatorial section, E. 4802, 35X 

Angoumé, upper part of the Lutetian
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Az embrió axiális metszete

Az embrió axiális metszete csak akkor lehetne mérvadó a taxonómiai munka során, ha pontosan 
tudnánk, hogy az hol halad át az embrión. Ez azonban egyáltalán nem biztosítható, mivel az embrió 
irányítottsága nem látszik a váz külsején, így a csiszolás megkezdésekor nincs mire támaszkodni.

A különböző embriótípusok axiális metszeteit a lá . ábra szemlélteti, melyről kitűnik, hogy axiá
lis metszetből az embrió típusa nem határozható meg egyértelműen. Ugyanakkor az Orbitoclypeusok 
excentri- és eulepidin embriója bizonyos esetekben jól elkülöníthető a többi típustól. Támpontot jelent
het a fajcsoportok megállapításánál az embrió mérete is, mivel azonban a metszet orientáltsága felől 
sohasem lehetünk bizonyosak, finomabb meghatározásokra a méret sem használható fel.

Az equatoriális kamrák axiális metszetben

Az Orthophragminák equatoriális rétegének axiális metszetbeli képével Brönnimann (1945b) 
és Neumann (1958) foglalkozott behatóbban. BRÖNNiMANN-nak (1945b) világosan sikerült megkülön
böztetnie az Asterocyclinákat a Discocyclináktól azon az alapon, hogy az előbbiek equatoriális rétege 
a sugarakban megvastagszik, sőt több kamrasorra is szétválik, míg a Discocyclinák esetében ez nem 
figyelhető meg.

Neumann (1958) a tárgyalt jelleg alapján 5 csoportra osztotta fel a Discocyclinákat, ábrái és 
megfigyeléseim szerint azonban csak két csoport különíthető el biztonsággal, a Neumann (1958) 
által D. seunesi- és D. douvillei-csoportba sorolt Orbitoclypeusok, ill. a I). augustae-, D, archiaci- és 
D. fortisi-csoportba sorolt Discocyclinák. Ide tartoznak még a korábban Aktinocyclina néven elkü
lönített bordás Discocyclinák is.

Az Orbitoclypeusok jellegzetessége a perifériák felé erősen kiszélesedő equatoriális réteg, míg 
a Discocyclináknál ez egyáltalán nem, vagy csak gyengébb mértékben jelentkezik. Ily módon az equa
toriális réteg axiális metszetbeli képe alapján a Discocyclinák, Orbitoclypeusok és Asterocyclinák jól 
elkülöníthetők egymástól. A Nemkovelláknál ezt a jelleget sem az irodalom, sem saját anyagom alap
ján nem sikerült jól tanulmányoznom. Hasonlóképpen ma még a bordás Orbitoclypeusok ( 0 . bayani,
0. furcata, 0. katoae)  ezen jellegéről sem tudunk sokat.

A ciklusok növekedési jellege (1. 16. old.) is jól kivehető axiális metszetben, ezenkívül azon 
fajoknál ( Discocyclina pratti, D. pulcra), melyeknél az adauxiliáris kamrák jóval magasabbak a
2. ciklus kamráinál, ez a különbség vastagságukban is megmutatkozik.

A LATERÁLIS K A M R Á K  ÉS A  PILLÉREK

A laterális kamrahálózat és az azt körülvevő pillérek korábban nagyon fontos szerepet játszottak 
a fajmeghatározásban. Vizsgálataim alapján jelentőségük inkább csak nemzetségek ill. fajcsoportok 
elkülönítésében van.

Laterális kamrák és pillérek axiális metszetben

Az egymás fölött elhelyezkedő laterális kamrarétegek általában jól követik az equatoriális réteg 
,,relief” -jét: az equatoriális rétegből kiemelkedő embrió fölött a laterális rétegek búbot (umbó) ké
peznek, az Asterocyclinák sugarasan megvastagodott equatoriális rétege fölött a laterális rétegek is 
kitüremkednek, így a váz csillag alakú lesz.

Ez alól kivételt képeznek a bordás és pontozott Discocyclinák ( D. samantai, D. radians, D. nan- 
dori, D. knessae, D. kingae), ill. a bordás Orbitoclypeusok ( 0. bayani, 0 . furcata, 0. katoae) , melyeknél 
a bordák ill. a pontszerű kitüremkedések látszólag csak a laterális réteg adott helyen történő megvas- 
tagodásából származnak.

A Discocyclinidaek és Asterocyclinidaek jól megkülönböztethetők a laterális kamrahálózat és a 
pillérek axiális metszetbeli képe alapján is. A Discocyclinidaek laterális kamrái jóval sűrűbben áll
nak egymás fölött az Asterocyclinidaekéhez képest, ugyanakkor pilléreik jóval vékonyabbak amazo- 
kénál.

Laterális kamrahálózat és pillérek a váz felszínén (a rozetta)

Mivel az Asterocyclinidaek pillérei nagyobb átmérőjűek és laterális kamráik is lazábban állnak 
egymás fölött, mint a Discocyclinidaeknél, laterális kamrahálózatuk és pilléreik is sokkal jobban 
kipreparálódnak a váz felszínén. Ez a jellegzetességük — kellő gyakorlat esetén — sokat segíthet az 
Orbitoclypeusok makroszkópos elkülönítésében a Discocyclináktól és a Nemkovelláktól.
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A pillérek a váz felszínén ún. granulumok alakjában jönnek ki. Ezekhez a granulumokhoz illesz
kednek a laterális kamrákat elválasztó szeptumok. Hálózatukat röviden rozettának nevezzük.

A rozettának alapvetően három típusát lehet megkülönböztetni : az első inkább a Discocyclini- 
daekre jellemző, a másik kettő csak az Asterocyclinidaekre (15. ábra).

a) „Discocyclina” típus: a granulumok általában kör alakúak, 50—100 y.m átmérőjűek. Egy 
granulumot általában 6 — 7 laterális kamra vesz körül. A szomszédos granulumokat többnyire egy 
laterális szeptum köti össze. Az összes Di.scocy clin ára jellemző.

b)  „marthae” típus: a granulumok kör alakúak, 100—150 \±m átmérőjűek, egy granulumot 
8 —14 laterális kamra vesz körül. A laterális kamrák hálózata sűrűbb, mint a granulumoké, így a gra
nulumok között laterális kamrák pókhálója feszül, a szomszédos granulumok több laterális kamra vá
laszfallal vannak összekötve. Többek között az Orbitoclypeus ramaraoi-та, O. marthae-та, O. varians-та,,
O. furcata-та , Asterocyclina stellata-та és az A. stella-та jellemző.

c) „chudeaui”  típus: a granulumok sokszög (4—6) alakúak, 100—150 pm átmérőjűek; egy 
granulumot 4—6 laterális kamra vesz körül. A granulumok elég szorosan állnak egymás mellett. A 
szomszédos granulumokat általában közvetlenül összekötik a laterális kamra válaszfalak. Többek kö
zött az Orbitoclypeus chudeaui-та, O. douvillei-тв, Asterocyclina alticostata-та és A. kecskemetii-те jellem
ző. Ezek a típusok sem jelentkeznek azonban mindig jellegzetesen, ezért taxonómiai értékük alatta 
marad az equatoriális réteg bélyegeinek. Az összes Nemkovellára például „Discocyclina—chudeaui” 
átmeneti típusú rozetta jellemző.

Megjegyzendő továbbá, hogy egy faj különböző populációi között is olykor jelentős különbségek 
találhatók a rozettában (pl. az Orbitoclypeus varians ajkai, dudari és lábatlani, illetve az O. chudeaui 
ajkai és dudari populációi esetében). Ezért egyelőre nem látszik lehetségesnek finomabb rozetta-típu- 
sok elkülönítése.

A  VÁZ ALAK JA (HABITUS)

A korábbi irodalomban (Gümbel 1868, Dotjvillé 1922) az Orthophragminákat elsősorban vá
zuk alakja szerint sorolták különböző nemzetségekbe. így a korong vagy lencse alakú — egyébként 
díszítetlen — vázakat a Discocyclinákhoz, a csillag alakú vázakat az Asterocyclinákhoz (vagy Aste- 
rodiscusokhoz), a korong alakú bordázott vázakat az Aktinocyclinákhoz sorolták.

A  belső szerkezeti vizsgálatok alapján ( В в о е т ш и  1945b, Catjdri 1972 és saját megfigyeléseim) 
ma már módosítani kell ezt az álláspontot : az igazán pregnáns külső bélyegek (bordázottság, csillag- 
alakúság) is csak fajok elkülönítésére alkalmasak.

Az eurázsiai Orthophragminák közül a díszítetlen korong- vagy lencse alakú vázak éppúgy tar
tozhatnak a Discocyclinákhoz, mint a Nemkovellákhoz vagy az Orbitoclypeusokhoz.

Korábban nagy jelentőséget tulajdonítottak a váz lapos vagy duzzadt alakjának, azonban ez az 
elv is inkább csak általánosságban alkalmazható : a Discocyclinákra és Ncmkovellákra inkább a lapos ; 
az Orbitoclypeusokra inkább a duzzadt váz a jellemző. Ugyanakkor nagyon gyakran egy populáción 
belül is azonos belső szerkezettel bíró egyedek lehetnek laposak vagy duzzadtak is (pl. a krími Disco
cyclina archiaci- és D. fortisi- vagy az ajkai D. awgrMstae-populációk).

Az ennél is kisebb különbségek, mint pl. a gallér milyensége, a duzzadtság mértéke pedig gyakor
latilag semmilyen jelentőséggel nem bír: pl. a legtöbb Orbitoclypeus varwws-populációban a korábbi 
módszerekkel Discocyclina nummulitica-t, D. varians-t, D. marthae-t, D. roberti-t, D. aspera-1, 
D. andrusovi-t és D. scalaris-1 is meg lehetne határozni, ha csak a külső bélyegeket vennénk figye
lembe.

Más esetekben az ökológiai vagy patologikus eredetű vázformát vették taxonómiai bélyegnek. 
Pl. a Discocyclina sella a korábbi meghatározások alapján magában foglalta az összes nyereg alakú 
formát a legkülönbözőbb belső szerkezettel [Discocyclina archiaci a Krímből (Portnaja 1974), 
D. augustae és D. dispansa Ajkáról (Kecskeméti 1959) stb.], pedig jellegzetes formájukat nyilván 
valamilyen Lithotamniummal való szimbiózis során vették fel.

Ugyanígy a korábban a D. bartholomei elkülönítésére szolgáló hirtelen elvékonyodó perem alap
ján különböző korokból származó fajok keverhetők össze (pl. D. archiaci archiaci és D. archiaci bartho
lomei a Krímből, D. archiaci bartholomei Saint-Barthélémy-ből, D. augustae augustae és D. discus du- 
darensis Ajkáról). Ez a jelleg véleményem szerint patologikus eredetű, ugyanis ezeknél az egyedeknél 
mindig megfigyelhető a legutolsó equatoriális ciklusok elsorvadása is, azaz az állat utolsó, agonizáló 
stádiumát jelzi.

Ennek ellenére egyes populációkban az azonos belső szerkezettel bíró egyedeket meglepően ha
sonló külső alak is jellemezheti.

Ha ez a belső szerkezetnek a külső szerkezetre való kivetülése, úgy bizonyos mértékig fel is hasz
nálható a fajmeghatározásban. Pl. tudjuk, hogy a kis nephrolepidin embrióval bíró alakok (Disco
cyclina broennimanni, D. trabayensis, Nemkovella strophiolata) esetében a kis — közel gömbalakú — 
embrió fölött a váz felszínén kicsiny hegyes umbó képződik és a váz is többnyire elég kicsi.
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Ugyanígy a nagy centrilepidin embriójú Discocyclina pulcra lapos, korongalakú embriója fölött 
a búb is elmosódott, szabálytalan alakú és középen a protoconch helyén időnként kis behorpadás is 
észlelhető. Általában megfigyelhető az is, hogy a kis embriójú alakok váza kicsi, a nagy embrióval 
bíróké ettől sokkal nagyobb. Ugyanígy a nagy embriójú alakoknál a generációs dimorfizmus is sokkal 
jobban megmutatkozik a formák méretbeli eltérésében.

A korábban Aktinocyclinákhoz sorolt alakokat is meg kellett osztani a Discocyclinák s az Orbi- 
toclypeusok között : magának az Aktinocyclina genusnak a megszüntetését az indokolta, hogy a ko
rábban idesorolt alakok különböző Discocyclina ill. Orbitoclypeus fajokból alakultak ki, megfigye
léseim szerint már a fejlődésük végén. Ily módon egyértelmű, hogy a bordák olyan — a laterális ré
tegből képződött — járulékos elemek, melyek nem szolgáltathatnak kellő alapot önálló genus fel
állítására.

A bordák jellege elég jól alkalmazható a különböző bordázott fajok egymástól való elkülöníté
sére. így sűrű egyenes, finom bordák (10—14) jellemzik a Discocyclina radians-t, a D. knessae-1 és 
a D. nandori-t valamint a D. samantai-t, 7—9 vonalba rendeződött, pontszerű kitüremkedések a D. 
kingae-t, a búbtól induló és a szélek felé elágazó bordák az Orbitoclypeus fmcata-t és az O. bayani-t 
(utóbbit nem mindig). Számuk 7 — 9. Az O. katoae-ve szintén 7—9, búbtól induló borda jellemző, ezek 
azonban a szélek felé nem ágaznak el.

A bordás Discocyclinák mindig kör alakúak, a borda végződések nem módosítják alakjukat, a 
bordás Orbitoclypeusok esetében azonban a váz alakja oldalnézetben kissé hullámos, ugyanis a váz 
mindig kissé szélesebb a bordavégződéseknél, mint a bordaközi térben.

A korábbi Asterocyclinák változtak viszonylag a legkevesebbet. Legtöbbször ötágú csillagalak
juk könnyen felismerhetővé teszi őket. A csillagalakúság ugyanis már az equatoriális rétegben is jelent
kezik, így a váz felszíne csak méginkább kidomborítja az equatoriális réteg reliefjét.

Problémát okozhatnak a 6 —7—8-ágú csillagalakok, ui. ilyenkor a meghatározandó egyed Astero- 
cyclina schweighauseri és Orbitoclypeus bayani is lehet (utóbbi emellett „Aktinocyclina”  alakot — 1. 
fentebb — is felvehet). A problémát ebben az esetben csakis az equatoriális réteg vizsgálata döntheti el.

A régebbi irodalom az Asterocyclinákat olyan külső bélyegek alapján határozta meg, mint a su
garak hossza, jellege, a sugárközi tér megléte avagy annak hiánya, illetve a búb milyensége. Vizs
gálataim szerint ennek éppoly csekély a jelentősége, mint a bordázatlan korong- vagy lencsealakú for
mák esetében. Az Asterocyclina stellata akár egy populációjából is ezzel a módszerrel A. stellata-1, 
A. stella-1, A. stellaris-t, A . taramellii-t és A. pentagonalis-t határozhatnánk meg (pl. Ajkáról, Lábat
lanról). A faj- ill. alfajmeghatározást az Asterocyclinák esetében is csak belső szerkezeti vizsgálatokkal 
végezhetjük el.
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AZ ORTHOPHRAGMINÁK RENDSZERTANI FELOSZTÁSA ÉS HATÁROZÁSA

Az Orthophragminák rendszerezésével az utóbbi jó száz évben nagyon sokan foglalkoztak. Kö
zülük a legkiemelkedőbbek Gümbel (1868), Munier-Chalmas (1891), Heim (1908), D ouvillé (1922, 
1923), Vaughan—Cole (1940), Brönnimann (1945b, 1951), Neumann (1958) és Caudri (1972) e 
tárgykörében megjelent értekezései.

Kisebb jelentőségűek, de hasznos információkkal bírnak d ’Orbigny (1848), Carpenter et al. 
(1862), Silvestri (1907a, b, c), Checciiia-Rispoli (1908, 1909a), Vlerk (1923), Berry (1928), Gal
loway (1928), Weijden (1940), R ao (1942), Caudri (1944), Cole (1948), Ruiz de Gaona (1950), 
Bieda (1963), Samanta (1965b) és Portnaja (1974) ezt a témát is érintő dolgozatai. Nézeteik részle
tes ismertetését nem tartom feladatomnak, annál is inkább, mivel 1958-ig bezárólag ez megtalálható 
Neumann (1958) munkájában. Ehelyett ismertetném saját álláspontomat e kérdésben.

AZ ORTHOPHRAGMINA CSALÁDOK ÉS NEMZETSÉGEK RENDSZERE

A modern rendszertannak a fejlődéstörténetet kell tükröznie. Vizsgálataim szerint az Orthophrag
minák filogenezise legjobban В-formáik juvenáriumán követhető, ez ugyanis pontosan tükrözi az 
illető alak fejlődésének különböző lépcsőfokait. A mikroszférás juvenárium rendkívül lassan változik, 
mindössze lassú nepionikus akceleráció tapasztalható, ugyanakkor a megaszférás alakoknak pontosan 
az embriójuk és annak közvetlen környezete a legfejlődőképesebb, így az ősi bélyegeket egyáltalán 
nem őrzi meg.

Ezek alapján Brönnimann (1945b, 1951) Orthophragmina-felosztása Discocyclinidaekre és As- 
terocyclinidaekre mikroszférás juvenáriumuk különbözősége alapján teljes mértékben helytálló ma is. 
Szétválasztásuk egyedüli kritériuma a különböző mikroszférás juvenárium, melynek leírása az előző 
fejezet elején található meg.

A Discocyclinidaeken belül a további felosztást az equatoriális kamrák felépítése alapján végez
hetjük el: 4-sztolonos equatoriális kamrái vannak a Nemkovelláknak radiális szeptumokkal, 6-szto- 
lonos equatoriális kamrái proximális annulársztolonokkal, annuláris és radiális szeptumokkal a Dis- 
cocyclináknak.

A Pseudophragmina s. 1.-oknak — ahová a Pseudophragmina s. s., Proporocyclina, Athecocycli- 
na és Asterophragmina nemzetségek tartoznak — 6-sztolonos equatoriális kamrái vannak disztális 
annulársztolonokkal és csak annuláris szeptumokkal, melyekből különböző mértékig radiális kinövés 
fejlődik ki. Az Asterophragminákat az különbözteti meg a másik 3 genustól, hogy csillagalakú ciklu
sai vannak, míg azok között az annuláris szeptum radiális kinövésének mértéke alapján tehetünk 
különbséget: ez leggyengébb, szinte nem is érzékelhető a legprimitívebb Athecocyclináknál, erősebb, 
de nem éri el a következő ciklust a Pseudophragmina s. s.-éknél, míg legerősebb — annyira, hogy el
érje a következő ciklust — a Proporocyclináknál.

