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A Rudisták paleoökológiája.
B. dr.Czabalay Lanke

A. Rudisták tanulmányozása a kagylók őslénytani vizsgálatá
nak történetében egyik legrégibb és legérdekesebb fejezet. A cso
port minden jellege érdekes, főleg paleobiológiai vonatkozású el
térése más kagyló csoportoktól, kitűnő fácies és szintjelző voltuk, 
hamar ősein fölkeltette a geológusok érdeklődését. A Rudisták fontos
ságának felismerését bizonyítják az őslény .tani irodalomban a múlt 
században és századfordulón megjelenő leiró és rendszerező monográ
fia-sorozatok , TOUCAS, A., .PAQU1BR, V ./. DOUVILLÉ
munkáiban minden további rendszertani vizsgálat alapját rakta 
le, mig TOUCAS a paleobiológiai irányzatú vizsgálatokat alapozta 
meg. Néhány osztrák /ZITTEL/és olasz /Dl Stefano/ munkát kivéve 
szinte francia hegemónia volt ezen a kutatási területen. Az utóbb 
említett munkák főleg leiró jellegűek, rendszertani, fejlődéstani 
és paleoükológiai kérdéseket nem érintenek,

A kutatás a huszas évektől mind nagyobb érdeklődésről ad 
számot, Klinghardt, Kühn, Milovanovic kiváló munkákban foglalkoz
nak a rudisták szervezeti felépítésével, a szervek élettani funk
ciójával és fejlődéstani kérdéseivel. MILOVANOVIC elsőként foglal
ja össze a héjszerkezeti vizsgálatok eredményeit, ezekből követ
keztet az ökológiai körülményekre. Külső morfológiai megfigyelései, 
a kisérő fauna elemzése jelentőségének kiemelése, a szifonális 
öv helyzetéből levont következtetései a modern palaeoökológiai 
vizsgálatok alapjait adják.'ZAPIU? K , paleobiológiai és paleoöko- 
lógiai vizsgálatai a gosaui ruaistákon szintén a modern, korszerű 
irányvonalat képviseli.

ISIRE, G<. a Radiolitesek szervezetének élettani funkciójá
val kapcsolatos paleobiológiai, adaptációs és környezethatás 
elemző vizsgálatai kiemelkedőek.

SÉNESoE és ARTONINI rendszertani kérdésekkel^ Senesse e- 
gyes fajok változataival foglalkoztakc 
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DECHASEAUX, C. a régi irodalom kritikai értékelésével összesí
tette a Rudisták szervezeti felépítésével és élettani megnyil
vánulásával kapcsolatos eddigi ismereteketDECHASÉAUX, C. kor
szerű rendszertani és filogenetikai vizsgálatai a modern paleo- 
biológiai irányzatot képviselik,, megállapításai ujszerüek és 
teljesen logikusak.

A RUDISTÁK rétegtani fontosságára való tekintettel a medi
terrán geoszinklinális területén levő országokban az utóbbi év
tizedben fokozottabban megindultak a Rudisták rendszertani és 
rétegtani vizsgálatai j TAVAITI, TŐRRE, ROSSI RQNCHETTI, PEJOVIC, 
SLISKOVIC, SORNAK, POLSAKLUPU D. etM. Mac GILLAVARY, COOGAN, 
PÚELINCEV, RENNGARTEN. TAVANI, MAC-GILLAVARY, PCELINCEV,’ akik 
rendszertani és filogenetikai kérdésekkel mélyrehatóan foglal
koztak. Pcelincev az alsókréta Rudistákra vonatkozó paleoökoló- 
giai tanulmánya ezen a területen egyedülálló és korszerű.

Hazai vonatkozásban PETHŐ rendszertani munkája kiemelkedő. 
KÚTÁSSY. a Eossilium Katalogus-ban a mozozooS-. Pachyodontákat 
rendszerezi. HQEMAU-VADÁSZ mecseki alsókréta Pachyodonta-vizs- 
gálatai rendszertani, filogenetikai szempontból figyelemreméltóak. 
Későbbi években néhány Rudista ,faj morfológiai leirását találjuk 
BARNABÁS és JASKÖ doktori értekezéseiben. Az utóbbi években meg
induló Rudista tanulmányok részben rendszertani és filogenetikai 
jellegűek, mint a Requienidae család revíziója, részben egyes 
fajok és azok változatainak teljes vizsgálatát, horizontális és 
vertikális elterjedésüknek revízióját tűzik célul. A szenon 
hippuriteszes korallos összlet faunájának paleoökcűógiai értéke
lése a Rudisták morfológiai jelenségeinek megfigyelése, lito- 
és biofáciesviszonyok lehetőség szerinti rekonstruálása a kisérő 
fauna részletes elemzése., alapján megtörtént. Folyamatban van a 
Rudisták finomhéjszerkezeti vizsgálati módszerének /elektron- 
mikroszkóp/ egyes geokémiai és röntgen spektroszkópiai módsze
reknek bevezetése. Ezek a vizsgálatok lehetőséget adnak annak
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megállapít ás ár a, hogy a belső szerkezet, zár és fogszerkezet 
alakulása, a fácies alakulása, egyes elemek dusulása, csökke
nése között milyen összefüggés van. 'Székből a vizsgálatokból 
kapott adatok az ökológiai komponensek változására, .fáciesvi
szony ok alakulására vetnek fényt és feltehetően rendszertani, 
filogenetikai kérdések megoldásához fognak segítséget nyu jta
ni /3„ GZÁBALAY, LJ

A RUDISTÁK paleoökoiógiat vizsgálati mód
szerei »

A Rudisták kitűnő fáciesjelzőké Vizsgálatuknál nagyon sok 
ökológiai faktorra, /pl* tengermélység/ nehezen tudunk követ
keztetni recens összehasonlító anyag hiányában. Viszont a jó- 
megtartású teknők paleobiolőgiai elemzése, -az egyes szer-vek 
életfunkci ó jánalc megállapít ás a , komoly objketiv alapot ad az 
egykori életkörülmények megrajzolásához,

A Rudisták paleoökológlai vizsgálatánál nagy jelentősége 
van a példányok autochton volta megállapít ás -inak s ln Autochto- 
nok, 2o Eredeti élethelyükön vannak, de részben elmozdítottak,
3. Vegyes fauna, részben autochton, részben áthalmozott * Csak 
ép példányok esetében tudjuk megállapítani az autochton jelle
get, ahol a felső teknő is ép. A bezáró üledék milyenségét és 
az alsó teknőben levő üledékanyagot azonosítani kell, és a 
szifonális öv helyzetéből pontosan rögzíthető, hogy autochton 
vagy áthalmozott-e a példány,

A Rudisták paleoökológiai vizsgálatait a következő cso
portokra oszthatjuk, anélkül, hogy ez a felsorolás bármiféle 
fontossági sorrendet jelentene, ezeknek a módszereknek alkal
mazását mindig az adott helyzet szabja meg. 1Q Morfológiai 
megfigyelések - teknők formája, zár-íogszerkezet, deformáló- 
dás,~ forma és fáciesviszonyok kapcsolatának megállapít ása 
Élettársulás, vagy utólagos fennövéso idegen organikus anyagok
nak. Mechanikai behatások megállapítása sérülésekből, torzitó 
jelenségéből.
2 328/05 34-1/Hné



2. A Rudisták megjelenési formája j rétegekben, szintekben, pa
dokban,. v-agy magányosann
3» Kisérő fauna elemzése.
4. Statisztikus módszerek alkalmazása az értékelésben.
5. Héj szerkeze ti vizsgálatok - binokuláris, elektronmikroszko- 

pi s replique /lakk/ módszer.
6. Geokémiai módszerek alkalmazásának lehetősége, C; rönt-

genspekroszkóp, spektroszkóp.

1» A RUDISlA teknők külső megjelenési formájából következtet
ni lehet, hogy magánosán élő vagy zátonyképző formák-e.
A magányosan élő formáknál az alsó teknő széles, többnyire 
begörbült kürtalaku,. A teknő héja vastag, különösen a kal- 
citprizma réteg, mely lassú növekedésre utal. Az erősen meg
görbült alsóteknőjü formák iszapos fenékaljzaton éltek. A 
zátonyképző formáknál az alsó teknő megnyúlt, a felső ki
csiny, hullámos,'bordákkal, csomókkal diszitett. Az alsó 
teknő rendkívül erősen bordázott, ez a bordázottság védő
berendezésül szolgált az erős hullámverés ellen.
A zátonyterületre jellemző a gyors növekedés, melyben fon
tos szerepe van a hőmérsékleti viszonyoknak, a tengervíz 
mozgatottságának és a mechanikai igénybevételnek. Hz utóbbi 
miatt gyakori a harántalapképződmények' megjelenése, melyek 
a teknő erősítésére szolgáltak. Gyakran találkozunk a tor
zió jelenségével, mely a szifonális öv védelmét jelenti 
mechanikai behatások ellen. Ha a szomszédos egyedelc gyors 
növekedése lehetetlenné teszi a táplálék felvételét, ez 
többnyire a belső szerkezetben, a ligámén tűni és két oszlop 
megnyúlásában mutatkozik. Ezzel a felső teknő nyitását biz
tosítani tudta.
A Hippuritesek bonyolult szűrő szerkezettel rendelkeztek a 
felső teknőn, mely lehetővé tette, hogy terrigén agyaggal.