Fejlődéstörténeti okok alapján az Aktinocyclina genust be kellett olvasztani a Discocyclina ge
nusba, ugyanis a rá jellemző bordák, melyek teljes egészében a laterális réteg megvastagodásából ke
letkeztek, járulékos elemeknek tekinthetők. A bordás Discocyclinák vizsgálataim szerint többfajta 
borda nélküli Discocyclinából alakultak ki, így a D. radians és D. nandori a D. dispansa-ból, a D. 
knessae a D. augustae-hól, a D. samantai pedig a I). pratti-hól. Ugyanígy a vonalba rendeződött pont
szerű kitüremkedésekkel bíró D. kingae a D. dispansa-ból alakulhatott ki. Ezek alapján az „Aktino- 
cyclinák”  nem tekinthetők fejlődéstörténetileg homofiletikusan kialakult csoportnak, így önálló, a 
Discocyclináktól különböző nemzetségnek sem. Brönnimann (1945a) az Aktinocyclinákra tartja 
jellemzőnek azt a tulajdonságot, hogy az egymás fölötti equatoriális kamrák nem sakktábla-szérűén 
váltják egymást, hanem többé-kevésbé pontosan egymás fölött helyezkednek el. Tapasztalataim 
szerint ez a tulajdonság csak a legfejlettebb ,,A .” radians-oknkl, az ,,A.” nandori-knál és az ,,A.”  sa- 
mantai-knál figyelhető meg, ezenkívül azonban megtalálható igen fejlett borda nélküli alakoknál
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(Discocyclina pratti, D. pulcra, D. euaensis) is, így nem szolgáltat kellő alapot külön genus elkülöní
tésére.

Az Asterooyclinidaek közé Brönnimann (1945b, 1951) két genust, az Asteroeyclinákat és az Orbi- 
toclypeusokat sorolta. Ezen két nemzetség equatoriális kamrái 4-sztolonosak és csak radiális szeptu- 
mokkal rendelkeznek. Egyedüli kivétel csak az Orbitoclypeus furcata, mely equatoriális rétegének csak 
a perifériális részein proximális annulársztolon kialakulásával 6-sztolonos equatoriális kamrák jön
nek létre radiális, ill. annuláris szeptummal. Ezek kialakulása másodlagosnak tekinthető. Az ugyan
csak ebbe a családba sorolt Neodiscocyclinák equatoriális kamrái 6-sztolonosak, proximális annulár- 
sztolonnal, radiális ill. annuláris szeptumokkal.

Az Asteroeyclinákat az Orbitoclypeusoktól az különbözteti meg, hogy mikroszférás juvenáriu- 
mukban a ciklusok az elsődleges spirál befejeződése után rögtön csillagalakot vesznek fel. Ezek után 
a ciklusok mind csillagalakúak, az equatoriális réteg a sugarakban megvastagszik és több rétegre is 
szétoszlik. A külső alak követi az equatoriális réteg megvastagodását és így a váz jellegzetes (általá
ban négy vagy ötágú) csillagalakot vesz fel.

Az Orbitoclypeusok között is találhatók csillagalakúak (0. bayani egy része) és bordások (О. ba- 
yani másik része, 0. katoae, 0 . furcata). Ezek mikroszférás alakjainál azonban a ciklusok nem veszik 
fel a csillagalakot azonnal az elsődleges spirál után. Az equatoriális réteg sokkal kisebb mértékben 
vastagszik meg a sugarakban, mint az Asterocyclináknál, a sugarak száma ötnél mindig több és az 
Asterocyclinákénál sokkal gyengébbek. Ezeket a csillag alakú, ill. bordás Orbitoclypeusokat korábban 
az Asterocyclinák, ill. az Aktinocyclinák közé sorolták. Külön nemzetségbe sorolásuk azonban nem 
indokolt, ugyanis különböző borda nélküli Orbitoclypeusoktól származtathatók. így az O. bayani 
az O. ramaraoi-tói, az O. furcata az 0. varians-tói, az 0. katoae pedig az 0 . chudeaui-tói.

Mindezek alapján az Orthophragminák (ezt az elnevezést e műben csakis a Discocyclinidae és 
Asterocyclinidae családok rövid összefoglalására használom, rendszertani jelentűséggel nem bír) 
szisztematikája a következő :
Eamilia Discocyclinidae Vaughan et Cole, 1940 
Genera Discocyclina Gümbel, 1868 

Nemkovella n. gen.
Athecocyclina Vaughan et Cole, 1940 
Pseudophragmina Douville, 1923 
ProporocycUna Vaughan et Cole, 1940 
Asterophragmina Rao, 1942 

Familia Asterocyclinidae Brönnimann, 1951 
Genera Orbitoclypeus Silvestri, 1907 

Asterocyclina Gümbel, 1868 
Neodisocyclina Caudri, 1972

AZ ORTHOPHRAGMINÁK KAPCSOLATAI

Neumann (1958) azon az alapon, hogy hasonló megaszférás embriók a kréta alakoknál, az Or- 
thophragmináknál és a Lepidocyclináknál is megfigyelhetők, a különböző típusú embrióval rendelkező 
Orthophragminákat különböző kréta alakoktól származtatta. Ugyanígy a különböző típusú embrióval 
rendelkező Lepidocyclinákat az analóg embriójú Orthophragminákkal kötötte össze (pl. Lepidorbitoi- 
des — „Nephrodiscodina” — Nephrolepidina vagy Simplorbitoides — Discocyclina fortisi — Pliole- 
pidina — Multilepidina). Ez egyrészt saját rendszertanával is ellentmondásban van (hisz ezek szerint 
az ,,Orthophragmininae” -ket és a ,,Lepidocyclininae” -ket is polyfiletikus eredetűeknek tartja), 
másrészt teljességgel figyelmen kívül hagyja, hogy a Discocyelinidaeknek az összes többi orbitoid 
Foraminiferáétól eltérő mikroszférás juvenáriuma van, így az azokkal való bármilyen kapcsolat (így 
a közös ős is) kizárható.

A perforált kis Poraminiferák közül a Cyclocibicidesnek van hasonló felépítése a Discocyclinidaek 
mikroszférás juvenáriumához. Ez az alak a szenonban lép fel és esetleg őse lehet a Discocyelinidaeknek. 
Kisebb valószínűséggel, de lehet az ős valamilyen Operculina-féle is, mely már a paleocénben feltűnik.

A Discocyclinidaek legprimitívebb alakjának az Athecocylinákat tekinthetjük, melyek ciklusait 
a radiális kinövések még alig tagolják kamrácskákra. Ebből alakulhatott ki még Amerikában a 
Pseudophragmina, majd a Proporocyclina nemzetség, melynél az annuláris szeptum radiális kinövé
se már egészen a következő ciklusig felér. Ez a három nemzetség a továbbiakban változatlan equato
riális kamraszerkezettel, ám egyszerűsödő mikroszférás juvenáriummal fejlődött tovább az eocén 
különböző szintjeiig Amerikában. Az Asterophragminát a Pseudophragmina földrajzilag izolált kör
nyezetben (Burma) kifejlődött oldalágának lehet tekinteni.

Equatoriális kamráinak szerkezete alapján (eltűnik a disztális annuláris sztolon és az annuláris 
szeptum radiálissá alakul át), valamint mikroszférás juvenáriumának bonyolultsága alapján a Nemko-
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vellát a Proporocyclinától származtathatjuk és a Tethys legősibb Discocyclinidaejének tarthatjuk, 
melyből a már annuláris (proximális) sztolonnal bíró Discocyclinák fejlődtek ki (2. táblázat), melyek 
fokozatosan egyszerűsödő mikroszférás juvenáriummal az eocén végéig éltek.

A Discocyclinidaek utódairól nem tudunk, feltehetőleg utód nélkül haltak ki, mivel a későbbiek
ben hasonló mikroszférás juvenáriummal bíró alakok nem ismertek.

Az Asterocyclinidae családra jellemző mikroszférás juvenárium mind a krétavégi Lepidorbitoi- 
deseknél, mind az oligo—miocén Lepidocyclináknál megtalálható. Ennek ellenére az Asterocyclini- 
daek nem tekinthetők a Lepidorbitoidesek utódainak, illetve a Lepidocyclinák elődeinek, ugyanis a 
legősibb Asterocyclinidaek („Hexagonocyclina”  és Orbitoclypeus barken az amerikai paleocénből) 
sokkal primitívebbek a kréta végének fejlett Lepidorbitoideseinél, ugyanígy a Lepidocyclinák ősei, 
a Helicostegina és a Helicolepidina jóval primitívebbek még az eddig ismert legprimitívebb Astero- 
cyclinidaeknél is. Ezért a legvalószínűbbnek tűnik közös, vagy egymással közeli rokon (rotálóid) 
ősöket feltételezni ennél a három csoportnál, melyekből különböző időben, de hasonló módon fejlőd
tek ki a Lepidorbitoidesek, Asterocyclinidaek, ill. a Lepidocyclinák.

A család legősibb tagjának az Orbitoclypeusok tűnnek, melyek az eddig ismert leletek alapján 
Amerikából származhatnak, ugyanis a legősibb amerikai Orbitoclypeusok (0 . barkeri, 0. mestieri) pri
mitívebb felépítésűek, mint az első európai Orbitoclypeus, az 0. seunesi (1. még 194. old.). A nemzetség 
hamarosan Európába is átvándorolt, ahol az amerikaitól eltérő utakon fejlődött tovább.

Az Asterocyclinákat az Orbitoclypeusok utódainak lehet tartani, mivel morfológiailag bonyolul
tabbak, legfőbb vonásaikban azonban azonos felépítésűek, ugyanakkor annál valamivel később lép
nek fel. Az amerikai és pacifikus Asterocyclinák legtöbbször 4 ágúak, míg az eurázsiaiak 5 ágúak. 
Ugyanakkor az eurázsiai Asterocyclinák mikroszférás juvenáriumainál elég gyakran megfigyelhető, 
hogy a spirál után közvetlenül csak 4 sugár alakul ki, az ötödik csak később, vagy egyáltalán nem. 
Ez alapján könnyen elképzelhető, hogy az Asterocyclinák is amerikai eredetűek, Európába csak ké
sőbb vándoroltak át.

Ugyanígy a Neodiscocyclinák (melyek csak Amerikából ismertek) is az Orbitoclypeusoktól szár
mazhatnak, hiszen azoktól csak proximális annuláris sztolonjukban különböznek. Rétegtanilag is az 
Orbitoclypeusok fölött lépnek fel. A Neodiscocyclinák hasonlóképpen alakulhattak ki az Orbito- 
clypeusokból, mint a Discocyclinák a Nemkovellákból.

Az Asterocyclinidae család utódairól nem tudunk.

AZ EURÁZSIÁI ORTHOPHRAGMINÁK FEJLŐDÉSÉNEK ALAPVETŐ VONÁSAI

Az eurázsiai Orthophragmina fajokat néhány kutató már régebben megpróbálta csoportosítani. 
Ezek jellegzetessége, hogy mindig csak egy-két szempontot vettek figyelembe, a többiektől eltekin
tettek. így Dottvillb (1922) külső bélyegek alapján hat, W eijden (1940) az embrió jellege alapján 
öt, Neumann (1958) az equatoriális réteg axiális metszetbeli jellege alapján öt, Bieda (1963) az equa
tori ális kamrák equatoriális metszetbeli méretei alapján három, Samanta (1969) a vázméret, az emb
rió jellege és az equatoriális réteg vastagsága alapján három, Portnaja (1974, 1975) külső bélyegek 
és az embrió jellege alapján négy csoportot különített el.

Utóbbi két szerző a csoportosítás alapján kísérletet tett az indiai, ill. krím-félszigeti Discocyclinák 
filogenetikai sémájának felállítására is.

Miután munkámban az Orthophragminák meghatározásában nagyrészt a belső bélyegek vizsgá
latára helyeztem a súlyt, szükség volt a taxonok új rendszerezésére, mely igyekezett a taxonómiai 
bélyegeket minél komplexebben figyelembe venni (1. még Less 1983). A csoportosításnál igyekez
tem olyan jellegekre támaszkodni, melyek eredetüket és fejlődésüket tükrözik, és így nagyrészt füg
getlenek a környezeti tényezőktől. Mivel az Orthophragminák fejlődésében sok közös vonás található, 
itt együtt tárgyalom az alapvető tendenciákat, jelezve, ha valamelyik közülük csak egy bizonyos cso
portra jellemző. Az egyes nemzetségeken belül csoportokat különítettem el az alábbi bélyegek alap
ján:

— az equatoriális kamrák szélessége
— a mikroszférás juvenárium bonyolultsága (csak a Discocyclinidaeknél)
— a megaszférás embrió jellege (csak az Asterocyclinidaeknél)
— a rozetta jellege (csak az Asterocyclinidaeknél)

Ezek a bélyegek az adott csoportokon belül többé-kevésbé állandónak bizonyultak más bélyegekhez 
viszonyítva, így a legalkalmasabbnak tűntek a csoportok elkülönítésének kritériumaként.

A csoportokon belül fejlődési sorokat lehetett kijelölni a következő bélyegek alapján :
— a váz alakja (pl. bordák megléte vagy hiánya — a Discocyclináknál és Orbitoclypeusoknál)
— a megaszférás embrió jellege és nagyságrendje
— az adauxiliáris kamrák jellege
— a ciklusok alakzata, ill. az egymást követő ciklusok növekedési jellege.

23



A fejlődési sorokon belül egyenes, illetve oldalirányú fejlődést is meg lehetett figyelni. Amennyi
ben az egyenes fejlődési vonalon belül csak mennyiségi változások történtek, úgy az egyes fejlődési 
fokozatokat egy faj alfajainak tekintettem. Ilyen mennyiségi változások:

— az embrió nagyságának fokozatos növekedése,
— az embrió alakjának lassú változása (általában a protoconeh fokozatos benyomulása a deute- 

roconchba — csak a Discocyclinidaeknél),
— az adauxiliáris kamrák számának fokozatos növekedése, ugyanígy fokozatos felmagasodásuk,
— az equatoriális kamrák magasságának növekedése illetve az embrió szélétől egységnyi távol

ságra található ciklusok számának fokozatos csökkenése.
Ha a mennyiségi változás minőségibe csapott át, úgy az új alakot új fajként értelmeztem, akár 

egyenesági, akár oldalági fejlődés esetén. Minőségi változásként értelmeztem a következőket:
— az embrió alakjának gyorsabb változását (pl. a centrilepidin embrió kialakulását minden eset

ben),
— az adauxiliáris kamrák jellegének megváltozását (pl. egyenes falúról ívelt falúra),
— az equatoriális kamraciklusok növekedési jellegének gyors változását,
— az equatoriális kamrák szélességének hirtelen csökkenését,
— a ciklusok alakjának megváltozását az Asterocyclinidaeknél,
— a rozetta típusának gyors megváltozását szintén csak az Asterocyclinidaeknél.
A filogenetikai kapcsolatok kijelölésénél jelentős szerepet játszott az adott formák megjelenési 

idejének viszonya is egymáshoz képest.
Összegezve : az Orthophragminák fejlődésére a következő tendenciák a jellemzőek :
1. a mikroszférás juvenárium lassú degenerálódása, egyszerűsödése (nepionikus akceleráció),
2. a megaszférás embrió fokozatos növekedése,
3. a protoconeh fokozatos benyomulása a deuteroconchba (csak a Discocyclinidaeknél),
4. az adauxiliáris kamrák számának növekedése,
5. az auxiliáris kamrák (főleg magasságukban érzékelhető) megnagyobbodása
6. az adauxiliáris kamrák jellegének megváltozása; egyenes falú kamrákból ívelt falúak alakul

nak ki (csak a Discocyclinidaeknél),
7. az equatoriális kamrák (főleg magasságukban) egyre nagyobbak lesznek,
8. ehhez kapcsolódóan, az embrió szélétől számított egységnyi távolságra egyre kevesebb kamra

ciklus jut,
9. az equatoriális kamraciklusok növekedési jellege egyre összetettebb lesz,
10. kör alakú ciklusokból hullámosak, majd csillagszerűek alakulnak ki (csak az Asterocyclini

daeknél),
11. bordás alakok alakulnak ki borda nélküliekből,
12. a pillérek nagysága differenciálódik (csak az Asterocyclinidaeknél),
13. a váz mérete fokozatosan megnagyobbodik (itt azonban a környezeti tényezők szerepe is 

igen nagy).

AZ EURÁZSIÁI ORTHOPHRAGMINÁK HATÁROZÁSA

Az Orthophragminák határozása ebben a munkában elsősorban belső szerkezetük alapján tör
tént. A külső bélyegek közül csak a bordásságot, a csillag-alakúságot és a rozetta típusát vettem fi
gyelembe, mivel ezek vizsgálataim alapján nem ökológiai tényezők okozatai.

A belső és külső minőségi jellemzők (bordásság, csillag-alakúság, rozettatípus, embriótípus, az 
adauxiliáris kamrák jellege, az equatoriális kamra szélessége, ciklusalak, növekedési jelleg) különb
ségei alapján az egyes mintákban található alakokat populációkba csoportosítottam, melyek egyúttal 
különböző fajoknak feleltek meg a mintán belül. Az illető populációt alkotó egyedek mindegyikén 
lemértem bizonyos mennyiségi jellemzőket. Megaszférás alakok equatoriális metszete esetében ezek 
a következők voltak: a morfológiai részben részletesen leírt P v  P 2, D v  D 2, a, N, L, H, l, h, n05 és 
n10 értékek. A P í és P 2 illetve D r és Z>2 értékek ismeretében kiszámítottam a P, D, ill. Q értékeket, a 
P 2, -D2 és a értékek ismeretében pedig az 11 és E értékeket. Az előbb felsorolt mennyiségi jellemzők 
között nyolc van olyan, melyek mérése egyrészt nem túl szubjektív, másrészt lényeges információt 
ad az illető populációnak a fajon belüli fejlettségéről, azaz viszonylag gyorsan evolucionáló mennyi
ségi jellemző. Ezek: az E, R, Q, P, D, N, H  és n0 5 értékek.