-  4 -
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szennyezett partközeli övben is éljenek, ellentétben a Radioli- 
tesekkel, melyeknek nincs szürőberendszésük0 Ezzel magyarázha
tó, hogy a két csoport fajai nem mindig együttesen jelennek 
meg0

A legújabb vizsgálatok nagy jelentőséget tulajdonítanak a 
kékalgák jelenlétének, melyek eltűnése, vagy a vörösalgák 
megjelenése, a telepek pusztulásához vezető
2 0 A Nudistákat a zátony és zátonykörüli íácies minden kép-* 
ződményében /üledékében/ mészkő, márga, agyagnáxge. megtaláljuko 
Gyakran a bázist korallzátony vagy Radiolites zátony v. pad 
alkotja, melyen hatalmas termetű Rudisták települnek. Más ese
tekben a zátonykörüli fácies sorozatában közbetelepült bioher- 
meket /alga, Echinida, korall, Ostrea/ találunk. A helyi öko
lógiai körülmények kisebb módosulása vagy a tengeraljzat mor
fológiája okozza ezeknek a kis biotopoknak kialakulását. Minden 
esetben a vizsgálatnál rögzíteni kell a faunaelemek eloszlását, 
elhelyezkedését, ezt nem csupán vertikális, hanem horizontális 
irányban is, hogy a heteropikus fácieseket meg lehessen álla
pítani.
Lényeges a teknőkön fennőtt faunaelemek, utólag rátelepedett 
szerves élőlények, fúrási nyomok, sérülések megállapítása, A 
rátelepült algák, korallok, juvenilis példányok sok esetben a 
telep pusztulására vezetnek, megakadályozva a vizfelvételt, 
táplálkozást v
5 , A kisérő fauna ökológiai és faciológiai elemzése lénye
ges. Mint már előbbiekben említettem, a Rúdistáknak recens 
összehasonlitó alapja ninos, ezért a tengermélyeég megállapí
tásánál is perdöntő a kisérőfauna.
A zátonykörüli fáciesekben a Rudisták kisérőfaunájában fon
tos szerepe van az Ostrea, Trigonia, Cyclolites, Actaeonella, 
Bryozoa, fforamlniféra és Cirripadia féléknek. Korallokkal

2328/05339/Hné
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- megfigyelő se iiilr sze-riűt- - egy. rétegben ritkán fordulnak elő, 
ha igen, akkor egyik vagy másik csoport többnyire áthalmozott <,

4* A bio- és litofáciosviczonyok megállapitásánál, ökológiai 
faktorok elemzésénél, nem hanyagolhatók el a statisztikus 
módszerek., A statisztikus módszerek több tipusát alkalmazhat
juk? a,/ Pa jók mennyiségi ábrázolása, ökológiai csoportokba 
való összesítése, különböző ökológiai faktorok alapján, mint 
sótartalom, hőmérséklet stb,
b„/ Az egyes állatcsoportok egymáshoz viszonyított mennyiségét 
ökológiai szelvényen ábrázoljuk, lehetőség szerint a rétegben 
való helyzetüket is ábrázolva, ez utóbbi az egykori élettér 
rekonstruálásához fontos.,

5. A teknők héj szerkezetének vizsgálata a hőmérsékleti viszo
nyokra', a Ca Co 3 tartalom ra és a mechanikai behatásokra en
ged következtetni* A cellák falának megvastagodása a fokozott 
mészkiválasztással függhet össze, melyet a köpeny valamilyen 
•ingerlő behatásával magyarázhatjuk.

A további vizsgálatok szempontjából a héj f incmszerkeze- 
tére vonatkozóan fontos adatokat nyújtanak az elektronmikrosz
kóp! vizsgálatok, melyekkel tisztázni lehet, hogy a héj szer
kezet és zárszerkezet változása között milyen összefüggés van, 
bófoiyásolják-e ezt ökológia faktorok, egyes elemek jelenléte, 
dusulása, vagy rendszertani bélyeggel áilunk-e szemben, A rend
szertani,- filogenetikai, palaeoökológiai értékelésnél nyitott 
kérdések maradnak, melyeket az eddigi módszerekkel megoldani 
nem'tudunk, már az anyag magtartási állapota miatt sem, ezért 
a recens /FLOKKIN/Nauti1oi de a félék/ és egyes kagyló félék 
héj szerkezetén végzett vizsgálatok és ezek eredményei mind
inkább: arra utalnak,' hogy a további kutatás szempontjából a 
röntgenspektroszkópiai, 0 ^  vizsgálati vonaltól Igen■bokát
várhatunk.;,
2328/05358/Hné
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Hazai viszonylatban a sümegi szenon hippuriteszes korallos 
mészkőcsoport RucLista és kis érő faunájának értékelésénél al
kalmaztam ezeket palaeoökológiai módszereket, A morfológiai 
megfigyelések, statisztikus értékelés, ökológiai szelvényen 
való ábrázolás alapján sikerült megállapítani az ökológiai 
faktorok Hatását, a lito-biofáciesviszonyok .alakulását. A 
kisérőfauna elemzése jól kiegészítette paléoökológiai ér
tékelésünket.

2328/05337/Hné



KOVAS EGYSEJTŰEK T Ai:'ÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATÁNAK FÖLDTANI
JELENTŐSÉGE

Dr, Ha,jós Marta

A vizsgálataink célja mindenkor a földtani megismerés 
előbbrevitele, vagyis, hogy a kőzetmintákból kiolvassunk 
minden paleokölogiai tényezőt, és ennek alapján következ
tessünk az üledékképződés idejére, helyére, ősföldrajzi és 
egyéb körülményeire,

1, / Munkánk alapja a helyes, céltudatos anyaggyűjtés,
melynek részletességét mindig az adott földtani 
körülmény, vagyis az üledék rétegtani heljT-zete és 
települése szabja meg,

2, / A helyes anyaggyűjtésnek, szükségszerű következ
ménye a helyes feltárás;
1, Legtökéletesebb az ultrahanggal történő, mely 

egyelőre nem áll módunkban,
2, A desztillált vizben történő iszapolási eljárás 

is kitűnő eredményre vezet, ha a kőzet tiszta, 
laza diatomit.

3, A vegyszeres kezelés a leggyakrabban, alkalmazott 
feltárási eljárásunk,

Uj bevált módszer a KOMPLEXÜK III, vegyület alkal
mazása. Az agyagos kőzetekből igen nehéz a kovasav- 
páncélkák elkülönítése és a pórusokat fedő kolloid
szemcsék eltávolítása.
Gu_zy__Ka.rolyné, a MÁFI Geokémiai osztályának kutató 
vegyésze, kérésünkre javasolta, hogy próbáljuk meg 
a savas feltárással egyidejűleg a KOMFLEXON III, 
használatát,
A mecseki agyagos kőzetminták feltárásakor kísérle
teink jó eredményre vezettek, A KOMPLEXÜK III, al
kalmazásával szépen elkülönített, tiszta páncélokat 
s ike ríilt nye rnünk.

05271/FA
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Gu_zy_ Károlyné szerint, ennek magyarázata egyszerű.
A savakkal feltárt kőzetalkotó ionok a KOMPIEXOIT 
III-mal komplex vegyületeket alkotnak és ezek a 
szuszpenzióból.desztilláltvizes kimosással könnyen 
eltávolithatók. Minden vizsgálatnak, helyes és hely
telen következtetésnek az alapja, tehát a célnak, 
feladatnak megfelelően történő anyaggyűjtés és a he
lyes feltárás, hogy miért, erre még a későbbiekben 
rámutatok.

3./ A munka harmadik és leglényegesebb fázisa a vizs
gálat és a vizsgálati adatok helyes értelmezése. 
Értékeléskor az aktualizmus elvét alkalmazzuk, de 
úgy, hogy az összes értékelhető adatot a kőzetbe 
foglalt összes ősmaradvány és azok környezete, vagy
is az adott földtani körülmények függvényében vizs
gáljuk.