Mind a 8 mennyiségi jellemzőnek kiszámítottam a populációra jellemző számtani középértékét, 
szórását és a középérték 95%-os valószínűségű konfidenciáját.

2  xi
A  számtani középérték kiszámítása az ismert módon történt: x  = ------------ , ahol x  a kiszámított számtani kö-n

zépérték, Xi az egyes egyedeken mért érték, n pedig a vizsgált egyedek száma. Kivételt jelentettek a centrilepidin
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embrióval rendelkező fajok E  értékei, melyeket eleve O-nak vettem, mivel náluk nem dönthető el, hogy az E értékek 
pozitívak vagy negatívak.

A szórás és a konfidencia kiszámításánál figyelembe kellett venni, hogy az általam vizsgált populációk mind
egyike ún. ,,kis mintá” -nak számít, azaz a szórás és a konfidencia kiszámítását nem a ,,nagy mintá” -knál megszo
kott módon kell végezni. A „kis minták”  szórását a „nagy minták” szórásához hasonló módon számítjuk ki, az ún.

Bessel -korrekció figyelembevételével, a

Ily módon a szórás kiszámítása a következő :
n — 1

étékkel való szorzással.

/ 2  (X i - X )2 /  2  ( X i - x ) 2/ n / г=1-*-и
1 n — 1  ̂ n 1 n - 1

Az adott populáció változékonyságát az ún. variabilitás: V =  — segítségével jellemezhetjük.
X

A  konfidencia kiszámítása kis minták esetében a szórás és az ún. Student-függvény figyelembevételével törté
nik. Utóbbi értékeit 95%-os konfidenciára a következő táblázat mutatja be (n  a vizsgált egyedek száma, rn a Student- 
függvény megfelelő értéke osztva ]/ra-nel) :

n T n n T n n T n n T n n T n

2 8,986 10 0,715 18 0,497 26 0,403 34 0,349
3 2,484 11 0,672 19 0,482 27 0,395 35 0,343
4 1,590 12 0,637 20 0,468 28 0,387 36 0,338
5 1,242 13 0,604 21 0,455 29 0,380 37 0,333
6 1,050 14 0,577 22 0,443 30 0,373 38 0,329
7 0,925 15 0,554 23 0,432 31 0,366 40 0,320
8 0,836 16 0,533 24 0,422 32 0,360 42 0,312
9 0,768 17 0,514 25 0,412 33 0,354 46 0,297

A  95%-os konfidencia (g) kiszámítása ezek után: o =  a - t n.
A  fenti táblázatból látható, hogy ha n  nagyon kicsi, akkor t„ nagyon magas. Ezért a fenti számítási módot 

csak akkor alkalmaztuk, ha п'ш4. Ha n =  1 — 3, a konfidenciát nem határoztuk meg.

A konfidencia (q) ismeretében meg lehetett határozni a populációban az adott mennyiségi jel
lemző középértékének 95%-os valószínűségű konfidencia-intervallumát, mely x —g és x +  о között 
helyezkedik el.

A konfidencia-intervallum ismeretének jelentősége a következő: általa meg tudjuk állapítani 
azt, hogy ha végtelen számú egyedet vizsgáltunk volna meg, akkor az adott mennyiségi jellemző kö
zépértéke is az általunk megadott konfidencia-intervallumba esett volna, természetesen nem 100, 
hanem csak 95 %-os valószínűséggel.

A В -formák equatoriális metszeteinek és az axiális metszeteknek elég kevés a számuk, ezért popu
láció vizsgálatra nem használtam fel őket. Határozásuk minőségi jegyek alapján történt.

Visszatérve az А -formák equatoriális metszetéhez : miután minden egyes populációban megtör
tént a kiemelt mennyiségi jellemző vizsgálata, összehasonlítottam a különböző korú mintákból szár
mazó azonos minőségi jegyekkel bíró (tehát ugyanazon fajhoz tartozó) populációkat mennyiségi 
bélyegeik alapján. Az összehasonlításra tapasztalataim szerint a deuteroconch közepes mérete (JD) 
a legalkalmasabb, ugyanis mérése a P  értékkel együtt viszonylag a legobjektívebb, variabilitása 
(12,6% 103 populáció alapján) а ?г0 5 és Q értékeké után a legkisebb, fejlődése pedig a kor függvényében 
a leggyorsabb. A többi mennyiségi jellemző közül a P  értékek fejlődése lassabb, átlagos variabilitása 
(15,7% 98 populáció alapján) nagyobb. Az E, В és Q értékek mérése bonyolultabb, ezért szubjekti
vebb is, fejlődésük lassabb, bár a Q értékek variabilitása (10,9% 98 populáció alapján) kisebb. Az E 
és В értékek variabilitása nagyságuk függvényében nő, a szórás abszolút értéke azonban viszonylag 
állandó (az E esetében átlagosan 0,142, míg az В esetében 0,135 98—98 populáció alapján).

Az N  értékek mérése elvileg objektívebb kellene, hogy legyen, mint a D  értékeké. A gyakorlatban 
azonban ez nincs így, mivel az adauxiliáris kamrák radiális szeptumai egyes esetekben nehezen kive
hetők. Fejlődésük is lassabb, mivel, bár nagyon lassan, de az adauxiliáris kamrák szélessége (L) is 
növekszik a korral. Variabilitásuk is nagyobb, mint a D  értékeké (15,3% 89 populáció alapján. Még 
nagyobb a variabilitás — 24,2% 12 populáció alapján — az Asterocyclina stellata és A. alticostata ese
tében, hiszen N  értékeik nagyon alacsonyak).

A H  és nob értékek mérése a legszubjektívebb, ugyanis a mérő személy dönti el, hogy a sok lehet
séges közül hol méri le őket. Evolúciójuk is lassabb, a H  értékeknek pedig az átlagos variabilitása is 
nagyobb (14,3% 104 populáció alapján), mint a D  értékeké. Az n05 értékek esetében a variabilitás 
11,0% 99 populáció alapján.

Annak ellenére döntöttem a D  értékek összehasonlító szerepe mellett, hogy hasonló orbitoid Fora- 
miniferáknál nem őket használják fel erre a célra.

Gorsel (1975) az európai Lepidorbitoideseknél más — az Orthophragmináknál nem mérhető 
— mennyiségi bélyegek mellett az N  értékeket alkalmazta. Azonban a Lepidorbitoidesek adauxiliáris
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kamráinak száma általában jóval kisebb, mint az Orthophragmináké és a legtöbb esetben jól ki is 
rajzolódnak.

A Lepidocyclinák elkülönítésénél ( Vlerk 1973, Vessem 1978) a protoconch deuteroconch általi 
bekerítettsége a fő krétérium, melyet százalékos arányban adnak meg és mely lényegét tekintve meg
felel az itt leírt R, illetve E jelű jellemzőknek. Felhasználásuk korlátáit fentebb részleteztem. A beke- 
rítettség százalékos mérésére alkalmas műszerrel nem rendelkezem, de nem is valószínű, hogy alkal
mas lenne az egyes Orthophragmina fajok fejlődési stádiumainak (alfajainak) elkülönítésére, mivel 
rengeteg faj embriója (pl. Discocydina fortisi, D. pulcra, az Orbitoclypeus- és Asterocyclina fajok) 
egyáltalán nem változik a kor függvényében.

Annak ellenére, hogy a D értékeket ebben a munkában kiemelten kezelem, a többi mennyiségi 
jellemzőnek is van bizonyos jelentősége, többek között az egyes fajok populációi között változékony
ság kimutatásának terén és a kontroll miatt is.

A ü  értékek kor szerinti tendenciózus emelkedése alapján az egyes, egymástól minőségi jegyeik
ben különböző fajokon belül fejlődési stádiumokat (egymástól csak mennyiségi jellemzőikben külön
böző alfajokat) lehetett elkülöníteni mesterséges határokkal. Ezekre azért volt szükség, hogy taxo- 
nómiailag kategorizálni lehessen az egyébként töretlen, ugrás nélküli fejlődést az érvényes nómenkla
túrái szabályok szerint. A fejlődési stádiumok (alfajok) közötti mesterséges határokat mindenütt 
igyekeztem a rendelkezésemre álló (vizsgált és irodalmi) anyag alapján a legcélszerűbben felállítani 
úgy, hogy egyrészt a lehetőség szerinti legpontosabb rétegtani beosztáshoz adjon kellő alapot, másrészt 
úgy, hogy a populációk D  értékeinek konfidencia-intervallumai nem túl nagy (6—10) egyedszám ese
tén is ,, belefér jenek” úgy-ahogy egy-egy alfaj mesterséges határai közé. Mivel az egy populáción belü
li D  értékek átlagos szórása a D  érték 12,6%-a, mely kb. azonos a konfidenciával n — 6—7 esetében, 
a D  értékek átlagos konfidencia-intervalluma ebben az esetben a JJ érték kb. 25%-a. Ezért a mester
séges határok között legalább 25%-os eltérést minden esetben betartottam.

Felvetődik a kérdés, vajon a D  értékek fejlődésére milyen hatást gyakorolhattak az ökológiai té
nyezők? Ezt teljes bizonyossággal megmondani nem lehet, annyi azonban tény, hogy az általam meg
vizsgált bahcsiszeráji szelvényben a D értékek folyamatosan növekedtek egy-egy fajon belül, annak 
ellenére, hogy ott különböző kőzetfajták (agyag, márga, mészkő) fordulnak elő és a keletkezési mély
ség is változó volt (a kísérő fauna alapján). A többi vizsgált mintában sem találtam ellentmondást a 
vizsgált populációk D értékei között.

Külön kell itt szólni a nómenklatúrái munkáról is. Mivel az Orthophragminák határozása az ed
digiektől eltérő elvek alapján történt, szükség volt a teljes irodalmi anyag átértékelésére is. Törekvé
sem az volt, hogy ennek az átértékelésnek minél kevesebb, már bevezetett elnevezés essék áldozatul. 
Sajnos azonban a taxonok jó részét a múlt században írták le, az esetek nagy többségében a belső 
szerkezet ábrázolása nélkül. Ez egyébként századunkban is gyakran előfordult. Azokat az elnevezé
seket, melyeket azóta sem kísért belső szerkezeti ábrázolás, egyértelműen ki kellett szűrni, mivel azo
nosíthatatlanok. Ki kellett szűrni azon elnevezések legnagyobb részét is, melyet a leírás óta kísért 
ugyan belső szerkezeti ábrázolás, de nem a típuslelőhelyről, ezért alkalmazásukban súlyos ellentmon
dások vannak. Csak abban az egy-két esetben lehetett őket megtartani („furcata” , „strophiolata” , 
„tenella” ), amikor nem lehetett jobbat találni az irodalomban már bevezetett elnevezések között. 
Prioritási okok miatt is meg kellett szüntetni néhány nevet, valamint egy-két esetben azért is, mert 
a név, bár elvileg használható lenne, de több mint 50 éven át annyira elfelejtődött (nomen oblitum), 
hogy helyette egy másik elnevezés ivódott be a köztudatba (pl. „applanata”  helyett „augustae” ).

Amennyiben egy nem junior szinonimaként leírt taxont a leíráskor belső szerkezeti ábrázolás is 
kísért, vagy később valaki más ábrázolt topotípusos példányról belső szerkezeti ábrát, az elnevezés 
természetesen megtartható volt.

A taxonok közötti gyors eligazodást szolgálja a 3. táblázat. A genusokat az alábbi kulccsal külön
böztethetjük meg:

1. Az equatoriális kamrák 6-sztolonosak, téglalap alakúak ...................... genus Discocyclina
2. Az equatoriális kamrák 4-sztolonosak, enyhén hatszögletűek :

a) A ciklusok csillag alakúak ........................................................................genus Asterocyclina
b) A ciklusok kör alakúak vagy hullámosak :

a) A В-formák juvenáriuma ,,Heterostegina” -jellegű (kiegészítő jelleg, mely a ß esetben 
csak nagyon ritkán fordul elő: az А-formák embriója nephro- vagy semi-isolepidin tí
pusú) ........................................................................................................ genus Nemkovella

ß) A В-formák juvenáriuma ,,Lepidocyclina” -jellegű (kiegészítő jelleg, mely az a eset
ben sosem fordul elő: a leggyakoribb embriótípusok: excentri-, eu- és trybliolepidin) 
................................................................................................................ genus Orbitoclypeus
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A gyors meghatározás utáni ellenőrzést szolgálják a taxonleírások, melyekben bővebb magyará
zat is található.

Leírásaimban a típuslelőhelyről, vagy ha innen nincs, más lelőhelyről elsőként belsőleg is ábrázolt 
példányt vettem a taxon alapjául. Ezek a leírás elején mint holo- vagy lectotypusok meg vannak jelöl
ve, vagy ha az előbbi kettő nem ábrázol belső szerkezetet, magam jelöltem ki „Az А-formák equatoriá- 
lis metszetének típusát”  lehetőleg az irodalmi anyag alapján, de ha erre nem volt lehetőség, saját 
anyagomból. Mindenütt ügyeltem arra, hogy a megadott típus D  értéke jellemző legyen a taxonra. 
Ily módon lehetőség nyílt arra, hogy régi elnevezések az új határozási módszerekkel is fenntarthatok 
legyenek.

Az általam leírt 91 taxon elnevezése közül 49 régi, 42 új. A fajként leírt alakok nevei közül 33 
régi, 14 új, míg a csak alfajként leírt alakok elnevezései közül 16 a régi és 28 az új.

27



AZ ORTHOPHRAGMINÁK VIZSGÁLATÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE

A FELTÁRÁS MÓDSZERE

A terepen gyűjtött minta súlyát a benne foglalt Orthophragminák gyakorisága szabja meg. Ta
pasztalataim szerint a mészben gazdag üledékek tartalmazzák a legtöbb Örthophragminát, így belő
lük 1 kg-nál nagyobb súlyú mintát nemigen kell venni. Minden esetben arra törekedtem, hogy a már- 
gásabb részekből gyűjtsék, mivel ezek kiiszapolhatók és belőlük így izolált példányok nyerhetők ki, 
melyekben mind a belső, mind a külső bélyegek jól tanulmányozhatók. A mészben szegény agyagok 
és aleuritok jóval gyérebben tartalmaznak Örthophragminákat, a bennük található fajok száma is 
elég alacsony, így ezekből általában 1 kg-on felüli mintákat kell gyűjteni.

A hagyományos módon történő kiiszapolás után az izolált példányok külső bélyegeit binokuláris 
mikroszkóppal a legcélszerűbb vizsgálni. A rozetta vizsgálatánál egyes esetekben sokat segíthet egy 
rövid ideig (max. 1. percig) tartó, 5%-os sósavval történő maratás.

Az equatoriális réteg feltárására új módszert alkalmaztam, melyet korábban cikkekben ismer
tettem (L ess  1976, 1981a). Ennek lényege: a korábbi hosszadalmas és nagy alaposságot igénylő vé- 
konycsiszolat-készítés helyett az Örthophragminákat kombinált fogó segítségével felpattintottam 
úgy, hogy az equatoriális réteg merőlegesen álljon a fogó pofáira. E módszer előnye, hogy jelentősen 
megnöveli az equatoriális réteg feltárásának termelékenységét, a váz az esetek 75 — 80%-ában ponto
san az equatoriális réteg síkjában pattan fel (nem keletkeznek ferde metszetek), valamint az, hogy a 
két egyenértékű félvázon a külső bélyegek is vizsgálhatók maradnak. A módszer egyedüli hátránya, 
hogy a váz széléből jelentős részek lepattanhatnak, azonban mivel a taxonómiailag legfontosabb bé
lyegek (embrió, embrió körüli kamrák) a váz középpontjában találhatók, ez a meghatározást nem 
befolyásolja jelentősebben.

Â módszer lényegében azonos a Nummulitesek pattintásának régesrég alkalmazott metódusával. 
Hogy ezidáig miért nem került szélesebb körű alkalmazásra, annak az lehet az oka, hogy a pattintás 
után közvetlenül csak az üres vázú vagy színes kitöltésű (vasokker, glaukonit) Orthophragminák vizs
gálhatók. Az esetek többségében azonban a kalcitvázat másodlagos kalcit tölti ki, amely lehet poró
zus, vagy pátitosodott is. Mindkét esetben lila tintával történő festést alkalmaztam, mely a másod
lagos kalcitba ivódva (porózus kalcit esetében), vagy a kalcit két generációja közé beivódva (pátito
sodott kalcit esetében) mintegy előhívja az equatoriális réteg szerkezetét. A lila tinta előnye az, hogy 
a vizes öblítés csak a be nem ivódott tintát mossa ki, a beivódottat már nem képes. Jobb kontraszt
hatás elérése céljából a meszes üledékekből származó üres vázú, valamint a glaukonittal kitöltött 
Örthophragminákat is megfestettem.

Az equatoriális réteg vizsgálata binokuláris vagy ércmikroszkóppal történik. A lila tintával meg
festett, másodlagos kalcittal kitöltött vázakra vizet csepegtettem a zavaró fénytörési jelenségek ki
küszöbölésére.

Az equatoriális réteg pattintással való feltárása nemcsak az Orthophragmináknál, hanem a 
többi orbitoid Eoraminiferánál is alkalmazhatónak tűink. Magam Lepidocyelinákon végeztem sikeres 
kísérleteket (L ess  1981a).

Axiális metszet nyerésére továbbra is csak a csiszolat útján való feltárás kínálkozik. Én csak 
véletlenül tört axiális metszeteket vizsgáltam.

A FÉNYKÉPEZÉS MÓDSZERE

Az Orthophragminák fényképezése nem könnyű feladat, mivel viszonylag nagy felületen kell 
rendkívül finom részleteket láthatóvá tenni.

A táblákon található fotók legnagyobbrészt saját felvételeim.
A váz külső alakjáról készült fotók egy része Moszkvában készült FMN—2 típusú univerzális 

paleontológiái fényképezőgéppel síkfilmre, másik részüket (II. tábla 9., IV. tábla 6., V. tábla 4., 
VI. tábla 4., VII. tábla 10., VIII. tábla 10., IX. tábla 3., XIV. tábla 9., XVII., tábla 9., X X I. tábla
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4., 11-13 ., X X III. tábla 1., XXV. tábla 1., XXVI. tábla 5., X X X II. tábla 5 -6 .,  X X X IV . tábla 11., 
X X X V . tábla 7., XLI. tábla 9., XLIII. tábla 1. és XLIV. tábla 10.) Laky Ildikó készítette a MÁFI 
mikropaleontológiai laboratóriumában mikroszkópon át, 24x36 mm-es kisfilmre.