Számos eredményt, helyes következtetést tudunk egy-egy 
kőzetmintából kiolvasni, de ezeket az adatokat, a hibalehető
ségeket figyelembe véve kell értékelni. A kőzetminták feltá
rásakor, leggyakrabban a vegyszeres feltárást kell alkalmaz
nunk* Ez után, csak savas héjú, vagy vázu egysejtűek marad
nak meg preparátumainkban. Attól függően, hogy a kőzet ten
gerben vagy édesvízben képződött, ezek lehetnek Dinoflagellá- 
■’'ák% Chrysomonadinák, Silicoflagelláták, Ebriidák, néha Rádió- 
lariák és leggyakrabban a kőzetalkotó mennyiségben előforduló 
Diatomák.

A maradványegyüttesből azonban nem felejthetjük ki a 
Silicospongiák vázelemeit, sőt a Phytolithariákat sem, mert 
ezek paleoökologiai értéke szintén jelentős lehet,
A maradványegyüttesből elsősorban azokra a fizikai és kémiai 
tényezőkre tudunk következtetni, azokat az ősföldrajzi körül
ményeket tudjuk rekonstruálni, melyek életükhöz, szaporodásuk
hoz és vázuk megtartásához szükségesek, A teljes maradvány
együttesből kialakult összképet vizsgálva sem hagyhatjuk azon-
■^272/EA.



bán figyelmen kivül a kőzet üledék-kőzettani adatainak érté
kelését.

Az általunk vizsgált egysejtűek kivétel nélkül vizben, 
vagy vizhez kötötten élnek, ezért a viznek, mint élettérnek,, 
fizikai, kémiai tulajdonságai határozzák meg a bennük kiala
kult társulások összetételét. A fény, a hő, a viz mozgása, 
kémiai összetétele és a bennük cirkáló gázok döntő szerepet 
játszanak a mikroflóra kialakításában, E tényezőknek válto
zásai, változást idéznek elő a flóraegyüttesben, az üledék 
szerves és szervetlen alkotóiban és ezeket a változásokat 
észleljük, - bár közvetve - a mikroszkópban. Az időjárás
változások, hőmérsékletingadozások, áradások, a viz hőfoká
nak, sótartalmának, szennyezettség! fokának változásai, mind 
igen érzékenyen befolyásolják a mikroflóra kialakulását.
E változások, legérzékenyebb indikátorai a Diatomák. Miután 
az egysejtű növények között úgy faj, mint egyedszámban a 
Diatomák a leggazdagabbak, /több mint 20.000 faj és 600 ge
nus ismert Shimer_ and Shro£k_19é-9/ ezért nem véletlen,hogy 
Diatomák ökológiája a legtanulmányozottabb. Ennek ismereté
ben vonjuk le következtetéseinket, annál is inkább, mert a 
többi, a kőzetben járulékos elegyrészként előforduló egysej
tűek ökológiája, többé-kevésbé azonos azzal a Diatoma-együtte- 
sével, melynek társaságában előfordulnak,

A Diatomák parányi egysejtű algák, melyek zárt sejtfa
la pektin. Est doboz módjára kovapáncél /SÍO2+H2O/ veszi kö
rül. Ha a sejt elhal, vagy fosszilizálódik, ez a páncél ked
vező körülmények között megtartja eredeti alakját, felépíté
sét és igy évmilliók múltán is felismerhető, meghatározható 
és paleoökologiai, sztratigráfiai problémák megoldását teszi 
lehetővé.

TáplálkozásTuk^rál a szervesanyagszükségletükön túlmenően 
a szilícium nélkülözhetetlenül szükséges páncéljuk felépíté
séhez, A sziliciumot kovasav /Si02/ formájában veszik fel.Nem 
véletlen, hogy a legnagyobb diatomaföldtolepek a tercier sa
vanyú vulkáni kőzetekhez kötötten keletkeztek /Potonié_1 9 2 0, 
Taliaf£rro__1933/*
O3 2 7 3/FA.
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Mivel fotoszintetikus utón táplálkoznak, a fény egyik, 
alapvető tényező, mely mélységi elterjedésüknek határt von,

A hőmérséklet lényegesen befolyásolja szaporodásukat-, 
bár túlságos érzékenységet a Diatornák a hőmérséklettel szem
ben nem mutatnak.

Legérzékenyebb indikátorai a vizben oldott Mg-', Ca-,
Br- és. elsősorban Na-sóknak.
Nem véletlen, hogy sokan foglalkoztak és foglalkoznak ma is 
a viznek, mint élettérnek, a sótartalom szerinti osztályozá
sával. /Heidén, 1912; Kőibe 1927, 1932; RedekeJL922, 1929, 
1933} Brockmann 1914, 1940; Eemané_1934, 1940, 1958; Hil- 
termann 1949, 1986; Hustedt 1953, 1957; Bahm__1963/«
Ahány kutató, annyi beosztás, de lényegében mind megegyezik; 
a tengeri, csökkentsósvizi és édesvizi környezetet taglalják 
különböző szempontok szerint.

A viznek, mint élettérnek, sótartalma alapján a fosszi
lis Diatomák esetében..is tengeri /20 %o felett /, csökkent
sósvizi /brakk/ /5,0 - 20 %o-ig/ és édesvizi /5,0 %o alatt/ 
fajokat tudunk megkülönböztetni.

Kalciumban dús iszapok, mésziszapok Diatoma-szegények, 
héjuk esetleg korrodált, sőt oldott,
Kalkofil, mészkedvelő fajok, fontos indikátorai e rétegek
nek.

• A vastartalmú, lápos mocsarakat, a Finnülaria, Eunotia, 
Stauroneis nemzetségek tagjai jelzik.

Egyes fajok a viz szervesanyagu szennyezettségét igen. 
érzékenyen jelzik.

A Diatomáknak' a viz hidrogénionkoncentrációjával; pH- 
tartalommal szembeni viselkedését még kevésbé tanulmányozták, 
Oonger /1942/ szerint a semleges vagy gyengén alkáli vizekben 
már elhal és■üledékként felhalmozódik. Egyes fajok kimondot
tan humuszsavas biotopot jeleznek,

• A vizben oldott gázokat is jelzik a Diatomák, A CaLőneis
amphisbanea, Cyclotella meneghiana, Nitzschia paloa fajok a 
05-274/FA. :
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a kénhidrogén oly töménységét kibírják, melyet már más nö
vény és állat, nem tud elviselni.

Speciális Diatomák élnek a tiszta, hidegvízű patakok
ban pl# Diatoma hiamale, Diatoma vulgare#

Ahhoz, hogy a fosszilis maradványokból helyesen követ
keztessünk, ismernünk kell a Diatomák életmódját és élette
rét is.

Életmódjukat illetően, lehetnek mozgékony, vagy sesszi- 
lis fenéklakók# azaz bentikusak# Élhetnek, mint epiphyták, 
növényekre tapadva. Legtöbbjük azonban, mint plankton lebeg 
a vízben. A bentikus fajok mind rapheval, hasitékkal rendel
keznek, mert ezen keresztül történő plazmaáramlással mozog
nak. A sesszilis és epiphyta fajok vagy az egész valvafelü- 
lettel, vagy bazális pólusukkal rögzítődnek, A planktonok le
begő képességét többnyire külön berendezések, - nagy átmérő, 
bonyolult lyukacsos, vékony sejtfal, hosszú serték, tüskék, 
kiemelkedések segítik. Máskor hosszuk tízszer, százszor is 
meghaladja szélességüket, /Thalassiosira, Synedra./ Néha szá
mos annulus /köztigyürü/ képződésével következik ez be, /Rhiso- 
solenia/. Ismét máskor a sejtek láncot képeznek. /Chaetocerosv 
Bacteriastrum/,

/Elettájak szerint, a tengereket benépesítő Diatomák le
hetnek, óceáni, neritikus és litorális formák.
Az édesvízben élők lehetnek, tavak, folyók, patakok, források, 
pocsolyák, mohos sziklák és talajok, sőt jégtáblák, hótakarók 
és nedves kövek lakói. Az édesvízi tavak, a viz fizikai-kémiai 
tulajdonságaik alapján lehetnek - oligotrof /sóban szegény, 
tiszta hidegvízű hegyi tavak/, eutrof /sókban, tápanyagban gaz
dag síkvidéki tavak/, disztrof /mészben, oldott sókban, Ca~ban 
szegény, humuszanyagokban gazdag tavak/.

Az édesvizekben főként hosszúkásak /Pennales/ élnek, A 
tengeriek inkább tudnak alkalmazkodni a sótartalom csökkenésé
hez, A tengeri Diatomák nagysága és alakja is megváltozik a 
brakkvizi régiókban /Hustedt 1925./ Kőibe /1 9 3 2/ szerint ha
tározottan csökken a hossztengely és a sejtvégek fejecskés be- 
05275/EA.
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füződése észlelhető. /Mavicula hungarica, Eragilaria const- 
ruens, Anomoeaneis, Calaneis./A tengeriek formagazdagabbak, 
változatosabbak, az édesvíziek kimondottan formaszegények.
Ez abból adódik, hogy a tengeriek az ősibbek. A lebegő élet
módhoz, a sótartalom és a hőmérsékletingadozáshoz való alkal
mazkodás idézte elő a sok alaki változást.

A.'melegebb éghajlat alatti vizekben általában a forma
gazdagság jellemző, a hidegebb övék vizeiben az egyedszám a 
nagyobb.

Mivel a Diatomék, néhány ubiquista faj kivételével, ra
gaszkodnak az életkörülményekhez és a páncél alakja és fel
építése ennek szoros függvénye, ezért a páncél az egyetlen 
kritérium, melynek alapján a fosszilis fajok ökológiáját re
konstruálhatjuk. Tehát jó megtartású maradványegyüttes he
lyes meghatározása esetén, és ha a marádványegyüttesben van
nak napjainkig is ismert un. átmenő fajok, akkor az üledék- 
gyüjtő vizének, minőségére, esetleg hőfokára, szennyezettsé
gére, vagyis a paleoökológiai és ősföldrajzi körülményekre 
egyaránt következtethetünk. Még'pontosabb lesz- értékelésünk 
és még többet tudunk kiolvasni preparátumainkból, ha nemcsak 
a Diatomákat., hanem a teljes ősmaradványegyüttest vizsgáljuk. 
Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen a maradványegyüttes mennyi
ségi összetétele és milyen megtartásuak e maradványok.

Az óceáni és neritikus, de főként a litorális öv marad
ványegyüttese már lényegesen eltér egymástól. E három öveze
tet azonban szigorúan nem lehet egymástól elhatárolni.

Az óceáni övre sztenohalin vékony-héjú - nagy átmérőjű - 
lebegtető szerkezetekkel ellátott fajok és a telepes formák 
a jellemzők. Ezek mindig Silicoflagelláták. Ebriidák és Ar- 
chaeomonasok társaságában fordulnak elő s rendszerint szép, 
ép példányok. Legritkábban képeznek diatomaföldtelepeket,mert 
vékony héjuk már az ülepedés közben feloldódik,

A neritikus övben, már eurihalin fajok élnek és gyakoriak 
egyes sztenohalin fajok spórái.A fajgazdagság itt a legnagyobb 
"és a legtöbb diatomaföldtelep itt képződött, mert. a hullámve- 
05276/FA.
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rés, az óceáni fajokat is ide sodorja, és ezek az autochton, 
a plankton és a s,esszilis fajokkal együtt halmozódnak itt 
fel.

A pelágikus övezetre a Gentráles és Mediales rendbe so
rolt Diatoma fajok a jellemzők.

A litorális övben a hullámverés sok homokot, kagylót, . 
detrituszt szállít, a viz sótartalma változó, Itt a vastag- 
héjú, euryhalin, főként fenéklakó és epiphyta fajok uralkod
nak, A. plankton alárendelt. A telepek is vastaghéju sejtek 
rövid láncai, /Biddulphia, Triceratium/, A Siliooflagelláták, 
gbriidák többnyire bemosottak, vázaik töredékesek. A pelági^. 
kus planktonformák héjai is általában töredezettek és felbe
csülhetetlen, hogy legtöbbjüket milyen távolságból szállítot
ta ide a tengeráram és a hullámverés /Reinhold 1 9 3 7/»
Az édesvízi képződmények flóraegyüttese, az előbbiektől min
denkor megkülönböztethető. Az együttesben a Pennáles rend 
Diatomái uralkodnak. Rajtuk kívül, csak egysejtű ostorosok 
cisztái, Chrysomonadinák és Phytolithariák.lehetnek jelen.
A folyótorkolatok, tisztavizü hegyipatakok, források, jég- és 
hómezők, árterületek., mocsarak, tőzegtelepek - és mészisza-. 
pok, mind külön-külön flóraegyüttest mutatnak, és ezekre he
lyesen következtethetünk, ha helyes földtani szemlélettel 
összesítjük az adatokat,

A hibalehetőségek sajnos legalább annyira gyakoriak, mint 
amilyen sokrétű a következtetések lehetősége. Hibaforrás le
het, a helytelen anyaggyűjtés /recens anyaggal való keveredés/, 
továbbá a gondatlan feltárás /korrodált, összetört héjak/,
A legnagyobb hibalehetőség azonban a fosszilis anyag meghatá
rozásában és értékelésében rejlik, mert ez csak a recens fa
jokra vonatkozó ismeretek alapján lehetséges. Már az elhalt 
sejt ülepedésekor, majd később a fosszilizáció és diagenezis 
alkalmával a vékonyhéju páncélkák feloldódnak. Az áramlások a 
héjakat elhalás után is tovaszállitják, esetleg a már lerakód 
dott üledéket ismételten áthalmozzák, s ez ismét számos hely
telen következtetésre nyújthat alkalmat, A fajok meghatározá- 
05277/FAe
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sát megnehezíti az a tény, hogy preparátumainkban mindig 
csak fél páncélt vagy töredéket vizsgálunk. Minthogy a pán
cél alakja szoros összefüggésben áll a faj előfordulási köze
gével, igy megtörténik, hogy genetikailag egymástól távoli 
fajok páncéljának alakja, azonos életkörülmények esetén,na
gyon hasonlit egymáshoz, /Aciméntes, Navicula, Synedra, Fra- 
gilaria/,

A kormeghatározás is hibalehetőségekkel jár.
A Dia tornák a felső liásztól /Rothplejtz^ 1896/, a többi 

kovás egysejtű csoport, jelen ismereteink alapján, a kréta 
időszaktól ismert. Virágkorukat a tercierben élték. A nagy 
rétegtani egységeket, a mezozóos és kvarter rétegeket, biz
tosan el tudjuk különíteni. A tercierben a korokat, emelete
ket, sőt a miocén emeleten belül szinteket is meg tudunk kü
lönböztetni. A mezozóos vizsgálatok, még inkább csak facio- 
logiai és genetikai, sem mint rétegtani értékűek, mert a fa=* 
jók 99 %-a már kihalt, és részletes feldolgozás még nem tör
tént. Amint a földtörténeti korokon keresztül a jelenkor felé 
haladva mind fiatalabb üledékeket vizsgálunk, úgy mind több 
és több adatot tudunk nyújtani a paleontológia számára, A 
paleogénre vonatkozóan, csak megközelítő adataink vannak, 
mert a fennmaradt fajok jelentős része kihalt, A neogénre és 
a negyedkori rétegekre vonatkozóan jó megtartású maradvány^ 
együttes esetén következtetéseink teljesen megbizhatóak le
hetnek, különösen, ha kiegészítjük és alátámasztjuk azokat 
az üledékkőzettani adatokkal.

Ezért nem véletlen, hogy a Diatomák földtani szempont
ból történő tanulmányozása, az Északi- és Keleti-tenger part
menti postglaciális és interglaciális üledékein a legjelen
tősebb, ahol a limnikus és tengeri üledékek egymásutánját 
tisztázza. Fácies és ökológiai szempontból is a negyedkori 
üledékek mikroflóra együttese mond legtöbbet, mert a marad
ványok héjai, vázai még nem oldódtak fel a diagenezis során, 
és életfeltételeik is leginkább ismertek.

05278/FA.
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Vizsgálataink sok esetlen nyújtottak segítséget térké
pező geológusaink, sztratigráfusaink számára, különösen mi
dőn az üledék semmiféle egyéb ősmaradványt nem tartalmazott, 
és a vulkáni kőzetek közé települve sem rétegtani helyzetét, 
sem korát nem lehetett megállapítani.

05279 m .



Paleoökológiai vizsgálatok pleisztocén

gerinceseken

Dr. J á n o s  s y  D é n e s

A szárazföldi gerincesek paleoökológiája /melyet az iroda
lomban régebben /Ábel/ paleobiológia névvel is illettek/ az egy
kor élt állatok egymáshoz való viszonyán kivül azok környezeté
nek és ebben elsősorban a meghatározó vegetációs tipusnak kutatá
sát tűzi célul. Természetes; hogy a pleisztocén folyamán az éghaj
lati változások képezik a paleoökológiai átalakulások elsődleges 
okát. Az éghajlati módosulásokra vonatkozó következtetéseknél az 
üledéksoron jelentkező esetleges fizikai változáson kivül a nö
vények és a változó testhőmérsékletü /poikilotherm/ állatok faji 
összetételében bekövetkező átalakulások perdöntőek.