A  legnehezebb feladatot az equatoriális és axiális metszetekről készülő felvételek elkészítése 
okozta. Üres vázú Orthophragminákról a legjobb fotókat a fent említett FMN—2-es típusú készülé
ken lehetett készíteni, ugyanis ennek a legnagyobb a mélységélessége. E műszer hátránya ugyanakkor 
a viszonylag kicsi (max. 22 X -es) nagyítás és ennek következtében a kicsiny felbontóképesség. Na
gyobb felbontóképesség, ám kisebb mélységélesség jellemzi a Diósgyőri Gépgyár metallurgiai labora
tóriumának Zeiss gyártmányú metallurgiai mikroszkópját és a MÁFI Polmi típusú mikroszkópját 
ércmikroszkópos feltéttel. Ezek a műszerek a kitöltött vázú és a mikroszférás Orthophragminák 
fotózásánál adták a legjobb eredményeket.

A  legtöbb felvétel az említett Polmi típusú készülékkel készült, így ennek a metodikáját ismer
tetem részletesebben : A plasztilinba ágyazott equatoriális metszetet alkalmas montírozó készülékkel 
a tárgyasztallal párhuzamosra állítjuk, majd szükség szerint vizet cseppentünk rá. Én Forte 17 DIN- 
es kisfilmet használtam, melyen a legkontrasztosabb és ugyanakkor megfelelően árnyalt felvételt 
akkor sikerült kapnom, ha zöld szűrőt alkalmaztam és lehetőség szerint leszűkítettem az objektív 
nyílását. Ügyelni kell ugyanakkor arra, hogy az expozíciós idő ne legyen több 1 percnél, mivel ekkor 
egyrészt a plasztilinbán lévő olaj túlzottan beivódik a vázba, másrészt az equatoriális metszetre csep
pentett víz annyira elpárolog, hogy az veszélyezteti a kép élességét.
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A VIZSGÁLT MINTÁK SZÁRMAZÁSI HELYE

Az általam vizsgált minták egy része (a szovjetunióbeli és magyarországi anyag) saját gyűjtésem, 
másik részét (a bulgáriai, ausztriai, olaszországi és franciaországi mintákat) a Természettudományi 
Múzeum gyűjteményéből K ecskeméti Tibor volt szíves rendelkezésemre bocsátani. Szelvényszerű 
gyűjtést a Krím-félszigeten, az ajkai Csékúti-árokban, a dunaszentmiklósi Kántor-kerti-patak bevá
gásában tudtam folytatni, a többi minta szórványszerű gyűjtésnek tekinthető.

KRÍM-FÉLSZIGET

A Krím-félsziget régóta ismert és jól feldolgozott eocén rétegei nyugodt településük (3°-kal dől
nek É felé), faunában való gazdagságuk és teljességük miatt rászolgálnak arra, hogy a Szovjetunió 
déli részei eocénjének sztratotípus-szelvényéül szolgáljanak. Muratov—Nemkov (1960) beosztása 
szerint a krími eocén négy emeletre, a bahcsiszeráji, szimferopoli, bodraki és almai emeletre tagol
ható. A bahcsiszeráji emelet képződményei transzgresszíven települnek a paleocén kácsai emeletére, 
majd a rétegsor végig folyamatos.

A Krím-félszigeten 1974-ben és 1975-ben folytattam gyűjtést. Először, 1974-ben csak a szimfe
ropoli emelet legalsó 3 m-ét vizsgáltam a Bahcsiszeráj melletti Sztaroszelje falu felett É-ra emelkedő 
Szuvlu-Kaja-hegyen lévő sztratotípus-szelvényben (16. ábra — E jelű minták), valamint az innen 
KÉK-i irányban kb. 5 km-re lévő Ulakli falu felett emelkedő hegyen (U jelű minták).

1975-ben kb. 0,75 m-es mintavételi sűrűséggel sikerült begyűjtenem a Szuvlu-Kaja-hegy teljes 
szelvényét (B jelű minták), ennek folytatását az Alma folyó jobb partján található, szintén sztrato- 
típus-szelvényből (A jelű minták). Ezenkívül még egy szelvényt gyűjtöttem be a Bodrak folyó bal 
partjáról (C jelű minták — l .a  16. ábrát is).

A krími eocén Nummulitidáit Nemkov—Barhatova (1961), Nemkov (1967), Golev (1971) és 
Schaub (1981), Orthophragmináit Portkaja (1974), nannoplanktonjait Kapellos (1973), plankton 
Foraminiferáit Nemkov—Sutszkaja (1971) ismertette.

Bahcsiszeráji emelet (az OS, CR, CP, PA, PF és részben az NA populáció)

A sztratotípus-szelvény az emelet agyagrétegeit 33 m vastagságban tárja fel, a felső részén né
hány nummuliteses mészkőpad betelepülésével. Legalsó 0,5 m-e erősen glaukonitos. Nemkov—Bar
hatova (1961) Nummulitidaek alapján az emeletet 3 részre tagolja. Az alsó 5—6 m az Operculina 
semiinvoluta, a következő 10 m a Nummulites crimensis, a felső 18 m az Assilina placentula zónája.

Vizsgálataim szerint Orthophragminák alapján az emeleten belül 3 szintet lehet kijelölni, melyek 
közül a legfelső már a következő (szimferopoli) emeletbe is átnyúlik (4. táblázat).

Az Operculina semiinvoluta-zónkra, (OS populáció — В 1 — 8-as minták) és a Nummulites crimen- 
sis-zóna alsó kétharmadára (CR populáció — В 9— 16-os minták) a Discocyclina archiaci balchchisaraien- 
sis jelenléte a legjellemzőbb.

A Nummulites crimensis-zóna, felső harmadára és az Assilina placentula-zóna, legalsó részére 
(CP populáció — В 17—22-es minták) a Discocyclina archiaci staroseliensis és az Orbitoclypeus rama- 
raoi suvlukayensis jelenléte a jellemző, míg az Assilina placentula-zóna, legnagyobb részében (PA 
populáció — В 23 —32-es és PF populáció — В 33—41-es minták) a Discocyclina archiaci archiaci, 
a D. pseudoaugustae és az Orbitoclypeus ramaraoi crimensis a legjellemzőbb fajok. Az emelet tetején 
(NA populáció, mely magában foglalja a következő emelet legalsó részét is — В 42—47-es, E 1 — 7-es 
és U 1 —5-ös minták) a mikroszférás példányok egyedszáma jelentősen meghaladja a megaszférásokét, 
ezzel együtt itt új fajként jelenik meg a Discocyclina pseudoaugustae helyett a D. fortisi fortisi, vala
mint a D. weijdeni.

30



Szimferopoli emelet (részben az NA, valamint az NF, DA, DF és PO populációk)

A  sztratotípus-szelvény az emelet képződményeit összesen 44 m vastagságban tárja fel, kőzet
anyaga alul nummuliteses mészmárga (kb. 7 m), felül nummuliteses mészkő (kb. 37 m).

Nemkov—Barhatova (1961) Nummulitidaek alapján az emeletet 3 részre tagolják.
Az alsó 6—7 m a Nummulites distans minor (= N .  nemkovi), a középső 25 m a N. distans, míg 

a felső 12 m a N. polygyratus zónája.
Vizsgálataim alapján az emeleten belül 3 Orthophragmina-szintet lehet kijelölni (4. táblázat), 

melyek közül a legalsó a bahcsiszeráji emeletből nyúlik fel ide és ismertetése is ott található (NA popu
láció). Ez a zóna csak az emelet legalsó 1,5—2 m-ét foglalja magába.

Viszonylag éles a határ a következő (Discocyclina fortisi simferopolensis) Orthophragmina-szint 
felé, mely a Nummulites distans minor-zóna felső 3/4-ét (NF populáció — В 48—52-es, E 8 — 9-es és 
U 6 —9-es minták) és a Nummulites distans-zóna alsó részét foglalja magában. A felső határ megálla
pítása itt egyelőre nem volt lehetséges, mivel а В 57-es minta fölött а В 75-ös mintáig terjedően a kő
zet olyan kemény, hogy belőle Orthophragminákat nem tudtam izolálni. A DA populációba ezért 
feltételesen а В 53 —74-es mintákat sorolom. A szintjelző fajon kívül jellemző még a Discocyclina 
archiaci bartholomei, a D. senegalensis és a Nemkovella evae jelenléte.

А В 75—78-as minták kőzetanyaga valamivel lazább az alatta lévőknél és elég fajgazdag Ortho- 
phragmina faunát tartalmaz. A minták egynémelyikéből Orthophragminákat is lehetett izolálni. A 
vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy a Nummulites distans-zóna felső részén (DF populá
ció — В 75—85-ös minták) és a N. polygyratus-zónának legalábbis az alsó részén (PO populáció — В 
86—92-es, A 1 — 8-as és C 1 —14-es minták) a legjellemzőbb taxonok a Discocyclina stratiemanuelis, 
a D. dispansa taurica, a D. aaroni chalossensis, a D. pratti montfortensis, a Nemkovella fermonti, az 
Orbitoclypeus portnayae és az O. koehleri.

Bodraki emelet (ВО populáció)

A szimferopoli emeletből fokozatos átmenet van a 80—100 m vastag bodraki emeletbe. Az át
menetet, illetve az emelet nagy Foraminiferákat is tartalmazó alsó 15 m-ét (az ún. kuberlini szintet) 
Prijátnoje Szvidányije falu mellett az Alma folyó jobb partján a sztratotípus-szelvényben lehet vizs
gálni (A 9—23-as minták). Jó szelvény található még Szkalisztoje falu mellett, a Bodrak folyó bal 
partján (C 15—30-as minták).

A bodraki emelet jellegzetes kőzetanyaga krétaszerű fehér mészkő, majd feljebb mészmárga, me
lyet már iszapolni is lehet.

A bodraki emelet lito- és biofáciese arra mutat, hogy a tenger fokozatosan mélyült. A nagy mé
retű Nummulitidaek itt teljességgel hiányoznak, a kis méretű Nummulitidaek faj- és egyedszáma fo
kozatosan csökken, majd a felsőbb keresztyini és kumi szintben teljesen el is tűnnek. Az Orthophrag- 
minák valamivel jobban bírták a tenger mélyülését, mivel a Nummulitidaek eltűnését követő 3—4 
m-ben még jelen vannak. Ugyanakkor a plankton Foraminiferák faj- és egyedszámban is egyre gya
rapodnak.

Nemkov—Barhatova (1961) itt csak egy zónát, a Nummulites incrassatus-ét tudta elkülöníteni.
Vizsgálataim szerint az Orthophragminák alapján is csak egy szintet (Discocyclina kingae) 

lehet kijelölni (4. táblázat). Ennek a zónának az alatta lévővel való határát feltételesen az emelet alsó 
határán vontam meg, mivel Orthophragminákat csak az A 18—23-as és a C 22—25-ös mintákból le
hetett izolálni. Lejjebb a kőzet túl kemény, feljebb pedig már nem tartalmaz Ortophragminákat. 
A jellemző fajokat a 4. táblázat mutatja be.

*

A krími sztratotípus-szelvény és a nyugat-európai eocén emeletek korrelációjáról többfajta né
zet is létezik. Ezek közül a leglényegesebbeket az 5. táblázat mutatja be.

A klasszikus DNy-aquitániai és észak-olaszországi lelőhelyek Orthophragmina faunáival való 
összevetés alapján alakult ki az általam javasolt korreláció, mely KAPELLOSétól (1973) csak abban 
tér el, hogy én Hardenbol—Berggren (1978) alapján a Discoaster sublodoensis nannoplankton- 
zónát (NP 14) már a lutéciai emelet alsó részébe sorolom.

Itt említendő még meg, hogy a Nummulitidaekhez hasonlóan az Orthophragminák között is 
találhatók olyan alakok a szimferopoli emelettől kezdve, amelyek feltehetően csak az ún. „Északi 
Nummulites Provinciá” -ra (Krím, Mangislak, Északi Araion Inneni Terület, Dobrudzsa) korlátozód
nak, hiszen a mediterrán régióban egyelőre nem találtam meg őket. Ezek a Discocyclina kingae, 
az Orbitoclypeus koehleri és az 0. portnayae.
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BULGÁRIA (DIKILITAS -  DK POPULÁCIÓ)

Bulgáriából egyetlen mintám származik „Dikilitas — Qravecz J. gyűjtése” felirattal a Termé
szettudományi Múzeum gyűjteményéből. A Várna melletti szelvény jól korrelálható a fentebb leírt 
krími sztratotípus-szelvénnyel, mivel azzal lényegében azonos kifejlődésű és ugyanúgy az ún. „Északi 
Nummulites Provinciá” -hoz tartozik (Nemkov 1967 szerint). A bahcsiszeráji emelettel azonosít
ható homokos—márgás ill. márgás rétegekből Belmttsztakov (1960) gazdag Nummulites faunát írt le.

Az általam vizsgált mintából két Discoeyclina-faj került elő : a D. archiaci archiaci és a D. pseu- 
doaugustae, melyek egyértelműen a cuisi emelet alsó részét jelzik és feltehetően a szelvénynek a bah
csiszeráji emelet Assilina placentula-zóná]& felsőbb részeiből kerültek elő.

MAGYARORSZÁG

Magyarországon gyűjtött mintáim 4 területről származnak (17. ábra), melyeket itt rétegtanilag 
alulról felfelé haladva ismertetek.

Nyugati- Gerecse

Neszmély és Dunaszentmiklós környékén eocén képződmények csak a Dunaszentmiklósról induló 
és a Dunába ömlő Kántor-kerti- (vagy Tekeres-) patak, ill. a szintén a Dunába ömlő Bátor-berki - 
(vagy Téglagyári-) patak mély bevágásaiban vannak a felszínen (18. ábra), máshol a vastag lösz- ill. 
pannóniai képződmények elfedik. Diszkordánsan települ a Fülöp J. (1958) által leírt gerecsei kifej
lődésű terrigén alsó-kréta képződményekre, azonban a lepusztítás miatt csak foszlányok maradtak 
meg belőle. A terület eocén képződményeit Gidai L. (1980) ismertette.

 ̂Nagy Foraminiferákat 4 feltárásban találtam, ezek közül csak kettő tartalmaz Orthophragmi- 
nákat is.

Dunaszentmiklós (D M  populáció)

A Kán tor-kerti-patak felső részén (melynek másik elnevezése Iván halála), Dunaszentmiklóstól 
ÉK-i irányban 400 m-re az eocén rétegek diszkordáns települése az alsó-krétán jól látszik. Az eocén 
rétegsor itt alulról felfelé a következő (1. a 19. ábrát is) :

1. 2 m tarka agyag
2. 4 m szenes, molluscás agyag
3. 5 m szürke „operculinás” agyagmárga
Az árokban található nagy Foraminiferákat tartalmazó képződményekből alulról felfelé kb. 

1 —1,5 m-ként 10 db mintát vettem. Ezek közül az alsó 4 (K 1—4-es minták) nem tartalmazott Or- 
thophragminákat. Innen Jámboráé Káess M. a következő Nummulitidae faunát határozta meg: 
Nummulites anomalus, N. subplanulatus, Operculina ammonea és O. granulosa, melyek alapján ezek 
a képződmények szerinte az alsó-eocén ypresi emeletének alsóbb, Nummulites subplanulatus-os szint
jébe tartoznak.

A felső 6 mintában (K 5—8-as, KA és KF minták) már Orthophragminák is szerepelnek. Jám
boráé K áess M. az alsóbb mintákban is előforduló Nummulitidaeken kívül még az Operculina par- 
va-1 is meghatározta. Mindezek alapján ő ezeket a rétegeket az alsó-eocén cuisi emelet felsőbb, Num
mulites anomalus—N. subramondi ( =  operculinás agyagmárga) szintjébe sorolta.

Ezen 6 minta mindegyikében előfordulnak a 6. táblázaton jelzett Orthophragminák. A minták 
korára vonatkozólag véleményem eltér Jámboráé K áess M.-étól, miszerint én e rétegeket a lutéciai 
emelet középső részébe helyezem az Orthophragminák alapján, ugyanis a Discocyclina dispansa nuss- 
dorfensis csak erre a szintre jellemző (bővebben 1. „az eurázsiai Orthophragminák rétegtana” c. rész
ben).

Neszmély (N T populáció)

Nagy Foraminiferákat, így Orthophragminákat is tartalmazó sárga és szürke agyag található 
Neszmélyen, a Bátor-berki-patak középső részén. A települési viszonyok itt nagyon zavartak: alsó
kréta képződmények, eocén tarka agyag és foraminiferás agyag ismétlődő kibúvásai váltakoznak. 
Ez nyilván az erőteljes blokk-tektonika következménye.

Az innen vett 8 szórványmintám mind ugyanazt a faunát tartalmazta.
A Nummulitidaek Jámboráé Káess M. meghatározása szerint: Nummulites perforatus, N. stria

tus, N. anomalus, N. nitidus, N. subramondi, N. burdigalensis, Assilina exponens, A. laxispira, Oper
culina ammonea, O. granulosa. Ezen fauna alapján ő a képződmény korát kora-lutéciainak tartja,
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másodlagosan bekerült nagy Foraminifera (köztük Diseocyclina) fajokkal. Ez összhangban áll Jám
bo ráé  ívness M. (1968) korábbi adataival.

Az Orthophragminák közül a Dunaszentmiklóson is meglévő Diseocyclina dispansa nussdorfen- 
sis, a D. aaroni aaroni, valamint az ezekhez képest újnak számító D. augustae atlantica került elő 
(1. a 6. táblázatot is). Ez a feltárás egyértelműen az ún. ,,perforatus” -os rétegeket reprezentálja, me
lyek a Diseocyclina fauna alapján itt kétségtelenül a lutéciai emelet középső részébe tartoznak. 
Orthophragminák áthalmozására utaló nyomokat nem találtam, sőt, megfigyeléseim szerint az összes 
nagy Foraminifera jobb megtartású ezekben a rétegekben, mint a Dunaszentmiklósnál található ún. 
„operculinás” rétegekben.