Az állandó testhőmérsékletü /homoiothcrm/ állatok; - a mada
rak és emlősök, - éghajlati alkalmazkodó képessége oly nagyfokú, 
hogy klímajelző szerepük alárendelt. Különösen áll ez, - vissza
felé haladva a múltba,.- az alsó pleisztocéntől kezdve, ahol már 
kihalt fajokról van szó, melyeknek pl. a külső hideg védekező 
berendezését általában nem ismerjük. Néhány, a lágy részeket meg
őrző lelet bizonyltja, hogy pl. a gyapjas orrszarvú, mammut stb* 
részben igen erőteljes hőszigetelő berendezéssel rendelkezett, 
ez azonban a normálisan fosszilizálodó szilárd vázból nem olvas
ható ki.

Ritka kivételek azok, amelyeknél egyértelműen következtethe
tünk valamely állandó testhőmérsékletü gerinces állat klimaigényé- 
re. Ilyen kivételek olyan vizi emlősök, melyeknél téli álom,vagy 
nagyobb távolságra terjedő vándorlás nem tételezhető fel a téli, 
kedvezőtlen éghajlatú időszakban /pl. víziló/ .

Ízt a kérdést azonban általában csak komplex-vizsgálatok se
gítségével közelíthetjük meg. Különösen alkalmasak erre kisebb 
barlangok és kőfülkék, ahol egy egyszerű, kézenfekvő fizikai 
jelenség a nagyobb éghajlati változásokat jól tükrözi: a kifa
gyott kövek jelenléte /gyakran löszfelhalmozódással együtt/. Kn-

2328/04132/Hné
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nek ellenkezőjére bizonyiték egyetlen, a harmadidőszakból fenn
maradt barlangunkban, a csákvári Esterházy-barlangban található, 
ahol a gazdag gerinces faunát tartalmazó alsópannon üledékben 
egyetlen kifagyott kő sem fordul elő.

Előadásomban ezzel kapcsolatban néhány finomrétegtanilag 
és komplex módon vizsgált rétegsort szeretnék bemutatni. Erre 
legjobb példát az üpponyi és Tarkői kőfülkék középpleisztocén 
rétegsorai szolgáltatnak. Az Upponyi kőfülke rétegsorán jól követ 
hető a kis emlős fauna’ és az üledékkőzettani összetétel megváltozó, 
sának párhuzamossága. Ugyanakkor a sokoldalúan alátámasztott pale 
ökológiai kép egyes fajok ökológiájának a maitól eltérő voltára 
jól rávilágít. A Tarkői kőfülke rétegsora viszont azt mutatja, 
hogy az üledékkőzettani összetétel csaknem teljes homogenitása 
mellett lényeges faunisztikai változások mutatkoznak, tehát egy- 
egy vizsgálati eredményt önmagában teljes értékűnek- nem vehetünk. 
Némely esetben a faunák összetételéből, annak változásaiból, eset 
lég az üledékkőzettani képből teljesen kihalt nemzetségek ökoló
giai viszonyaira is következtet hatunk /pl. Mi-mornys, Pliomys/.

Hazánk különböző területein végzett paleoöko.lógiai vizsgá
latok azt mutatják, hogy a hasadékok és kőfülkék faunáit össze
hasonlítva lényeges eltérések mutatkoznak pl. a Bükk-hegység és 
a Villányi hegység egykori emlősfaunája között. Ezek az eltérések 
nagyobbak a két terület egykori állattársaságai között, mint a 
maiak.

055A-VKM



Paleoökológiai vizsgálatok 
Hutámul 1 1 e se ken
/összefoglalás/

Dr, Kecskeméti Tibor

1 nagyioraminiférák, s azon belül a Nummulitesek ökológiájá
ról, külön ökológiai szemlélettel és célzattal megirt tanulmány ed
dig még nem jelent meg, Ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy 
a Nummulitesek, közvetlen utódok hiján nem vizsgálhatók s a rokon
alakokon végzett megfigyelések csak bizonytalanul és az aktualiz- 
mus elvének kritikai alkalmazásával is csak nehézségekkel vonat
koztathatók rájuk* így a rendelkezésre álló anyag elégtelensége 
miatt még nem érkezett el az idő egy összefoglaló-jellegü ökológiai 
tanulmány megírására.

Hogy ökológiájukról mégis tudunk valamit, azt a kézikönyvek
ben a Poraminiíérákra általában tett megjegyzéseknek s néhány, el
sősorban ökológiai szemléletű nagyioraminifera-kutató szórványada
tainak köszönhetjük, A téma pedig minden nehézsége ellenére is fon
tos és nagyon sok érdekes eredménnyel kecsegtet.

Miután teljességgel a téma —  éppen a fent vázoltak miatt —  
nem meríthető ki, s a tanácskozáson csak uj eredmények szerepelhet
nek, itt csak néhány olyan megfigyelést és megállapitást adunk köz
re, melyek az utóbbi évek nummulitesvizsgálatai során adódtak,

A sótartalomváltozás hatása a Nunmulitesekro
özámos /12/ fúrás anyagából kerültök elő olyan Nummulitesek, 

melyek megtartása rendkívül érdekes. Már a külső jellegek is fel
hívják erre a figyelmet, de a belső jellegek olyan elváltozásokat 
mutatnak, melyek nem pusztán a megtartási állapottal függnek össze.
A szegélybe és a válaszfalak ekvatoriális és axiális metszetben 
egyaránt rendkívül szabálytalanul hol vékonyabbak, hol vastagabbak, 
tehát a ház mészanyagának elválasztása körüli zavarokra engednek 
következtetni. Miután e jelenség mindig a csokkértsósvizi rétegek
nek a tengeribe való átmenete helyén, azok faunájában lép fel, el
sősorban a közeg sótartalmának ingadozására kellett figyelemmel len
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ni. A tengervíz kemizmusában a Ca kiválasztása illetve a K, Na 
és a Mg koncentráció között szoros összefüggés van / vö. Heilbruxm ; 
1958/, olyan értelemben, hogy a sótartalom csökkenésével a Ca ki
választás is csökken. Áttéve ezt a szabályszerűséget a csökkent- 
sósvizi közegnek tengerivel való ielváltására, vagyis a tenger 
előnyomulására, a sókoncentráció néhány ezrelékes ingadozásával 
kell számolni. A tengerelőnyomulás ugyanis viszonylag hosszú fo
lyamét s.a 34/oo - es sótartalom nem egyszerre, hanem esetleg 
többszöri "roham" után stabilizálódik. A "pohárnok" közt a csökkant- 
sósvizi behatólás befolyást gyakorol a sztenohalinnak vett Nummu- 
litesck házépítésére a viz kemizmusa utján, aminek egyik hatása 
a mészanyagelválasztás zavaraiban jelentkezik* A tengeri miliő
ben a közbenső váz normálisan fejlődött, a csökkentsósviziben 
csökkent.ebb mértékben,

Miliolina-Alveollna-Orbitolites-Nummulites sor transzgresszió 
illetve regresszió indikátor szerepe

Ugyancsak a transzgresszióval illetvo regresszióval kapcso
latos sótartalomingadozásra vonatkozó észrevétel, ami több bakonyi 
fúrás /MRI' 1, fcs, 8, Ba.2l7, Ba.2l9, Ba.224, D.218, D 220, D.221/ 
és néhány felszíni feltárás/ iszkaszentgyörgyi Kincsa és József 
külfejtés és Zirc/ vizsgálata alapján tehető.

Itt a Miliolina-Alveolina-Orbitolites nemzetség képviselői 
egymást felváltva rendkívül érzékenyen jelzik a süllyedés meg
indulását s a tengeri szakasz kezdetét, A Nummulitesok már a nor
mál koncentrációjú tengeri szakaszban lépnek fel. Természetesen 
a kicmelkedési szakasz észlelésére ugyanilyen jól felhasználha
tók a fenti faunaelemek, de akkor a megjelenési sorrend fordított., 
Segítségükkel tehát kitünően kimutathatók az egyes oszcillációs 
periódusok, melyek ősföldrajzi és fejlődéstörténeti szempontból 
egyaránt fontosak.

Meg kell jegyeznünk, hogy a vizsgálatok során a Miliolinák 
euryhalin-jellege jól kidomborodott, azonban az Alveolinák és Or-
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bitolitesek sókoncentráció-igénye nem pontosan 34$ o-esnek bizonyult« 
A többi faunaelem sókoncentr cióigényével összevetve a fenti két 
génuszét, azt tapasztaltuk, hogy nem szükségszerű az Alveolinák és 
Orbitolitsek számára a 34$o-es sókoncentráció, hanem a 30 és 34$o 
közötti mezohalin tengeri tartomány is biztositja e téren számukra 
az optimális életfeltételeket.