Déli-Bakony (Ajka környéke — AJ populáció)

A Déli-Bakony eocén képződményeit igen alaposan tanulmányozta Böckh (1875—1878), Haát- 
ken (1875b), R ozlozsnik (1925, 1928), Vecsey (1939), Szőts (1956), K opek—Kecskeméti (1960) 
és K opek et al. (1966, 1971). Munkáik alapján a rétegsorok egyértelműen tisztázottnak tekinthetők. 
Eltérések mutatkoznak az egyes rétegek korbesorolását illetően, itt K opek et al. (1966, 1971) első
sorban Nummulites-vizsgálatokon alapuló rétegtani beosztása a legkorszerűbb. Munkám során a 
K opek et al. (1966) beosztása szerinti ún. „millecaputos” és „glaukonitos” (XII. és XIII.) szint hatá
rán feldúsuló Orthophragminákat vizsgáltam, mivel a többi szintben ezek alig, vagy egyáltalán nem 
találhatók meg.

A fauna az összes általam vizsgált lelőhelyen (20. ábra) egykorúnak bizonyult, közöttük csak az 
egyes fajok gyakoriságában mutatkozott eltérés.

A Nummulitidaeket K ecskeméti T. (7. táblázat) határozta meg. Az ugyancsak K ecskeméti 
(1958, 1959) által feldolgozott Orthophragminákat kritikai értékeléseimmel a 8. táblázat, saját Or- 
thophragmina-határozásaimat a 6. táblázat mutatja be.

A vizsgált lelőhelyek :
a) Halimba — Pityerdomb [megegyezik K ecskeméti (1959) gyűjtési helyével], sárga glauko

nitos márgás mészkő (H 1 — 2-es minták).
b)  Ajka, Köleskepe-árok felső vége, útbevágás a kanyarban [megegyezik Kecskeméti (1959) 

Köleskepe-3. sz. gyűjtési helyével], glaukonitos mészmárga (Ba 5 —6-os és Kö 1—4-es minták).
c) Ajka, Köleskepe-árok felső vége, útbevágás a kanyarban [Kecskeméti (1959) Köleskepe-2. 

sz. gyűjtési helye], glaukonitos mészmárga, kb. 200 m-re E-ra a Köíeskepe-3. sz. gyűjtési helytől.
Mivel azóta ez a feltárás megsemmisült, én innen gyűjteni nem tudtam.
d) Ajka, Csékúti-árok a Jókai-aknától DNy-i irányban 500 m-re [részben azonos K ecskeméti 

(1959) Csékúti-árok nevű gyűjtési helyével].
A Jókai-akna fölött húzódó Csékúti-árok 25 m vastagságban tárja fel az Ajka környéki eocén 

képződmények legfelső rétegeit, így azok legteljesebb felszíni feltárását adja. Innen szelvényszerű gyűj
tést folytattam, a rétegsor alulról felfelé a következő volt (1. a 21. ábrát is) :

1. Sárga márgás mészkő tömeges Nummulites millecaput-okka.], ritkább Orthophragminákkal, 
gyakori Echinoideákkal — 5 m (J 1 —2-es minták).

2. Zöldessárga, erősen glaukonitos mészmárga tömeges Orthophragminákkal, ritkábban Nummu
lites millecaput-ókkal — 14 m (J 3—6-os minták).

3. Fehér márgás mészkő kevesebb glaukonittal, tömeges Orthophragminákkal, ezen belül is 
az Asterocyclinák dominálnak. A Nummulites millecaput egészen ritka — 4 m (J 7 —8-as minták és 
CS minta).

4. Fehér mészmárga nagy Foraminiferák nélkül — 2 m.
Az eocén rétegsorra diszkordánsan pannóniai gyöngykavics települ alján áthalmozott eocén nagy 

Foraminiférákkal. Az 1. tagot a fauna viszonylagos szegénysége, az Asterocyclinák hiánya és az Echi- 
noideák jelenléte alapján a halimbai Pityerdomb rétegeivel lehet leginkább összevetni. A 2. tagból 
származhat K ecskeméti (1959) Csékúti-árok megjelölésű, a 8. táblázaton bemutatott Orthophrag- 
mina faunája. Annak ellenére, hogy itt az Asterocyclinák alárendelt szerepet játszanak, a 2. tag 
kőzettani felépítése és Orthophragmina faunája alapján is a Köleskepe-árok fentebb leírt rétegeivel 
azonosítható. A 3. tag jellegzetessége az, hogy benne egyedszámban túlsúlyra jutnak az Asterocycli
nák, ugyanakkor eltűnik a lejjebb jelentős szerepet játszó Diseocyclina pulcra balatonica. Ezt a kép
ződményt máshol Ajka környékén nem találtam meg. A 4. tag nagy Foraminiferákat nem tartalmaz, 
hasonló képződmények találhatók a Halimbai-medencében, ahol mélyfúrások mutatták ki.

A Csékúti-árok rétegsora, mely biosztratigráfiailag jól tagolható, Orthophragminák alapján gya
korlatilag egyidősnek tekinthető. Az az időintervallum, mely alatt ez a rétegsor leülepedett, túl 
kevés lehetett ahhoz, hogy az egyes fajokon belül statisztikailag kimutatható változások történjenek. 
A biosztratigráfiai tagolhatóság a tenger fokozatos mélyülésével függhet össze. Hasonló jellegű réteg
sor található Priabonán a sztratotípus-szelvényben is (Sirotti 1978).
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e) Ajka—Pula üzemi út bevágásai a Szőke-forrás fölött, glaukonitos mészmárga (Ba 3-as, Sz 
5 — 8-as minták).

Az itt található Orthophragminákban gazdag képződményeknek az út bevágásában (100 m-en 
belül) néhány elég rossz feltárása található, melyek alapján nem tisztázható a kőzetek települési vi
szonya. Feltűnő itt az Orbitoclypeus varians roberti hiánya, amely máshol nagy egyedszámban fordul 
elő, ezen túl azonban ezek a rétegek a Köleskepe-árok rétegeivel, ill. a Csékúti-árok rétegsorának 2. 
tagjával azonosíthatóak.

f )  Űtbevágás az Ajka—Pula üzemi út lúgos-tetői elágazásánál, a Lúgos-tetőtől ÉNy-ra 2,4 km- 
re, sárgásfehér glaukonitos, márgás mészkő (SzT minta).

A Discooyclinák túlsúlya és az Asterocyclinák teljes hiánya alapján ennek a feltárásnak a réte
gei leginkább a Csékúti-árok rétegsorának 1. tagjával azonosíthatók, bár attól gazdagabb faunát tar
talmaznak.

g) Padragkút, Gyűr-hegy [K ecskeméti (1959) ,,Gyűr-hegy” gyűjtési helye]
Mivel itt a kőzet kemény mészkőből áll, melyből nem lehetett Orthophragminákat izolálni, így 

innen csak K ecskeméti T. vékonycsiszolatait vizsgáltam.
Összegezve : Az Ajka környékén található rendkívül gazdag Orthophragmina faunák biosztratig- 

ráfiailag ugyan kissé különböznek egymástól (ami valószínűleg különböző mélységviszonyokra vezet
hető vissza), kronosztratigráfiailag azonban egykorúnak tekinthetők. A kor (bartoni emelet alsó része) 
részletes megindoklása „az eurázsiai Orthophragminák rétegtana”  c. részben található. Itt csak any- 
nyit jegyzek meg, hogy a Discocyclina pulcra balatonica és az Orbitoclypeus varians roberti csak erre 
a korra jellemzők, míg az 0. chudeaui pannonicus jelenléte a mélyebb, az Asterocydina stellata stellata 
és az M. alticostata cuvillieri jelenléte pedig a magasabb rétegektől való elhatárolást teszi egyértelművé.

Északi-Bakony (Dudar környéke — DU populáció)

Dudar környékének a Sűrű-hegyen lévő ma már felhagyott kőfejtőjéből Tömör—Thirring 
(1934) írta le először az Orthophragminákban gazdag márgát. Ezt követően Szőts (1956) is említi 
ezt az előfordulást. K opek et al. (1966) valamint K opek (1980) Dudar környékén általánosan elter- 
jedtnek jelzik ezt a képződményt, rétegtani táblázatukban egykorúnak (felső-lutéciainak) tüntetve 
fel az Ajka és Lábatlan környéki discocyclinás kőzetekkel. Majzon (1966) is egykorúnak (auversinek) 
veszi az Ajka és Dudar környéki orthophragminás rétegeket, ugyanakkor a Lábatlan környékieket 
már fiatalabbnak, priabonainak.

A Sűrű-hegyen kívül K ecskeméti T. javaslatára a bakonyoszlopi Ördögárok Ny-i oldalán fel
vezető gyalogút bevágásaiból is vettem mintákat (22. ábra). A sűrű-hegyi és ördögároki minták azo
nos korúnak bizonyultak az Orthophragmina fauna kisebb eltérései ellenére is.

a) Sűrű-hegyi kőfejtő D-i fala, laza sárga és rózsaszín mészmárga (DS 1 —5-ös, DS, DG és DH 
minták).

Ebben a feltárásban legalul a „főnummuliteses mészkő” legfelső „millecaputos”  rétegei találha
tók. A nagyon kemény mészkőben a Nummulites millecaput В-forma hatalmas, 10 cm-es átmérőt is 
elérő példányai kőzetalkotók, emellett Orthophragminák és Echinoideák is előfordulnak. Ebből a 
kőzetből iszapolható mintát nem sikerült kinyernem. Biofáciesében ez a képződmény nagyon hason
lít a Csékúti-árok rétegsorának 1. tagjához. Fölötte gyors átmenettel következik az Órthophragminá- 
kat tartalmazó sárga és rózsaszín mészmárga, mely azonban mindenütt csak maximálisan 2 m vas
tagságban van feltárva, a további részeket a valamikori kőfejtés mint meddőt, eltüntette. Szelvény
szerű gyűjtésre itt nem volt lehetőség, ezért ebből a képződményből a kőfejtő D-i és Ny-i fala mentén 
5 mintát vettem egymástól mintegy 20—25 m távolságra. Az öt (DS 1—5-ös) minta Orthophragmina 
faunája azonosnak bizonyult, a Discocyclina pulcra baconica-t azonban csak a délnyugatabbra eső 
(DS 4—5-ös) mintákban találtam meg. Az Orthophragmina fauna összetételét a 6. táblázat mutatja 
be. Ugyanerről a lelőhelyről K ecskeméti T. a 7. táblázaton jelzett Nummulitidaeket határozta meg. 
Fáciesében ez a képződmény a Csékúti-árok rétegsorának 2. tagjával vethető össze, bár glaukonit- 
tartalma attól jóval kisebb.

b) Bakonyoszlop, Ördögárok Ny-i oldalán felvezető gyalogút bevágásai, világos szürkéssárga 
márgás mészkő (D I —7-es minták).

A gyalogút bevágásai csak foszlányokat tárnak fel az Orthophragmina-tartalmú rétegekből, 
melyekből K ecskeméti T. a 7. táblázaton jelzett Nummulitidaeket határozta meg. Gazdagabbak 
Orthophragminákban az Ördögárok bejáratától kb. 200 m-re található bevágások feltárásai (D 1 -5 -  
ös minták), melyekben a 6. táblázaton jelzett taxonok találhatók. A gyalogút mentén feljebb talál
ható feltárásokból (az Ördögárok bejáratától kb. 500 m-re — D 6 —7-es minták) a 6. táblázaton jelzett 
szegényebb Orthophragmina faunát határoztam meg.

Ez a két faunaegyüttes szegényebb a sűrű-hegyinél. Jellegzetessége az Orbitoclypeus varians sca
laris dominanciája az O. chudeaui pannonicus-szál szemben, míg a Sűrű-hegyen fordított a helyzet.
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A fauna korának (bartoni emelet középső része) részletes megindokolása ,,az eurázsiai Ortho- 
phragminák rétegtana”  c. részben található. Itt csak annyit jegyzek meg, hogy a Discocyclina pulcra 
baconica és az Orbitodypeus varians scalaris csak erre a korra jellemzők, míg az Asterocydina stellata 
stellaris és az A. alticostata alticostata jelenléte a mélyebb, a Discocyclina dispansa hungarica jelenléte 
pedig a magasabb rétegektől való elhatárolást teszi egyértelművé.

Keleti-Gerecse (Lábatlan környéke — L A populáció)

A Keleti-Gerecse és tágabb értelemben a Dorogi-medence eocén képződményeit Hantken 
(1865—66, 1868, 1871, 1878), R ozlozsnik et al. (1922), Szőts (1956) és Gidai (1972) kutatásai nyo
mán viszonylag részletesen ismerjük.

Az összlet legfelső részén különböző mértékig letarolódva általánosan elterjedt a millecaputos— 
discocyclinás mészkő és homokkő, helyenként biotitos—tufás homok betelepülésekkel, emellett 
helyenként még megmaradtak foraminiferás mészmárga foszlányok is („piszkei márga” ). Ezen kőzetek 
legnevezetesebb feltárása a Nyergesújfalu és Lábatlan közötti Sánc-hegy híres fala az országút men
tén. Sajnos itt a kőzet nem volt alkalmas Orthophragminák kiiszapolására.

Hasonló jellegű kőzetek találhatók a Lábatlantól K —DK irányban 3 km-re fekvő Szent József- 
puszta mellett (23. ábra), ahol a Raibl-patak jobb oldali nyúlványának fejében egy felhagyott kőfej
tőben a biotitos—tufás homokcsíkokat tartalmazó szürkésfehér foraminiferás agyagmárga közé félig 
megszilárdult állapotban méteres nagyságú millecaputos—orthophragminás mészkőtömbök csúsz
tak be olisztolitként. A kétfajta kőzet határán az Orthophragminákat bőven tartalmazó mészkő anya
ga fellazult és ezáltal kiiszapolhatóvá vált. A becsúszás tényét a foraminiferás agyagmárgának a mész
kőtömbök általi zavart települése is igazolja.

Valószínűsíthető, hogy a millecaputos—orthophragminás mészkő és a foraminiferás agyagmárga 
keletkezése között nem telt el nagy időintervallum, az aljzat viszont morfológiailag tagolt és mobilis 
lehetett. Ezt a feltárást először Szőts (1956, p. 93) írta le (,,a bajóti Bányaszőlőktől Ny-ra a patak völ
gyében, egy kőfejtőben” ), ugyaninnen Gidai (1972) Vitálisné Zilahy L. meghatározásában felső
eocén plankton Foraminiferákat, Jámborné K ness M. meghatározásában szintén felső-eocén Num- 
mulitidaeket említ. Innen 9 (R 1—3, RA, RB, RC, RD, RF és RK) mintát vettem, azonban a zavart 
település miatt (olisztolitok) réteg szerinti gyűjtésről nem lehetett szó, így a talált Orthophragmina 
faunát a 6. táblázatban együtt ismertetem.

Hasonló jellegű, bár kisebb fajgazdagságú fauna került elő Bajóttól Ny-ra 500 m-re egy kisebb 
felhagyott kőfejtőben (23. ábra — BN minta). Az itt lelt taxonokat a 6. táblázat mutatja be. Itt a te
lepülési viszonyok látszólag nem olyan zavartak, bár az összletből a rossz feltártság miatt csak kevés 
látszik. Az idézett fauna a legalsó, 1 m vastagságban látható rétegekből került elő. Ez a millecaputos— 
orthophragminás márgás mészkő feljebb mészkőbe megy át, melyben az Operculinoidesek dominál
nak, mellettük gyéren még Orbitodypeus fwcata furcata fordul elő. Ez az operculinoideses mészkő 4 m 
vastagságban látszik a feltárásban, további részei fedettek.

A Bajót—Bajna műút Domonkos-hegy oldalában lévő bevágásában (23. ábra) a foraminiferás 
márgás mészkőben kb. 1 m vastag biotitos—tufás homok-közbetelepülés található (BD minta), 
melyben egyedüli nagy Foraminiferaként — tömegesen — Asterocydina stellata stellaris van jelen. 
Megtartása elég jónak mondható, bár igen porlékony.

A fent felsorolt kőzetek korának megítélésében két vélemény van: K opek et al. (1966) szerint 
a Nummulites millecaput jelenléte alapján felső-lutéciainak veendő, míg Gidai (1972) és Jámbor- 
K ness (1967, 1972) szerint a felső-eocén (priabonai) kor a helyes. Véleményük szerint a N . millecaput 
fajöltője kaukázusi és lengyelországi példák alapján felnyúlhat a felső-eocénbe, emellett a többi fauna
elem is inkább a felső-eocén mellett bizonyít.

Ez utóbbi véleményhez csatlakozom magam is. Az Orthophragminák vizsgálata alapján ugyanis 
a Discocyclina radians labatlanensis, a D. nandori, az Orbitodypeus furcata furcata, az Asterocydina 
stella praestellaris és az A . alticostata danubica egyértelműen felső-eocén fajok, sőt a Discocyclina 
dispansa umbilicata, a D. pratti minor és az Asterocydina priabonensis jelenléte lehetővé teszi a pria
bonai emelet alsó részétől való elhatárolást és a Priabona tipikus középső-priabonai rétegeivel való 
korrelációt is (1. még „az eurázsiai Orthophragminák rétegtana” c. részben).

Összefoglalva: Orthophragmina-vizsgálatok alapján korkülönbség mutatható ki a litológiailag 
és fauna-összetételében is hasonló Ajka, Dudar és Lábatlan környéki „millecaputos—discocyclinás” 
márgák és mészkövek között. Ez az egész dunántúli eocén rétegsor tetején lévő összlet DNy-ról 
ÉK felé haladva egyre fiatalodik, vagyis a faciológiailag lényegében azonosnak tekinthető képződmény 
kora az egyes lelőhelyeken tükrözi a DNy-ról előretörő transzgresszió egy adott szakaszát az adott 
régióban.
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AUSZTRIA (NUSSDORF -  ND POPULÁCIÓ)

Az Ausztriából származó egyetlen minta a Természettudományi Múzeum gyűjteményében 
„Nussdorf, erdőszél, középső-adeíholzeni rétegek, A. Hillebrandt gyűjtése”  címkét viseli. Ez 
alapján nagyon valószínűnek látszik, hogy a minta a VIII. Európai Mikropaleontológiai Kollokvium 
Kirándulásvezetőjének D I/5-ös megállóhelyéről származik (Gohrbandt 1963). Itt szürke márga 
található gazdag Nummulites- és Assilina faunával, melyek alapján Gohrbandt (1963) a lelőhely 
korát a középső-eocénben rögzíti.