Az Alveolináknak és Orbitolitesőknek Nummulitesekkel való 
együttes előfordulása természetesen felveti a Nummulitisek sztenoha- 
1iáitására vonatkozó eddig általánosan elfogadott ökológiai szabály 
érvényességének kérdését, de ennek tisztázásához még számos, elsősor
ban a Nummulitidae család ma is élő tagjain végzett vizsgálatra van 
szükség.
£ p-yos Nummulitcs-f a jóknál megfigyelhető l>perom11 kialakulásának kérdé

se «

Az egyik nagyon fontos Nummulites-faj, a N.subplánulatus leg
fontosabb alaktani jellegei közt szerepel az un. perem, moly a Nummu- 
litos-ház peremi részének karimaszerü cllapulásában jelentkezik s 
nem egyszer hullámos is lehet. Kétségtelen, hogy a N .subplanulatus 
külső bélyegei között ez a legfeltűnőbb, de a Nummulitesek tömeg
vizsgálata során kiderült, hogy nemcsak ennek a fajnak a fő jellem
vonása. A magasabb szintekben lévő más fajoknál, igy a N. striatus 
alakkörön belül több fajnál és alfajnál, továbbá a N. circumfossa- 
tusnál is megfigyelhető ez az un. perem, mely hol keskenyebb, hol 
szélesebb, hol a szegélyléc erősebb kifejlődése révén barázdaszerü- 
cn veszi körül a Nummulites-ház középponti, többnyire kidomborodó 
részét.

Miután specifikus jellegről ez esetben tovább nem beszélhetünk, 
ezért inkább alaktani konvergenciának tekintjük a "peremképződést".
A jelenséget ökológiai tényezők hatásával kell kapcsolatba hoznunk.
A tényezők között a vizmozgatottság, a fenékiszap kőzettani össze
tétele és az elfoglalt testhelyzet jöhet elsősorban számításba. A 
mii: melyben a "perem" kialakul pelites, a vizmozgatottság vi
szonylag csekély, mely miatt a helyváltoztatás elsősorban az állat
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aktív mozgására hárul.. Miután a vagilis bentoszhoz tartozó Nummu- 
litesek aktiv mozgáskészsége kicsi; az állat a fenéken többnyire 
egyik oldalán fekve élt, amit a ház csekély aszimmetriája is iga
zol r A táplálkozás a felületen lévő forameneken és pórusokon ke
resztül állábak segítségével történik. Miután a táplálékkeresés
ben az aktiv mozgás itt kisebb szerepet játszik, az állat a felve
vő felület növelésével, a "perem" kialakításával igyekezett több 
nyilást biztosítani a táplálékfelvétel intenzivebbé tételére,

ffurókagylók N« perforatus belsejében
Az élőlény és az élő környezet közötti ökológiai kapcsolat 

szép példáját adja az a rendkívül jól fejlett 1T.perforatus példány, 
melynek házában két kisebb furókagyló kettős teknője figyelhető meg. 
A behatolási hely jól kivehető s a mésziszappal kitöltött járat vé
gén ott van a fúrószervezet, A fúrásra számtalan adat van a gerinc
telenek körébon, a fúró organizmusnak a megfúrt szervezetbon való 
foszszilizálódása azonban ritka, a Nummulitosek esetében pedig az 
első adat.

- 4 -
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Sótar' lomra vonatkozó őskörnyezettani vizs
gálatok a bakonyi közégsőmiocén cerithiumos

faunákon,

Drt Kókay József

A Bakonyhegység területén a középsőm!océn képződményekben 
változatos cerithiumos kifejlődések találhatók. Különösen a 
Herend- márkói terület bővelkedik ilyenekben /Kókay 1966/ 0 

Ezeket a kifejlődéseket célszerű a növekvő sótartalom függ
vényében; legfőképen a jellemző ősmaradványegyüttesekre tá
maszkodva tárgyalni. Ugyanis a eorithiumos együttesek kiala
kulására leginkább ható tényező a viz sótartalma és a sótar
talom ingadozásának mértéke volt. A fáciesek sótartalom sze
rinti osztályozásának alapjául Hiltermann beosztását vettem 
/v.ö. Svagrovsky, I960/.

A Herend-márkói alsótortonai öböl K-i felében mélyfúrá
sokból /Márkó l,sz» fúrás 24,o-24.5m / olyan Theodoxus crenu- 
latus /Klein/ tartalmú agyag került elő, mely a faunaösszeté- 
tel alapján legvalószínűbben közepesen sósvizi /mozohalin/ 
környezetből ülepedett le* Ez a képződmény a tömegesen fellé
pő Theodoxus crenulatus faj mellett Vermes- csövecskéket 
/Bydroides pectlnata /Phil./ ?/, egy-ogy juvonills Plrenella 
plcta bicostata /feichw./ példányt, vagy Congeria sp. töredé
ket is tartalmaz, Svagrovsky /I960,/ és mások adatai alapján 
a Pírenella-félék optimális sótartalomigénye lo-2o $>0 között 
volt* Manapság is a [Földközi tengerben, hasonló mozohalin kör
nyezetben már megjelenhetnek8 A várpalotai felsőtortonai kő
szénfedőben ismeretes /Kókay 1967/ a Theodoxus crenulatus alak 
tömeges fellépése, de az alacsonyabb sótartalmat /oligo- mio- 
halin/türő Congeria böckhi Wenz faj, valamint a Brotia oscheri 
/Bronght-/. Acroloxus deperditus /Desm./ és Bulimus vadászi 
Wenz társaságában. Az említett márkái faunaegyüttes a várpa
lotainál nagyobb sótartalmú környezetre utal* A juvenilis Pl-
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renella példányok a kedvezőtlen alacsony sótartalmú környeze
tet igazolják.

Herenden az erősebben sósvizi /pliohalin/ képződmények kö
zé soroltam az u,n., congoriás- hydrobiás üledékeket. A négy 
jellemző szint között az alulról számított harmadiknak a fauna
együttese utal a legnagyobb sótartalomra. Benne nem ritkák a 
Pircnella picta bioostata faj felnőtt példányai /i átmenetekkel 
a Pirenclla picta nympha /Eihw./ felé 1 :/, a foraminiferák azon
ban még hiányoznak belőle. További faunaelemek: Congeria bas- 
teroti Desh-, , Hydrobia ventrosa /Mont./, Melanopsis impressa 
bonelli /Sism«/, Theodoxus crenulatus /Klein/ és Vermes csö
vecskék.

Majdnem sósvizi /brachyhalin/ lerakódások g
1»/ Pireno11a mitralls-os agyag. Leginkább a kőszén-össz- 

let legfelső részén fordul elő, mésziozapos agyag-, vagy kö
szönés agyag- betelepülésként.Legjellemzőbb rá a Pircnella 
picta mitralis /Elchw./ faj tömeges fellépése, Ezen kivül 
kíséretében gyakori a Pircnella picta mslanopsiformls.
Hinia dujardini /Desh./ , Theodoxus pictus /Férs./, Th, crcnu- 
latus /Klein/, Torebralla bidentata lignitarum /Eichw*/, Ce- 
rithlum feuropeum May., Melanopsis impressa bonelli /Sism./, 
valamint az Oclnebrina sublavata /Bast./. Egészében a fauna
együttes a szarmata ccrithiumos képződmények faunájára emlé
keztet /Bodá J. 1959/, hozzávetőlegesen 16-2o sótartalmú 
környezetre utalva.

2. / Hasonló sótartalomra utal a Szigligot l.sz* fúrás
224,oo- m-ben talált £el ’.ortonai Pircnella nodosplicata-s' *
faunaogyüttes /Kókay ‘.JJ ;v/ * Theodoxus sp,, Pircnella nodosop- 
licata /Hörn,/, Terebralia-bidontats lignitarum /BícImt./ Car- 
dium manyenso Kókay,

3 . / Ennél valamivel magasabb sótartalmú környzetet fel
tételez az az együttes /Horend 38.sz» fúrás, 49* 00 — 53»4o 
m/, melyre a Pircnella moravica /Horn./ faj tömeges fellépése 
2 32 8/05 3 35/Hné



jellemző /Kókay 1966., IV.. tábla, 6 . ábra/* Kisérő fajok s 
Pirenella picta /Bastc/, Pirenella plcta mltralls Eichw, 
Tarbralia ftldentata llgnitarum /Desh./, Hydrobia sp.,. Brotla 
■escherl /Brongt./, Gardium edule arcella Duj., Mytilus hajdin
áé ri. Horn*. Balanus sp*j

4*/ Még magasabb /kb. 25-28 $o/sótartalmú vizben élhetett 
az a várpalotai alsótorton fauna /ínota ll7 .sz* fúrás, 365»4o- 
3 6 6 .4 0 m közötti homokos agyagból/, amelyet a Pirenella morá- 
vica /Horn./ alakkörének gyakorisága jellemez, továbbá a Theo- 
dozus plctus /Fér,/, Hydrobia sp*, Pirenella moravica palati- 
notiara Btr. /gyakori/, p, moravica variábilis ffriedb*, P » 
gamlitzensis /Hilb./, P. hartbergensis /Hllb./, Dorsanum nodo- 
socostatum /Hilb*/, Bctusa plioslmplox Sacco, Arca pseudobarba- 
ta Szál*,’Musculus sp., Loripos dentatus /Dofr./, Solecardia 
/Spanlorinüs/ austroezcelsus Kaut, /gyakori/, Cardium sp., Tó
nus sp., Pitaria lslandicoldes /Lamk./ , Paphla sp. juv., Só
ién subfragilis Eichw található meg faunájában.