A vizsgált minta gyéren tartalmazott Orthophragminákat, melyek közül Discocydina dispansa 
nussdorfensis-t, D. aa/roni aaroni-t és Asterocyclina stellata adourensis-t határoztam meg.

Ez a fauna egyértelműen a lutéciai emelet középső részét jelzi, ugyanis az első taxon csak itt 
fordul elő (bővebben 1. „az eurázsiai Orthophragminák rétegtana”  c. részben).

ÉSZAK-OLASZORSZÁG

Az észak-olaszországi minták mindannyian a klasszikus Vicenza környéki lelőhelyekről származ
nak.

Spileceo — SC populáció

A Monte Bolca Ny-i oldalában lévő sajátos kifejlődésű rétegsort és faunáját Suess (1868), Mu- 
nier-Chalmas (1891), Fabiani (1915), Douvillé (1922), Schweighauser (1953), Cita—Bolli (1961) 
és Cita—Piccoli (1964) tanulmányozta. Az általam vizsgált minta „Spileceo, tufás márga”  felirattal 
K ecskeméti T. gyűjtése (SC minta és populáció). Ez a vörös tufás márga az irodalom alapján felső
kréta globotruncanás scaglia-mészkő és alsó-eocén korú brusaferri nummuliteses mészkő között 
fekszik.

Orthophragmina faunáját Munier-Chalmas (1891), Schlumberger (1904), D ouvillé (1922) 
és Schweighauser (1953) vizsgálta. Az előbbi három szerző az alsó-eocénbe, utóbbi a középső— 
felső-paleocénbe sorolta az itteni rétegeket.

Saját vizsgálataim Orbitoclypeus ramaraoi neumannae-1 és 0. bayani-t mutattak ki. Ezenkívül 
irodalmi adatok alapján bizonyítottnak vehető az Asterocyclina stella taramellii jelenléte is (Schlum
berger 1904, Neumann 1958).

Az Orbitoclypeus multiplicata is meglévő, de kérdéses taxon (Schlumberger 1904). D ouvillé 
(1922) Discocyclina tenuis-knak ( =  D. archiaci archiaci Schweighauser 1953 fotója alapján) spilec- 
coi származása iránt erős kétségek merülnek fel. A minta korának eldöntésénél (ilerdi emelet középső 
része) döntő jelentősége van az Orbitoclypeus ramaraoi neumannae-nels., mely feltehetően csak erre 
a szintre korlátozódik (1. még „az eurázsiai Orthophragminák rétegtana” c. részt is), annál is inkább, 
mivel a Nummulitesek és a plankton Foraminiferák is ugyanezt a szintet jelzik.

Mossano — MS populáció

Az általam vizsgált minta a „Mossano, priabonien bázisa III-6/1” jelzést viseli, Kopek G. és 
Dudich E. gyűjtötte az 1968. évi eocén kollokvium során (MS minta és populáció). A kollokvium ki
rándulásvezetője alapján egyértelműen azonosítani lehetett a származási helyet: a mintát a mossanoi 
eocén szelvényben a tipikus felső-eocén fauna első megjelenési helyéről gyűjtötték. Schweighauser 
(1953) alapján a mossanoi priabonai alsó részét 60 m vastag kék márga és márgás mészkő képezi, 
melynek legalsó részéből ő és Ungaro (1968) felső-eocén Nummulitidaeket és plankton Foramini- 
ferákat írtak le. Orthophragmináit Schweighauser (1953) ismertette.

Az általam vizsgált mintában a következő faunát találtam : Discocyclina dispansa dispansa, D. 
augustae augustae, D. trabayensis vicenzensis, D. nandori, Nemfcovella strophiolata tenella, Orbitoclypeus 
varians varians, Asterocyclina stellata stellaris, A . stella praestellaris. Ezt a faunát a Schweighauser 
(1953) által ábrázolt Discocyclina pratti pratti (D. sella sensu Schweighauser) egészíti ki.

A minta alsó-priabonai korát itt nem kell bizonyítani, hiszen a mossanoi fauna volt az egyik leg
fontosabb viszonyítási alap a többi minta korának eldöntésénél.

Priabona — PR és VG populációk

A felső-eocén típusterületéről két mintát találtam: K ecskeméti T. gyűjtötte őket és a „Priabo
na, új templom mögött”  (PR minta és populáció) illetve a „Priabona, Valle Granella” (VG minta és 
populáció) címkét viselték.
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A priabonai eocénnel foglalkozó legmodernebb munkák (Habdenbol 1968, Sibotti 1978 és 
Setia wan 1983) alapján azonosítani lehetett e mintákat, az „új templom mögötti”  feltárás az ún. 
„asterocyclinás” szint márgáit és mészköveit, a Valle Granella-i feltárás a mélyebb „kék agyag” 
vagy esetleg a még mélyebb „discocyclinás” szintet reprezentálja. Jellegzetes felső-eocén Nummuliti- 
daeit R oveda (1961) írta le.

Az Orthophragminákkal először Gümbel (1868) és D ouvillé (1922) foglalkozott. Mindkettőjük 
munkájának nagy hiánya az equatoriális metszetek figyelmen kívül hagyása, fényképük nem közlése.

Sibotti (1978) korszerű, szelvényszerű mintavételt folytatott a priabonai típusszelvényben és 
a következő taxonokat határozta meg (zárójelben e mű szerzőjének azonosításai) : Discocyclina cf. 
aspera ( =  D. dispansa umbilicata), D. sella (  =  D. augustae augustae) , D. daguini (  — D. trabayensis 
vicenzensis) , D. discus (D . = dispansa umbilicata), Aktinocyclina radians (  =  D. radians labatlanensis 
és D.nandori), Asterocyclina stellaris (  =  A.priabonensis,) A . stellata (  — A . stellapraestellaris), A . stella 
(  =  A . stella praestellaris) és A. fur cata (  — Orbitoclypeus fur cata fur cata).

Az első két fajt csak a „discocyclinás”  és részben a „kék agyag”  szintben találta meg, míg az 
utolsót csak az „asterocyclinás” szintben. Az összes többi faj előfordult mind a három szintben.

Setia wan (1983) biometriai módszerekkel négy minta Orthophragmináit vizsgálta. Két minta 
(Pr. 49 és 55) a „discocyclinás” szintből származott. Innen Setiawan (1983) Discocyclina I. cf. D. 
applanata-t ( =  D. augustae augustae), D. II. cf. D. sella-t ( = D .  dispansa umbilicata és ID. pratti mi
nor) és Asterocyclina I. cf. A . stellaris-t (  =  A. stellata stellaris) határozott meg (zárójelben e mű szer
zőjének azonosításai).

A másik két minta (Pr. 126 és 135) az „asterocyclinás” szintből származott és Discocyclina III. 
cf. D. augustae-t (  =  D. trabayensis vicenzensis), D. IV -1 (  — D. euaensis), Asterocyclina II. cf. A . pria- 
bonensis-t (  =  A . priabonensis) és A . III. cf. A. stella-t (  — A . stella praestellaris) tartalmazott.

Az általam vizsgált mintákban az Orthophragminák elég rossz megtartásúak voltak, emellett 
szegényesek is: Valle Granella: Discocyclina dispansa umbilicata, D. nandori, Asterocyclina stellata stel
laris; Priabona: Discocyclina trabayensis vicenzensis.

Összességében Priabonán és Valle Granellán Sibotti (1978), Setiawan (1983) és saját vizsgálataim 
alapján a következő Orthophragminák jelenlétét lehetett megállapítani : Discocyclina augustae augus
tae, D. dispansa umbilicata, D. trabayensis vicenzensis, D. euaensis, D. radians labatlanensis, D. nan
dori, Orbitoclypeus furcata furcata, Asterocyclina priabonensis, A . stellata stellaris, A . stella praestellaris, 
valamint valószínűleg Discocyclina pratti minor is.

Mivel korbeosztásunk egyik alappontja, nem szorul bizonyításra, hogy a priabonai típusszelvény 
a felső-eocén felsőbb részeit (VG populáció — priabonai emelet középső része, PR populáció — pria
bonai emelet felső része) képviseli.

NYUGAT-AQUITÁNIA

A Természettudományi Múzeum Őslénytárának nagy Foraminifera-gyűjteménye szép szám
mal tartalmaz innen Orthophragminákban gazdag mintákat is. Ezek a minták az eocén egyik klasz- 
szikus kifejlődési területéről származnak, melyek többségét az irodalom is sokoldalúan leírja.

Az Orthophragmina fajok mintegy felét erről a területről írták le, így a többi területekkel való 
korreláció során ezek a minták mintegy alappontul szolgáltak, annál is inkább, mivel rétegtani hely
zetük is elég változatos, az alsó-eocén közepétől egészen a középső-eocén tetejéig terjed. A minták 
származási helyét a 24. ábra szemlélteti, leírásukkal az alábbiakban az általam megállapított réteg
tani sorrend szerint haladok.

Gan — GA populáció

Az általam vizsgált minták M. Neumann (GM minta) és A. Blondeau (GB minta) gyűjtéséből 
származnak és a „Tuilerie de Gan” feliratot viselik.

Ez a lelőhely — a gani téglagyár agyaggödre — az irodalomban részletesen le van írva (Douvillé 
1919, Douvillé—O’Goeman 1929, Gubleb—Pomeyeol 1946, Schaub 1951, Neumann 1958, 
Hottingee 1960, Hottingeb et al. 1964, K apellos—Schaub 1973, Bbolsma 1973, Schaub 1981). 
Az itt található kékesszürke agyagmárga innen nem messzire, 5 km-re DK-re egy másik klasszikus 
nagy Foraminifera-lelőhelyen, Bős d ’Arros-ban is megtalálható (Schlumbeegeb 1903, Schaub 1955, 
1961, 1962, 1981, Neumann 1958, Kapellos—Schaub 1973).

A két lelőhely kora között K apellos—Schaub (1973) Nummulites- és nannoplankton-vizsgálatai 
egészen minimális különbséget mutattak csak ki, a gani téglagyár agyaggödrének képződményeit még 
az alsó-cuisi alemelet felső részébe helyezték, míg a bős d’arros-i rétegeket az alsó—középső-cuisi 
határra.
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A két lelőhely Orthophragmináival nagyon sokan (Schlumberger 1903, D ouvillé 1922, 
Schweighauser 1953, Neumann 1958, Brolsma 1973) foglalkoztak.

A két általam vizsgált mintában a Discocyclina archiaci archiaci és a D. dispansa ganensis alakok 
fordultak elő gyakran, ritkábban volt megtalálható a D. furoni, míg az egy-egy példányban megtalált 
Orbitoclypeus ramaraoi crimensis-völ és 0. douvillei-vől nem sikerült equatorialis metszetet készítenem, 
de Schlumberger (1903) és Neumann (1958) equatoriális metszetről készült ábrái alapján sikerült 
őket azonosítanom. Asterocyclinákat a két vizsgált mintában nem találtam, azonban Brolsma 
(1973) kiváló fotói alapján az itteni alakokat A. stella taramellii-nek és A. stellata adom ensis-nek lehe
tett meghatározni. Nagyon valószínű, hogy e két taxon közötti átmeneti alakok is előfordulnak itt, 
lóvén az utóbbi filogenetikai utódja az előbbinek.

A két lelőhely korát a Nummulitidaek és a nannoplanktonok egyértelműen a cuisi emelet kö
zépső részében jelölik ki (figyelembe véve Hardenbol—Berggren 1978 adatait is az alsó—középső
eocén határra vonatkozólag). így ezek a lelőhelyek szolgáltak alappontul más lelőhelyek korának 
Orthophragminák alapján történő meghatározásához.

Le Porge — LP populáció

A Szőts Endre által gyűjtött minta (LP minta) a ,,Le Porge — foraminiferák utánhullásból — 
Gironde”  címkét viseli. A gyűjtőtől szerzett információ alapján ez a fúrás márgákat fúrt abban az 
intervallumban, ahonnan ezek az utánhullott Foraminiferák származnak. Rétegtani célokra ez az 
anyag természetesen semmiképp sem alkalmas, mivel Orthophragmina faunája is kevert. Az anyag 
jó megtartása miatt azonban indokolt volt néhány fotót készíteni róluk, csakis paleontológiái érde
kességük miatt.

Az anyag legnagyobb része Discocyclina archiaci archiaci-t és D. archiaci bartholomei-t tartalma
zott. Előbbi a cuisi emelet alsó és középső részére, utóbbi a cuisi emelet felső és a lutéciai emelet alsó 
részére jellemző. Ezenkívül egy-egy példányban Discocyclina furoni, D. cf. pulcra landesica, Nem- 
kovella evae valamint Orbitoclypeus ramaraoi crimensis került elő. Mindannyian a cuisi emelet középső 
és felső részére jellemzők. Mindezek alapján az utánhullott nagy Foraminiferák nagy valószínűséggel 
a cuisi emelet középső-felső részéből származnak.

Horsarrieu — H X  populáció

Horsarrieu-ből 3 mintát sikerült megvizsgálnom. Kettőt közülük Szőts E. gyűjtött, egyikben 
„Horsarrieu, Marne à Xanthopsis, londinien”  címke (HX minta), másikban „Horsarrieu, Marniére 
Sourbet, londinien”  címke (HS minta) volt található. A gyűjtő közlése szerint e két minta egy helyről, 
a „Sourbet”  márgafejtőből származik, csak különböző időben lett gyűjtve. A harmadik minta M. 
Neumann gyűjtése és a „Horsarrieu, Marne à Xanthopsis, Marniére Sourbet, yprézien supérieur” 
címkét tartalmazza (HN minta). Ezek alapján bizonyosra vehető, hogy mindhárom minta gyakorla
tilag egy helyről származik, jelentéktelen faunisztikai különbségektől eltekintve koruk is teljesen 
azonos.

A kőzet, amelyet e minták reprezentálnak, az Adour folyó alsó folyásánál, Chalosse-ban elterjedt 
xanthopsisos fehér mészmárga, melyet részletesen Boulanger (1968) írt le. Korára vonatkozólag 
két elképzelés van. A francia szerzők (Burger et al. 1945, Neumann 1958, Boulanger 1968) az alsó- 
lutéciai alemeletbe helyezik (ezért meglepő a M. Neumann gyűjtötte mintán a felső-ypresi kormegje
lölés). Ugyanakkor Hottinger—Schaub (1960), Kapellos— Schaub (1973), valamint Schaub (1981) 
az alsó-ciusi alemelet alsó részébe sorolják. Jelenleg tehát a xanthopsisos márgák korára vonatkozó
lag nincs olyan, mindenki által magáévá tett állásfoglalás, mint a gani rétegek esetében.

Nummuliteseit és nannoplanktonjait Kapellos—Schaub (1973) írta le. Orthophragmináival 
bővebben Schlumberger (1904) és Neumann (1955, 1958) foglalkozott.

Vizsgálataim során a 3 minta rendkívül fajgazdag anyagot szolgáltatott (zárójelben azon minták 
jelei, melyekben az adott taxon megtalálható volt): Discocyclina archiaci archiaci (HX), D. weijdeni 
(HX, HS, HN), D. fortisi fortisi (HX, HN), D. augustae sourbetensis (HX, HS, HN), D. trabayensis 
trabayensis (HX, HS), D. aaroni chalossensis (HX, HS), D. pratti aquitanica (HX, HN), D. pulcra 
landesica (HX), Nemkovella evae (HX, HS), N. fermonti (HN), Orbitoclypeus varians horsarrieuensis 
(HX, HN), O. bayani (HS, HN), Asterocyclina stella taramellii (HX, HN).

Orthophragminák alapján a horsarrieu-i minták a cuisi emelet középső részébe tartoznak, első
sorban a Discocyclina fortisi fortisi jelenléte alapján.

Megjegyzendő, hogy sok fajnak (Discocyclina weijdeni, D. augustae, D. aaroni, D . pratti, D. 
pulcra, D. trabayensis, Nemkovella evae, Orbitoclypeus varians) Horsarrieu az egyik legmélyebb elő
fordulása.
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Saint-Barthélémy — SB populáció

Az innen származó egyetlen minta Szőts E. gyűjtése és a „Saint-Barthélémy, ÉNy-i útbevágás, 
márgás mészkő, londinien Niveau I I I .”  címkével van ellátva (SB minta). A gyűjtő közlése szerint az 
általa megjelölt lelőhely megegyezik az irodalomból „Maisonnave” néven ismert lelőhellyel.

Az itteni eocén képződményeket először Douvillé (1905) sorolta be Nummulitidaek alapján 
egyrészt az alsó-lutéciai alemeletbe (Maisonnave), másrészt a felső-lutéciai alemeletbe (église). Adatait 
Schatte (1981) vizsgálatai sem módosították lényegesen.

Neumann (1958) az összes Saint-Barthélémy-i képződményt a „Couches de Brassempouy” nevű 
összletbe helyezte, elsősorban Orthophragmináik hasonlósága miatt. Ez az összlet Bürger et al. 
(1945) nyomán a felső-lutéciai alemeletnek felel meg.

Az itteni Orthophragminákkal Schlumberger (1903), D ouvillé (1922) és Neumann (1958) 
foglalkozott. Alakjaik nagy része a „Maisonnave”  feltárásból származik, de első Orthophr agmina 
marthae-]ának. egy része, valamint utóbbi kettő Discocyclina roberti-]e nem innen, hanem a templom 
melletti feltárásból került elő. Értékelésem szerint ezek az alakok Orbitoclypeus varians roberti-t 
reprezentálnak, ez alapján lelőhelyének kora a bartoni emelet alsó részében rögzíthető, így nem azono
sítható az itt tárgyalt lelőhellyel.

Az általam vizsgált minta a következő alakokat tartalmazta: Discocyclina archiaci bartholomei, 
D. augustae sourbetensis, D. dispansa taurica, D. trabayensis trabayensis, Nemkovella evae, N. fermonti, 
N. strophiolata bodralcensis, Orbitoclypeus marthae, O. schopeni, 0 . douvillei, 0 . daguini, Asterocyclina 
stella taramellii, A . stellata adourensis, A. kecskemetii, A . schweighauseri.

Orthophragminák alapján is a lelőhely a lutéciai emelet alsó részébe helyezhető, annál is inkább, 
mivel a Nemkovella strophiolata bodrakensis és a Discocyclina dispansa taurica csak ebben a szintben 
fordulnak elő.