Ez a faunaegyüttes bizonyos mértékig rokon a herendrál 
leirt /Kókay 1966/ ,,erycinás,, egyaggal, ugyancsak a 3 olecardia 
austroezcelsus faj gyakoriságával.

5*/ Hasonló sótartalmú környezetben élhetett a Szigliget 
I.szí fúrás 2 2 7.oo-2 2 7.3o m-ig .tartó szakaszából származó 
mészkő hydrobiás-cerithiumos faunája is érdekes együttessel* 
Hydrobia ventrosa Aíont,/ /gyakori/, Pirenella nodosoplicata 
/Hörnr'/ /gyakori/, Torebralia bidentata lignitarum, /Eichw./, 
Bittium spina /Partsch/, Cerithium crenatum cfr. communicatum 
Sieb,, Boguina /Glans/ aff« ruginosa /Cossnu et Peyr./ juv., 
Gafrarium /Circo/ ezimium /Horn./ /Gyakori/ ; Bryozoák /sok, 
Illeg, ozigéndus környezetre utal a Bryozoák tömeges megjele
nése.

6 /  Ugyancsak hasonló sótartalmú vizre gnged következtetni 
a'he'rendi-vasútállomás /ín&óház/■ kút jából származó, a Pironella 
gamlitzensis /Hilb,/ alfajainak tömeges fellépésével jellemez-
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hető faunaogyüttes is t
Pirenella gamlitzensis rollei /Hllb,/, P. gamlitzensia theodi- 
s_a /Rolle/, P, gamlitzensis pseudopicta Kókay, P. picta 
mit ralis /Eichw./, P, moravica /Horn,/, P« hartbergensis schild- 
bachonsis /Hilb»/, P, echwaldl elongata /Locin./, Teinostoma 
minimum /Boettg./, T . herendenso Kókay, Hydrobia sp,, Adeorbis 
quadrifasciatus /Grat./, A ,  planorbillus /Duj./, Sandbergeria 
perpusilla /Grat ./,■ Hinia styriaca /Auing,/, H. intorsulcata 
/Hilb./, Retusa truncatula /Rss■/.

Problematikus a Herond- márkói noogén üledékgyüjtő K-l 
felében, az alsótortonai kőszénösszlet közvetlen fedőjében 
települő, közel 1 m vastag cerithiumos-.molluszkás agyag fácleso 
a sótartalom szempontjából, A fauna rendkívül fajgazdag /Kókay 
1966/, sztenohalin alakok /pl. korallok/ kíséretében* Ugyanakkor 
az egész faunára a porithium-félék /Pirenella moravica, P. pic
ta floriana, P, gamlitzensis és. a Gerithium europeum/sokasága 
nyomja rá bélyegét, melyek tömeges fellépéssel általában a brachy- 
halin fáciesre jellemzőek. A létrejött faunatársulás többfélekép
pen magyar ázható j 1,/ A Cerlthium-félék tömegesen normál sótar
talmú környezetben is felléphetnek, ha az életfeltételek /pl. 
táplálkozási lehetőségek, hőmérséklet stb,/ rcndkivül kedvezőek. 
Parker /1959/ a Mexikói-öböl vidékéről tulsós /hypersalin/ kör
nyezetből emlit gazdag, alga-növényzeten élő recens Cerithium- 
f aunát.

2 ./ A lassú üledékképződés folyományaként a gyakran változó, 
rendes- és csökkentsósvizi fáciesek faunája egymásra halmozó
dott, összekveredett /Parkőr, 1956/.

' p'-/ Az . elpusztult állat bomló lágytestéből képződő gázok 
a csigáházat kiemelték eredeti környezetéből. A felszínre ke
rülő vázakat a vízáramlás adott helyen összehalmozta /nekrop- 
lankton/.

Várpalotáról adataink vannak kutatófúrásokból olyan cerit- 
hiumos alsótortonai faunáról is, /Cc-rithium vulgatum L. gyakori
ságával jellemezve/, mely együttes határozottan rendes sótartal
mú környezetet tételez fel*
2 328/05333/Hné
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Megjegyezzük, hogy Cerethium- félék szórványosan rendes 
sótartalmú üledékekben is előfordulnak /igy pl* a várpalotai 
alsóhelvéti tengeri rétegekben a Plrenella borsodensls Sebrét./, 
de tömegesen általában csökkentsó tartalmú környezetre utalnak. 
Érdekes, hogy a fáoiesokbcn bővelkedő várpalotai miocénben a 
cerithiumos fáeies nagyon ritka. A hircs alsótortonai homok
bánya /Strausz 1955/ tartalmazza ugyan a cerithiumos fácios 
egyes -elemeit, de helytelen lenne itt csökkent sós vi zi faunáról 
beszélni. Vagy összemosást tételezünk fel, vagy elfogadjuk azt, 
hogy kedvező életfeltételek esetén normál sótartalmú vizbon is 
megéltek,

A Cerithium-félék között a sótürés szempontjából bizonyos 
sorrendiség figyelhető meg. Legalacsonyabb /kb. pliohalin/ só
tartalmú környezetet kedveltek a Pirenella picta simább héjú, 
kevésbé diszitett alfajai /Nimpha, bicostata/« A 11 mit ralis” 
és ”melano'psif ormls” alfajok/ valamint a Tor ebrali a ligni fa
rum legjobban az alsó- brachyhalin környezetben érezték magu
kat. A diszitottobb nfloriana" alfaj valamivel magasabb sótar
talmat kedvelhetett* .A P. moravica és P,. gamlitzonsis alakok 
és alfajaik inkább a felső- brachyhalin és normál sótartalmú 
vizben éltek. Marin alakoknak tekintendők a Ptychopotamidos 
papaveraceus orithium michelottii és más fajok.

-  5 -
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BIOFÁClESPROBLÉMÁK A KÖZÉPHEGYSÉGI JURÁBAN
/le "Ammonitico rosso"/ 

Dr. Ronda József

A földtani nyersanyagkészletek tudományosan megalapo
zott felmérésére irányuló munka fokozottan időszerűvé, tet
te az ősföldrajzi viszonyok alapos vizsgálatát. Ennek kap
csán az elmúlt évtizedben hazánkban is előtérbe került a 
fáciesviszonyok részletező vizsgálatának, s térképi ábrá
zolásának feladata,,

A középhegységi jura fáciesvizsgálatának jelentőségét 
fokozza az a tény, hogy a mediterrán régióban általánosan 
elterjedt képződményeket is tartalmaz/"ammonitico rosso", 
"Hierlatz" mészkő, rodiolarit stb,/* S ezek beható vizsgá
latát az egyéb mediterrán területekéhez képest kedvezőbb 
földtani viszonyaink előnyösen befolyásolják. A munka,mely
nek néhány eredményét ismertetjük fáciestérképek szerkesz
tését előkészitő célzattal, elsősorban az egyes térképileg 
is elkülöníthető juraképződmények jellemzésére irányult. E 
munka keretein belül, miután a középhegységi jura elsősor
ban vegyi biogén eredetű képződményekből áll, jelentős sze
repet kapott az őslénytani vizsgálati módszer. Általánosan 
azonban csak a vékonycsiszolatos-mikroszkópos vizsgálatokat 
tudtuk kiterjedtebben alkalmazni, E vizsgálatok alkalmazá
sának előnyeit és korlátáit néhány, a mediterrán régióban . 
gyakori juraképződmény vizsgálata során szerzett tapaszta
lat ismertetése kapcsán mutatjuk be.