A korbesorolások viszonylagos ellentmondás-mentessége miatt a továbbiakban ezt a lelőhelyet 
alappontként használom fel a rétegtani értékeléshez.

Caupenne — JG populáció

Az innen származó egyetlen minta Szőts E. gyűjtése és a „Caupenne, Ferme Jean Gazé” címkét 
viseli (JG minta). Az irodalomból kivehetően a bezáró kőzet márga („Marnes de Jean Gazé” — Ka
pellos—Schaub 1973, Schaub 1981).

Korát illetően a különböző irodalmi adatok különböző felfogást képviselnek: Burger et al. 
(1945) az alsó- és középső-lutéciai alemelet közé, H ottinger et al. (1956) Nummulitidaek alapján az 
alsó-lutéciai alemelet közepére, Neumann (1958) Orthophragminák alapján a felső-lutéciai alemeletbe, 
Hottinger et al. (1964) újfent Nummulitidaek alapján a felső-cuisi alemeletbe vagy a cuisi—lutéciai 
határra helyezte ezt az összletet. Legbővebben K apellos—Schaub (1973) és Schaub (1981) foglal
kozott a lelőhellyel és „Jean Gazé” -ról a Nummulites manfredi-zón&ba, tartozó Nummulitidaekat, vala
mint a Discoaster sublodoensis-zónáha, tartozó nannoplanktonokat határoztak meg, mely alapján a 
lelőhelyet a felső-cuisi alemelet felső részébe helyezték.

Az általam vizsgált minta elég rossz megtartású Orthophragminákat tartalmazott, így csak 
Discocyclina dispansa taurica-t, Orbitoclypeus chudeaui chudeaui-t és Asterocyclina schweighauseri-t 
tudtam innen meghatározni.

A fauna korára legnagyobb valószínűséggel a lutéciai emelet alsó része adódik. Ez nem mond 
ellent Kapellos—Schaub (1973) és Schaub (1981) adatainak sem, ha figyelembe véve Hardenbol— 
Berggren (1978) véleményét a Discoaster sublodoensis-zónát a cuisi emelet felső részéből a lutéciai 
emelet alsó részébe helyezzük át.

Couches de Nousse (Gibret — GN populáció és Nousse — NC populáció)

Két Szőts E. gyűjtötte mintát (Gibret, Église, Couches de Nousse, lutétien — GN minta és 
Nousse, Crouts, lutétien — NC minta) itt együtt ismertetek, mivel mind az irodalmi adatok, mind 
Orthophragmina faunájuk alapján azonos szintből, az irodalomban „Couches de Nousse” néven is
mert összletből származnak.

Burger et al. (1945) ezt a glaukonitos agyag- és mészmárga-összletet a „Couches de Donzacq” 
és a „Couches à grandes Nummulites”  közé, a középső-lutéciai alemeletbe helyezik.

Hottinger et al. (1956), Hottinger et al. (1964), K apellos—Schaub (1973) és Schaub (1981) 
Nummulitidaek alapján a „Couches de Nousse”  rétegtani helyét az alsó—középső-lutéciai határon 
j elölik ki.
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Neumann (1958) „Couches de Nousse”  alatt láthatólag a svájci kutatókétól mélyebb rétegeket 
ért, mivel a Gibret — Église és Nousse — Crouts lelőhelyeket (utóbbi nála „tranchée du chemin de 
fer” néven szerepel) már a felső-lutéciai alemeletbe helyezi a „Couches à grandes Nummulites” tagja
ként, míg nála a „Couches de Nousse” -ba tartozó lelőhelyeket még az alsó-lutéciai alemelet magasabb 
részébe teszi (Neumann nem különböztet meg önálló középső-lutéciai alemeletet).

Vizsgálataim során a két mintából a következő alakokat határoztam meg: Discocyclina discus 
discus (GN, NC), D. augustae atlantica (NC), D. dispansa nussdorfensis (GN, NC), D. trabayensis 
trabayensis (GN), D. pratti montfortensis (NC), D. pulcra pulcra (GN), D. radians noussensis (GN, NC), 
Nemkovella strophiolata strophiolata (GN, NC), Orbitoclypeus douvillei (GN), 0. chudeaui chudeaui 
(NC), Asterocyclina stellata adourensis (GN, NC), A. alticostata gallensis (GN, NC).

A lelőhelyek korára nézve lényegében elfogadható a svájci kutatók állásfoglalása, bár Harden- 
bol—Berggren (1978) módosított lutéciai emelete alapján arra inkább a lutéciai emelet középső 
része adódik. Ezek a lelőhelyek is alappontul szolgáltak egyéb lelőhelyek korának megállapításánál.

Montfort — FM populáció

Az innen származó minta Szőts E. gyűjtése és a „Montfort, Fontaine de la Médaille, lutétien”  
címkét viseli (FM minta).

Az itteni mészmárgákat Douvillé (1922) a felső-lutéciai alemeletbe helyezte, míg Burger et al. 
(1945) a „Couches à grandes Nummulites” -hez sorolták, ennek megfelelően a középső- vagy felső- 
lutéciai alemeletbe tették.

Hottinger et al. (1956) itt csak Nummulites aturicus A- és В-formákat találtak, melyek alapján 
a lelőhelyet a középső-lutéciai alemelet felső részébe sorolták, majd a biarritzi emelet bevezetése után 
Hottinger et al. (1964) áthelyezték a felső-lutéciai alemeletbe. Schaub (1981) munkája is ezt az állás
pontot tükrözi.

Neumann (1958) Discocyclina sella-1 említ innen és a lelőhelyet késő-lutéciai korúnak veszi. 
Ábra híján ezt a meghatározást nem tudtam azonosítani.

Az általam vizsgált mintában a tömeges Nummulitesek mellett előfordult néhány Orthophrag- 
mina is, mégpedig : Discocyclina dispansa nussdorfensis, D. aaroni aaroni, D. pratti montfortensis, D. 
radians noussensis, Asterocyclina stellata adourensis, A . schweighauseri.

Orthophragminák alapján a kor megítélésében véleményem eltér a svájci kutatókétól. A lutéciai 
emelet középső részébe való helyezés alapja az, hogy a Discocyclina dispansa nussdorfensis faj öltője 
csak erre a szintre korlátozódik, míg a D. radians noussensis, a D. pratti montfortensis és az Astero
cyclina stellata adourensis jelenléte a magasabb szintektől való elhatárolást teszi egyértelművé.

Angoumé — A M  populáció

Az innen származó mintát Szőts E. gyűjtötte és „Angoumé, Marniére de Miretraine, lutétien”  
címkével látta el (AM minta).

Az itteni szürke márgáról irodalmi említést csak NEUMANN-nál (1958) találtam, aki az itteni ré
tegeket a felső-lutéciai alemeletbe helyezte. A Mamiére de Miretraine-n kívül hasonló faunát közölt 
az itteni „Ruisseau de Cháteau” -ból is.

Az általam vizsgált mintából a következő nagyon gazdag Orthophragmina fauna került elő: 
Discocyclina stratiemanuelis, D. dispansa hungarica, D. pratti pratti, D. pulcra pulcra, D . radians 
radians, Nemkovella strophiolata strophiolata, Orbitoclypeus varians angoumensis, 0 . chudeaui chudeaui,
0 . furcata rovasendai, Asterocyclina stellata stellata, A . kecskemetii, A . stella taramellii, A . alticostata 
cuvillier i.

A  lelőhely kora Orthophragminák alapján a lutéciai emelet felső részében rögzíthető. A Disco
cyclina dispansa hungarica, a D. radians radians, a D. pratti pratti és az Asterocyclina alticostata 
cuvillieri jelenléte a mélyebb, a D. pulcra pulcra, az Orbitoclypeus varians angoumensis és az 0. chudeaui 
chudeaui jelenléte pedig a magasabb szintektől való elhatárolást teszi egyértelművé.

Cauneille — CM populáció

„Cauneille, Rarcole mame, lutétien”  címkét visel az a minta, melyet Szőts E. gyűjtött (CM 
minta).

Neumann (1958) ebből a helységből „Ruisseau de Peyrucat” feltárás-megjelöléssel Discocyclina 
pratti-t és Asterodiscus cuvillieri-t idéz. Ez a faima nem ad kellő alapot arra, hogy az általam vizsgált 
mintát azonosíthassam a Neumann által vizsgálttal.
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Az általam vizsgált minta glaukonitos márgából származik és Nummuliteseken kívül (meghatá
rozásom szerint N. perforatus-hoz és N. striatus-hoz közel álló alakok) a következő Orthophragmina 
faunát tartalmazta : Discocyclina augustae augustae, Orbitoclypeus daguini, О. varians varians, Astero- 
cyclina alticostata alticostata, A. kecskemetii, A . stella stella és A . stellata stellaris.

Orthophragminák alapján a lelőhelyet a bartoni emelet felső részébe lehetett besorolni. Az 
Orbitoclypeus varians varians jelenléte a mélyebb, az Asterocyclina stella stella, az A . alticostata alti
costata és a Nummulites perforatus-hoz közelálló alak jelenléte pedig a magasabb rétegektől való el
határolást teszi egyértelművé.

Siest — SO populáció

Innen két mintát vizsgáltam Szőts E. gyűjtéséből: az egyik a „Siest, Couches de Briande et 
Tourelle, priabonien inférieur” (BT minta), a másik a „Siest, Couches de Siest et Orist, priabonien 
supérieur” (SO minta) címkével volt ellátva. E két mintát a különböző kormegjelölés ellenére itt 
együtt tárgyalom, mivel farmájukban semmiféle különbséget nem találtam.

Az irodalomban egyedül NEUMAKN-nál (1958) találtam utalást az itteni eocén képződményekre, 
de lelőhelyeit nem tudtam az általam vizsgáltakkal egyértelműen azonosítani.

Az általam vizsgált két minta közül a Discocyclina javana csak a BT mintában, míg a D. augus
tae augustae, D. dispansa dispansa, D. radians radians, Orbitoclypeus varians varians és Asterocyclina 
stellata stellaris mindkét mintában előfordult. Lényeges, hogy a BT minta tartalmazott Nummulites 
perforatus-hoz közel álló alakokat is.

Orthophragminák alapján a lelőhelyet a bartoni emelet felső részébe soroltam. A Discocyclina 
dispansa dispansa és az Orbitoclypeus varians varians jelenléte a mélyebb, a Discocyclina radians 
radians és a Nummulites perforatus-hoz közel álló alak jelenléte pedig a magasabb rétegektől való el
határolást teszi egyértelművé.
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AZ EURÁZSIÁI ORTHOPHRAGMINÁK RÉTEGTANA

Ebben a részben az Orthophragminák fejlődéstörténetét próbálom meg rekonstruálni a rendel
kezésemre álló adatok alapján. Elsősorban az általam vizsgált mintákból nyert adatokat tudom 
figyelembe venni, de ahol ez lehetséges, a kritikailag értékelt irodalom tényanyagát is felhasználom. 
Az egyes alakok fajöltőjét a 9. és 10. táblázat mutatja be, ehhez fűzök itt némi magyarázatot.

A korok megállapításánál néhány alaposan és sokoldalúan megvizsgált lelőhelyet alappontul 
használtam fel. Ebben elsősorban Schaub és iskolája (Hottinger—Lehmann—Schaub 1964, 
Kapellos—Schaub 1973, Kapellos 1973, Schaub 1981) eredményeire támaszkodom azért, hogy a 
nagyobb ellentmondásokat elkerüljem, de figyelembe vettem Hard énből—Berggren (1978) véle
ményét abban, hogy az NP 14-es (Discoaster sublodoensis) nannoplankton-zóna a lutéciai emelet alsó 
részét képviseli. A bartoni emelet elnevezést is az ő értelmezésükben használom.

Ilyen alappontok :
Spilecco (SC populáció) — ilerdi emelet középső része
Gan (GA populáció) — cuisi emelet középső része
Gibret (GN) és Nousse (NC populáció) — lutéciai emelet középső része
Mossano (MS populáció) — priabonai emelet alsó része
Priabona (VG, ill. PR populáció) — priabonai emelet középső, ill. felső része.

Az összes többi lelőhely korát ezekkel az „alappont” -okkal való összehasonlítás alapján határoztam 
meg.

A lelőhelyek korának meghatározása után az irodalmi anyagot is felhasználva alakítottam ki azt 
a 16 rétegtani egységet, melyet Orthophragminák alapján meg lehetett határozni. Ez a 16 rétegtani 
egység (az alábbiakban a zárójelben levő számok jelzik) később, szélesebb körű vizsgálatok után 
zónákká fejlődhet. E rétegtani egységek többségében (az 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11. és a 12-ben, 
valamint esetleg a 15-ben is) található olyan taxon, amely csak rá jellemző, míg a többieket a későb
biekben „concurrent range zone” -oknak nevezhetnénk.

Az első biztos Orthophragminák csak a paleogénben jelennek meg, Checchia-R ispoli—Gem- 
melaro (1909) szenonból leírt Orthophragmina prima-ул felülvizsgálatra szorul, ezért addig ezzel a 
formával nem foglalkozom.

Paleocén
(1) Biztosan csak az Orbitoclypeus seunesi-t lehet egyelőre kimutatni. Előfordulási területe Ny- 

Aquitánia Operculina heberti-s rétegei (Bénesse) ; valamint Hriöovskó Podhradie környékén a zátony
mészkövek egy része.

Eocén
A paleocén és eocén határának az ilerdi emeletről tartott kollokvium 1974. november 18-i hatá

rozata alapján [Bull. Soc. Géol. Prance 1975, 7 (17/2) p. 223.] a thanéti és ilerdi emelet határát te
kintem.

Az eocén alsó határának megvonásában bizonyos különbség van a kollokvium állásfoglalásában, 
mely az NP 9-es nannoplankton-zóna közepén helyezi azt el és Hardenbol—Berggren (1978) állás
pontjában, mely a zóna tetejére helyezi azt. Ez az eltérés azonban rétegtani beosztásunkra egyelőre 
nincs befolyással.

Alsó-eocén
Az alsó-eocénben számos nagy Foraminiferákkal foglalkozó kutató az ilerdi és cuisi emeleteket 

használja. Erre az Orthophragminák fejlődésmenete is lehetőséget nyújt.
Ilerdi emelet
Esetleg az NP 9-es nannoplankton-zóna felső része, valamint az NP 10—11-es zónák és az
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NP 12-es zóna alsó része tartozik ide. Innen már a paleocénétől gazdagabb Orthophragmina fauna 
ismert.

(2) Az ilerdi emelet alsó részébe sorolható kőzeteket én nem vizsgáltam és az irodalom is csak 
gyéren szolgáltat idevonatkozó adatokat. Hozzávetőlegesen az NP 9-es nannoplankton-zóna felső 
részének és az NP 10-es zónának felel meg. Idetartozhat Myjava és Hricovské Podhradie zátony
mészköveinek egy része (Köhler 1961, Samuel et al. 1972); valamint a D-indiai Pondicherry rétegei
nek egy része (Samanta 1967). Erre a rétegtani egységre az Orbitoclypeus ramaraoi ramaraoi jelenléte 
a jellemző. Egy aurignaci minta rossz megtartású példányainak vizsgálata alapján lehetséges, hogy 
a Discocyclina archiaci bakhchisaraiensis már itt megjelenik.

(3) Az ilerdi emelet középső részéből [Spilecco tufás márga rétegei — SC populáció; a Krím 
bahcsiszeráji emeletének alsó részei — OS és CR populáció ; és részben az É-i Corbiéres (Massieux 
1973); valamint Pondicherry (Samanta 1967, 1968) orthophragminás képződményei] egyelőre hét 
alak ismert. Ezek közül az Orbitoclypeus ramaraoi neumannae csak erre a szintre korlátozódik. Itt 
található csak meg együtt a kihaló Discocyclina archiaci bakhchisaraiensis és a megjelenő D. broenni- 
manni, D. furoni, Asterocyclina stella taramellii, valamint az Orbitoclypeus bayani. Hozzávetőleg az 
NP 11-es nannoplankton zónának felel meg.

(4) Az ilerdi emelet felső részére (Krím bahcsiszeráji emeletének középső része — CP populáció; 
és részben az É-i Corbiéres ; valamint Pondicherry Orthophragmina-tartalmú rétegei) jellemző csak a 
Discocyclina archiaci staroseliensis és az Orbitoclypeus ramaraoi suvlukayensis. E szintben fordul csak 
együtt elő a kihaló Discocyclina broennimanni és a megjelenő D. pseudoaugustae. Nagyjából az NP 12- 
es nannoplankton zóna alsó részének felel meg.

Cuisi emelet
Az alsó-eocén felsőbb részére már jóval gazdagabb Orthophragmina fauna jellemző.
(5) A cuisi emelet alsó részét (Krím bahcsiszeráji emeletének felső része — PA és PE populáció; 

Dikilitas — DK populáció; valamint részben az É-i Corbiéres Orthophragmina-tartalmú rétegei) a 
kihaló Discocyclina pseudoaugustae, valamint a megjelenő D. archiaci archiaci és Orbitoclypeus rama
raoi crimensis együttes jelenléte jellemzi. Hozzávetőleg az NP 12-es nannoplankton-zóna felső részé
nek felel meg.

(6) A cuisi emelet középső részében [Gan, Tuilerie — GA populáció ; Horsarrieu — H X  populáció ; 
Krím bahcsiszeráji és szimferopoli emeletének határa — NA populáció; valamint Bős d ’Arros; 
Doazit; Sainte-Colombe és az Ein Avedat-i (Izrael) szelvény Fermont (1982) szerinti Is 187—259. 
mintái] található csak meg a Discocyclina fortisi fortisi. Itt fordul csak együtt elő a kihaló D. archiaci 
archiaci, D. furoni és a D. dispansa ganensis, illetve a megjelenő Asterocyclina stellata adourensis, 
A . alticostata gallica, Orbitoclypeus varians horsarrieuensis és a Discocyclina aaroni chalossensis. Leg
inkább az NP 13-as nannoplankton-zóna alsó részével párhuzamosítható.

(7) A cuisi emelet felső részéből származó faunát csak a Krím szimferopoli emeletéből, az NF és 
DA populációból; valamint a Le Porge-i fúrás — LP populáció egy részéből sikerült vizsgálnom. Ide 
tartoznak az Ein Avedat-i (Izrael) szelvény Fermont (1982) szerinti Is 260—330. mintái és esetleg 
Stöckweid bei Einsiedeln (Svájc) lelőhelyis (Brönnimann 1945b). Csak e szintre jellemző a Discocyclina 
fortisi simferopolensis, mely még e kis időintervallumon belül is fejlődik. Itt található csak meg 
együtt a kihaló D. pratti aquitanica, ill. a megjelenő D. archiaci bartholomei, D. senegalensis és az 
Orbitoclypeus schopeni. Hozzávetőleg az NP 13-as nannoplankton-zóna felső részének felel meg.

Középső-eocén
A középső-eocénben érik el az Orthophragminák a virágkorukat. A középső-eocént én itt Har- 

denbol—Berggren (1978) alapján a lutéciai és a bartoni emelettel azonosítom. Határuk az NP 16- 
os nannoplankton-zónán belül húzódik. Az auversi emelet tarthatatlanságát Hottinger—Schaub 
(1960) bizonyította be, ugyanakkor azonban az általuk bevezetett biarritzi emeletet a nemzetközi 
szakközvélemény annyira nem fogadta el, hogy alkalmazása itt nem látszik célszerűnek, annál is 
inkább, mivel Biarritzból származó mintákat nem volt alkalmam vizsgálni. A kritikailag értékelt 
irodalom alapján is valószínűnek látszik, hogy a legalsó biarritzi rétegek (Rocher La Gourépe; Pey- 
reblanque) Orthophragmina faunájuk alapján még jóval az Assilinák kihalása előtt keletkeztek, 
ugyanis felső-lutéciai rétegekkel (Angoumé) párhuzamosíthatók.

Lutéciai emelet
(8) A lutéciai emelet alsó részében [Saint-Barthélémy, „Maisonnave” — SB populáció ; Caupenne, 

Jean Gazé — JG populáció ; Saint-Martin-de-Seignaux, Moulin Larroque ; Valle Grande bei Malo, Vanzi 
kőfejtő ; Krím szimferopoli emeletének felső része — DF és PO populáció, bodraki emeletének alsó 
része — ВО populáció; Kressenberg—Emanuel-Flöz; Podhradie (Köhler 1967); valamint az Ein 
Avedat-i (Izrael) szelvény Fermont (1982) szerinti Is 331 — 463. mintái] seregnyi új alak jelenik meg, 
melyek közül a Nemkovella strophiolata bodrakensis és az Orbitoclypeus marthae csak itt fordul elő. 
E szintben található csak meg együtt a kihaló D. archiaci bartholomei, D. dispansa taurica és a N . evae,
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valamint a megjelenő Discocyclina stratiemanuelis, D. pratti montfortensis, Orbitoclypeus chudeaui 
chudeaui és Asterocyclina Icecskemetii.

Elsősorban a Discocyclina archiaci bartholomei és a D. stratiemanuelis fejlődése alapján, de kiha
lási és megjelenési adatok alapján is (9. táblázat) elképzelhető, hogy a későbbiekben a szint ketté
osztható lesz egy alsó (SB, DE és PO populációk; Vanzi) és egy felső (ВО és JG populáció; Kressen- 
bsrg; Podhradie) tagra. Hozzávetőleg az NP 14-es nannoplankton-zónának felel meg.

(9) A lutéeiai emelet középső részében (Gibret — GN populáció; Nousse — NC populáció; 
Montfort, Fontaine de la Médaille — ЕМ populáció ; Nussdorf — ND populáció ; Dunaszentmiklós 
— DM populáció; Neszmély — NT populáció) megjelenő új alakok közül a Discocyclina augustae 
atlantica, D. dispansa nussdorfensis, D. aaroni aaroni és a tipikus D. radians noussensis csak erre a 
szintre korlátozódik. Itt fordul csak együtt elő a kihaló Asterocyclina stellata adourensis és az A. alti- 
costata gallica, ill. a megjelenő Discocyclina discus discus és a Nemkovella strophiolata strophiolata. 
Hozzávetőleg az NP 15-ös nannoplankton-zónának felel meg.

(10) A lutéeiai emelet felső részében (Angoumé — AM populáció; Biarritz, La Gourépe; Saint- 
Pierre-dTrube, Daguerre; Bidart, Béhéréco; valamint Checchia-Eispoli 1909a, b, 1911 szicíliai 
mintáinak egy része) új alakként jelenik meg a csak erre a szintre korlátozódó Discocyclina aiujustae 
olianae.

E szintben együtt található a kihaló Asterocyclina stella taramellii, Discocyclina stratiemanuelis, 
D. discus discus, D. pulcra pulcra, Orbitoclypeus chudeaui chudeaui és O. varians angoumensis, illetve 
a megjelenő Asterocyclina stellata stellata, A. alticostata cuvillieri, Discocyclina radians radians, D. 
dispansa hungarica, D. pratti pratti és az Orbitoclypeus furcata rovasendai. Legnagyobb valószínűséggel 
az NP 16-os nannoplankton-zóna alsó részével párhuzamosítható.

Bartoni emelet
(11) A bartoni emelet alsó részébe sorolható valamennyi általam vizsgált ajkai minta (AJ 

populáció); a Saint Barthélémy-i (église); a Rajec-Schlucht-i (Köhler 1967) és a San Pancrazio-i 
(Schweighatjser 1953) lelőhely. Csak erre a szintre jellemző a Discocyclina pulcra balatonica 
és az Orbitoclypeus varians roberti. Csak itt fordulnak együtt elő a kihaló Asterocyclina stellata 
stellata és A . alticostata cuvillieri, illetve a megjelenő Discocyclina discus dudarensis, D. augustae 
augustae, Orbitoclypeus chudeaui pannonicus és az Asterocyclina stella stella. Hozzávetőleg az NP 16-os 
nannoplankton-zóna felső részének felel meg.

(12) A bartoni emelet középső részébe az általam vizsgált dudari mintákat (DU populáció) és 
a biarritzi Villa Marbella lelőhelyet tudtam sorolni. Csak erre a szintre korlátozódik a Discocyclina 
pulcra baconica és az Orbitoclypeus varians scalaris fajöltője. Itt található csak együtt a kihaló Orbito
clypeus chudeaui pannonicus, illetve a megjelenő Asterocyclina alticostata alticostata és az A . stellata 
stellaris. A Discocyclina dispansa hungarica-t a szint közepe felé váltja fel a D. dispansa sella. Leg- 
nagyobb valószínűséggel az NP 17-es nannoplankton-zóna alsó részének felel meg.

(13) A bartoni emelet felső részébe a siesti (SO populáció) és a Cauneille-i (CM populáció) minták 
tartoznak Orthophragminák alapján az általam vizsgált faunák közül; valamint a biarritzi Côte des 
Basques alsó része az irodalmi adatok alapján. Önálló szintjelző alakja nincs, alulról az Orbitoclypeus 
varians varians és a Discocyclina javana megjelenése, felülről a D. radians radians, az Orbitoclypeus 
furcata rovasendai és az Asterocyclina alticostata alticostata kihalása határolja le. A Discocyclina dis
pansa sella-1 a szint közepe táján váltja fel a D. dispansa dispansa. Hozzávetőleg az NP 17-es nanno
plankton-zóna felső részének felel meg.

Felső-eocén
Priabonai emelet
Mivel Európában Orthophragminák csak a mediterrán provinciában fordulnak elő, a felső-eocént 

célszerűnek látszott itt a priabonai emelettel azonosítani. Az általam vizsgált minták és az irodalmi 
adatok alapján a priabonai emelet Orthophragminák alapján három szintre tagolható.

(14) A priabonai emelet alsó részében (Mossano — MS populáció; Biarritz, Côte des Basques; 
Assam, Garo Hills orthophragminás képződményeinek egy része) sem található önálló szintjelző alak. 
A Discocyclina radians labatlanensis, D. trabayensis vicenzensis, D. nandori, Nemkovella strophiolata 
tenella és Asterocyclina stella praestellaris megjelenése, illetve a Discocyclina dispansa dispansa, vala
mint a D. pratti pratti kihalása közötti időintervallum. Körülbelül az NP 18-as nannoplankton-zóna 
időtartamát öleli fel.

(15) Valószínűleg csak a priabonai emelet középső részében (Lábatlan környéke — LA populáció; 
Valle Granella — VG populáció; a priabonai típusszelvény discocyclinás és „kék agyag” rétegei; 
Cave Defilippi; Verona, Forte San Felice; Ralligstöcke; Daralaghez; Nolöovo és Konská-Strán) 
fordul elő a Discocyclina pratti minor. Csak itt található együtt a megjelenő D. dispansa umbilicata és 
az Asterocyclina priabonensis, illetve a kihaló Discocyclina discus dudarensis, Asterocyclina stellata 
stellaris és az Orbitoclypeus varians varians. Hozzávetőleg az NP 19-es nannoplankton-zónának felel 
meg.

44



(16) Az eocén legtetején, a priabonai emelet felső részében (Priabona — asterocyclinás rétegek, 
PB, populáció; Biarritz, La Cachaou; Assam, Garo Hills; valamint ÉNy-Marokkó orthophragminás 
rétegei) új alakok már nem jelennek meg, bár az Asterocydina stella praestellaris és az Orbitoclypeus 
fmcata furcata még itt is továbbfejlődni látszik, a Discocyclina trabayensis vicenzensis és az Astero- 
cyclina priabonensis pedig ekkor éli virágkorát. Minden, az alsóbb szintekből áthúzódó alak kihal 
az eocén végén. Az ebben a szintben még előforduló további alakok: Discocyclina javana, D. augustae 
augustae, D. radians labatlanensis, D. nandori, D. dispansa umbilicata, D. euaensis és az Orbitoclypeus 
pygmaea. Az NP 20-as nannoplankton-zónának felelhet meg.

Ez a fentebb ismertetett biosztratigráfiai beosztás természetesen sok bizonytalansági tényezőt 
is tartalmaz, melyet a 9. és 10. táblázat szaggatott vonalai is érzékeltetnek. Ezenkívül, a táblázato
kon kereszttel jelöltem a további bontási lehetőségeket, melyek igazolása a jövő feladata. A vizsgált 
anyag túl kicsi ahhoz, hogy korrekt zónákat lehetne kijelölni Orthophragminák alapján. Remélem 
azonban, hogy ez a beosztás alapja lehet egy későbbi, megalapozottabb rétegtani tagolásnak, abban 
pedig biztos vagyok, hogy megmutatja az Orthophragminák gyors fejlődési ütemét az eocénben, 
megcáfolva ezzel a perzisztenciájukról eddig kialakult — szerintem téves — véleményt.
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AZ ORTHOPHRAGMINÁK PALEOBIOGEOGRÁEIÁJA

Annak ellenére, hogy az Orthophragminák nem tartoznak a pelágikus élőlények közé, földrajzi 
elterjedésük igen jelentősnek mondható, ugyanis maradványaik mind az öt kontinensen megtalál
hatók.

Mint a 25. ábrán is látható, az Orthophragminák két egymástól izolált területen, a hajdani 
Tethysben és a karibi—pacifikus térségben éltek. Ez az izoláció oly nagy mérvű, hogy csak két nem
zetség, az Orbitoclypeus és az Asterocyclina található meg mind a két területen, de közös fajaik 
egyelőre nem ismertek (a Tethysre az ötágú, a karib—pacifikus térségre nagyrészt a négyágú Astero- 
cyolinák a jellemzőek). Ezzel szemben a Discocyclinák és a Nemkovellák csak a hajdani Tethys terü
letén fordulnak elő, míg az Athecocyclinák, Proporocyclinák, Pseudophragminák és Neodiscocyclinák 
csak a karibi—pacifikus térségben. A két provincia csak a Csendes-óceán ázsiai partvidékén érintke
zik, ahová a Discocyclinák Ny-ról, míg a karibi—pacifikus Asterocyclinák K-ről jutottak el. A  Pseudo- 
phragmina (s. l.)-kkal rokon Asterophragminák burmai előfordulására egyelőre nincs kellő magya
rázat.

Ezek a tények arra utalnak, hogy a két nagy Orthophragmina-provincia egymástól korán izolá
lódhatott, és ez az izoláció az Atlanti-óceán szélességének növekedésével csak egyre nőtt.

Mint már említettem, mindkét Orthophragmina család bölcsője valahol a karibi térségben 
ringhatott. A kezdeti, provinciákra való elkülönülés után (mely az eocén kezdetéig lezajlott) a Disco- 
cyclinidaek nemzetségei és az Asterocyclinák már nem érintkeztek egymással. Ugyanez nem eny- 
nyire biztos az Orbitoclypeusok esetében, ugyanis egyes fajaik ( 0. douvillei, O. varians, O. daguini, 0. 
schopeni)  váratlan feltűnésére a Tethys eocénjében akár a karibi utánpótlás is magyarázat lehet.

Az egyes Orthophragmina fajok többsége földrajzilag szélesen elterjedt, az endémikus fajok 
száma elenyésző (ilyenek a Discocyclina kingae, Orbitoclypeus portnayae és O. koehleri a Krímben, 
illetve az O. douvillei Aquitániában).

Velük szemben más fajok (Discocyclina archiaci, D. furoni, D. discus, D. javana, D. augustae, 
D. dispansa, D. euaensis, Orbitoclypeus ramaraoi, Asterocyclina alticostata, A . stellata) többezer kilo
méteres távolságban is követhetők. Ez a tény jelentősen növeli szerepüket a távkorrelációs munká
ban is.
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NÉHÁNY MEGJEGYZÉS AZ ORTHOPHRAGMINÁK ÖKOLÓGIÁJÁHOZ

Az Orthophragminák ökológiájával foglalkozó irodalom eléggé szegényes, mindössze Schlttm- 
berger (1903), D ouvillé (1922), Neumann (1958), Bieda (1963), Portnaja (1974, 1976a, b) és 
Fermont (1982) munkáiban találunk ezzel a témával foglalkozó részeket. Ennek a munkának sem 
volt elsődleges célja az Orthophragminák paleoökológiájának részletes vizsgálata, ezért itt csak az 
irodalomból ismert adatokat szeretném egy helyen összegezni és ahol lehetséges, saját megfigyelé
seimmel kiegészíteni.

Az eurázsiai Orthophragminák a Tethys eocénjének jellegzetes, olykor kőzetalkotó mennyiség
ben is előforduló fenéklakó élőlényei voltak, melyek lassan változtatták helyzetüket a tengerfenéken, 
azaz a vagilis bentoszhoz tartoztak csakúgy, mint a többi felső-kréta- és paleogénbeli nagy Foramini- 
fera. A váz alakja és elhelyezkedésük a kőzetekben is arra mutat, hogy a tengerfenéken vízszintesen 
helyezkedtek el. Feltehetően algákkal (elsősorban Lithothamniumokkal) táplálkoztak, melyre a velük 
való gyakori társulás is utal.

Nagyon sok Orthophragmina példányon ismerhetők fel valószínűleg utólagos fúrási nyomok 
(pl. III. tábla 1., XIII. tábla 7., XIV. tábla 10., X IX . tábla 4., X X . tábla 5., XXV . tábla 12., XXVIII. 
tábla 7., X X X III. tábla 2., X X X V III. tábla 9., XLIV. tábla 6. és XLV. tábla 8.). Ezeket Schlum- 
berger (1903) „Orbitophage” nevű férgeknek (?) tulajdonította, bár helyenként (p. 276, text-fig. B) 
összekeverte az equatoriális kamrák sztolonjaival is.

Az Orthophragminák életterére vonatkozó ismereteink a következőek :
A tenger mélysége — még a seifen, de az erős hullámverés zónája alatt — 20—80 m lehetett, 

mivel különösen a vékonyabb vázú alakok (Discocydina pratti, D. radians) aligha bírták volna az 
erős vízmozgatottságot. Éz a mélység nagyobb, mint a nagy Nummulitesek által kedvelt. Jellemző, 
hogy a középhegységi ún. „főnummuliteses”  mészkőben alig fordulnak elő Orthophragminák. Általá
ban megfigyelhető, hogy fokozatosan mélyülő körülmények között képződött szelvényekben (a Krím 
szimferopoli emeletének felső része és bodraki emelete, Ájka környéke, Priabona, Biarritz) az Ortho
phragminák elszaporodása mindig a Nummulitesek ritkulásával jár együtt és mindig tovább kitarta
nak (később tűnnek el), mint az utóbbiak. Az ilyen szelvények felső részében észrevehető az Astero- 
cyclinák elszaporodása is. A nagyobb mélységre utal a glaukonittartalom megnövekedése is e szelvé
nyek felső részében.

A tenger hőmérséklete 25—30 °C körüli lehetett, melyre az Orthophragminák bizonyosan nagyon 
érzékenyek voltak, hiszen a Nummulitesek elterjedésének határa követhetően északabbra volt, mint 
az övéké. így például nem fordulnak elő Orthophragminák Bretagne-ban, a Párizsi-, Londoni- és 
Brüsszeli-medencében, valamint Észak-Németországban, ahol egyes Nummulites fajok még éltek. 
Valószínű, hogy érzékenyebbek voltak az Orthophragminák a tenger sótartalom-ingadozására is, mint 
a Nummulitesek, hiszen transzgresszív szelvényekben (pl. Darvas-tó és általában a Déli-Bakony, 
Iszkaszentgyörgy környéke, Dorog) a legelső Nummulitesek Miliolinákkal, Orbitolitesekkel és Al- 
veolinákkal együtt fordulnak elő a normálisnál valamivel kevésbé sós vízben, míg az Orthophrag
minák ezekkel a Foraminiferákkal szinte egyáltalán nem társulnak.

Az aljzat feltehetően iszapos volt, erre utal a váz alakja és a cementáló kőzetek minősége is 
(leggyakrabban márgák, márgás mészkövek, de agyagok is). A flis-képződmények homokköveiben 
található Orthophragminák feltehetően áthalmozottak.

Megfigyeléseim szerint az Orthophragminák kísérő faunájából leggyakrabban a Nummulites 
millecaput- és az Assilina exponens-csoport taxonjai fordulnak elő. Gyakoriak még az Operculinák, 
Operculinoidesek, Spiroclypeusok és Grzybowskiák is (utóbbi három csak a felső-eocénben) a nagy 
Foraminiferák közül. A többi állatcsoport közül említést érdemelnek a vastagabb héjú kagylók, 
a tengeri sünök, a rákok és a Bryozoák.
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