I. Ammonitico rosso
A képződmény neve olasz kőfejtőmunkásoktól származik, 

akik Észak-Olaszországban Verona környékén bányászott mész
követ nevezték "rosso ana3onitico"-nak« E megjelölést "cal- 
care ammonitico rosso’1 néven de Zigno /1850/ vezette be a 
földtani irodalomba. Az "ammonitico rosso fácies"-re vonat
kozó ismereteket J, Aubouin foglalta Össze ,/1964/h Egyidejii-
05523/FA.
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lég az "ammonitico rosso" térbeli kapcsolatainak és regio
nális elterjedésének vizsgálatával e "fácies." ősföldrajzi 
jelentőségére is fclliivta a figyelmet, A vonatkozó irodalom 
hazai vizsgálati eredményekkel kiegészített első ismerteté
sét Gé£zy B. végezte el /1966/. A vonatkozó irodalom ismer
tetésére ezért csupán az üledékföldtani jellegek, témánk ál
tal megkívánt rövid ismertetésére térünk ki.

J, Aubovlri /1964/ az "ammonitico rosso"-nak két válto
zatát különbözteti meg.

1,/ "Meszes ammonitico rosso", Vörös vagy zöld, néha 
fehér, gyakran egyenetlenül színezett, legalább részben gu
mós szerkezeti ammoniteszes mészkő. Van Aptyhusokat tartal
mazó, vagy majdnem meddő, ősmaradványmentes változata ise 
Közös jellemző a kondenzált üledékképződés. A kondenzáció 
visszavezethető;

a,/ Az üledékképződés rendkívül lassú, de folyamatos 
voltára, A mészkő tökéletlenül gumós. Az AmmonÍté

szek nehezen kiszabadíthatok, mindkét oldalukon megőrzöttek, 
felső részük nem leoldott. A rétegek deformálódása diagene
tikus hatásokra vezethető vissza. E típusba sorolható Wahner 
/1886/ "Elascrkalk"- ja, és a Hol Imán /1962/ által a "Flaser- 
kalk'-kal azonosított "tarka cephalopodás mészkő",

b./ Az üledékképződés szünetelésére mint határjelenség
re és a meg-megismétlődő oldódás utján történő lepusztulás
ra. A gumós jelleg elsősorban szingenetikus. Az Ammonitesek 
felső része gyakran leoldott. A rétegek felső határfelülete 
egyenetlen, gyakran vas-mangánoxidos kemény felszín /hard- 
ground/, E típusba tartozik Wahner /1886/ "Knollenkaik"-ja, 
egyéb szerzők "Mandelkalk"-ja. E csoportba sorolta Hollman 
/1962/ az adnethi rétegeket isu

A fenti képződményeket J. Aubouin kiemelt helyzetű, de 
a csekélytengeri régió alsó határa alatt lévő hátságokon és 
azok peremén keletkezettnek tekinti. A kondenzált üledékkép
ződés mellett jellemzőnek tartja, a változó vastagságot, a 
"kemény felszinek"-kel kapcsolatos rétegtani hézagokat és a
G5524/EA.
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gyakran nem összefüggő elterjedést, E mellett hangsúlyozza, 
hogy a "meszes ammonitico rosso" gyakran a neritikusból a pe- 
lágikus környezetbe való átmenetet jelzi. Megfigyelése szerint 
ilyenkor mindig sekélytengeri képződmények kifejlődése előzi 
meg0

2./ "Márgás ammonitico rosso", Vörös vagy zöld /sokszor 
kékes árnyalatú szürke, mint a márgák általában/ gyakran kis
sé kovás mészmárga, melybe az előző tipussal azonos vagy ahhoz 
közelálló gumós mészkőkczetbetelepülések iktatódnak. Az előző 
tipushoz képest kevésbé kondenzált, A "kemény felszinek"-hez 
kötött rétegtani hézagok hiányzanak, oldalirányban azonban 
átmehet ilyen képződménybe, J. Aubouin az üledékgyüjtő árkai
nak oldalán kifejlődött képződménynek tekinti, mely az árok pe
remén határozottan gumós, mig az árok tengelye felé többé-kevés- 
bé fokozatosan közönséges mészmárga rétegekbe megy át.

A középhegységi jurában több szintben találhatók "ammoni
tico rosso" tipusu képződmények. Ezeket eddig három, általános 
jellegükben eltérő kifejlődési területen vizsgáltuk,

a./ A "Bakonycsernyei Tüzköves-árok" és környéke
A "Tüzköves-árok" szelvényében lévő "ammonitico rosso" 

kifejlődésü liász dogger rétegek őslénytani vizsgálatát Gé£zy B, 
végezte elő Magunk az árok szelvényében végzett kiegés’zitő vizs
gálatok mellett elsősorban a kisérő juraképződmények vizsgála
tára fordítottunk gondot,

E területen az "ammonitico rosso" mészköves és márgás ki
fejlődése egyaránt megtalálható. Az árok szelvényében a mészkö
ves "ammonitico rosso" a középső liász egészét kitölti. /A Tüz- 
köves árok NyDNy-i folytatásában agyagos gumós márgás kifejlő
dése is ismert,/ fekvője szinemuri krinoideás, szivacstüs tüzlcö- 
ves mészkő. Ennek felső szakasza Ammonitesz faunát is tartalma#. 
A faunában gazdagabb rétegek gyakran egyenetlen, hullámos fel- 
szinüek, esetenként gyengén gumós jellegűek, E rétegekből fej
lődik ki igen csekély átmenettel a középső liász "ammonitico 
rosso", Gé^zy B„ által feldolgozott ammoniteszei általában mind
két oldalukon megtartott kőbelek, az árok középső szakaszán he- 
05527/FA.
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lyénként vékony vas-maigánoxid kéreggel boritott héjas pél
dányok, Vékony csiszolatban vizsgált ősmaradványai; kevés 
vagy közepes mennyiségű Echinodermata töredék, a rétegsor
ban felfelé haladva közepes mennyiségű, majd kevés átkalci- 
tosodott szivacstü, igen kevés Mollusca-héjtöredék, /A da
rabszámra meg nem határozható ősmaradványoknál gyakorisági
indexet használtunk; 1, igen kevés, 2, kevés, 3. közepes,

24. sok, 5. kőzetalkotó. /Foramini ferák 12 db/cm , Ostraco-
2 2 2 da 6 db/cm , apró csiga 1 db/cm , Ammonita embrió 3 db/cm ,

2Globochaeta töredék 23 db/cm .
E középső liász rétegekre éles határral "kemény fel

szín"/ az "ammonitico rosso"' márgás kifejlődése, barnás-vö
rös ammoniteszes felső liász mészmárga, majd aalénibajóci 
agyagos gumós ammoniteszes mészkő települ. Az ammoniteszek 
általában mindkét oldalukon megtartott kőbelek, Vékonycsi- 
szolatban uralkodóak a Posidonia-Paleotrix töredékek, Gya-.. 
.koriságuk általában közepes, de egyes szakaszokon lehet ke-pvés vagy sok. PLadiolária átlagosan 3 db/cm , a Globochaeták

2mennyisége az alsó szakaszon 30-60 db/cm , a felső szakaszon 
25-10 db/cm , Egyes rétegekben kivételesen egy-két Foramini- 

fera és Echinodermata töredék is található, A mészmárgában 
és az agyagosabb részeken a mikroméretü ősmaradványol oldó
dásra visszavezethetően rossz megtartásuak,

E rétegekre radiolarit közbetelepüléseket tartalmazó 
posidoniás-paleotrixes, radioláriás tüzköves mészkő, majd 
csaknem kizárólag radioláriavázakat tartalmazó radiolarit 
települ, '

A radiolaritra éles határral gyengén gumós, Ammónite- 
szeket csak egyes szelvényekben tartalmazó maim mészkő kö
vetkezik, E képződményt gumós jellege, csekély vastagsága, 
az "ammonitico rosso" kategóriába utalja. Mikrofaunájában 
a fenéklakó és plankton! elemek mennyisége közel azonos.

A vázolt vizsgálati eredmények ismeretében megállapít
ható, hogy az "ammonitico rosso" Géczy B. korábbi megállapi-
05522/FA
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tásaival s Jr Aubouin fáciestani vizsgálati eredményeivel 
egyezően szelvényünkben is a sekélytengeri régió alsó hatá
rát illa a sekélytengeriből a sekélybatiálisba való átmene
tet jelzi.

b , / Kávás hegy-, Lókut i-domb „környéke

E területen az "ammonitico rosso" a szinemuri emelet-, 
ben kovaszivacstűs, krinoideás tűzköves mészkőbe közbetele
pült, kis távolságon belül kiékelődő rétegek formájában je
lenik meg. Jellemzői; a Cephalopodákban való gazdagság, az 
egyenetlen rétegfelszinek, ill, a - többé-kevésbé kifejezett 
gumós jelleg, a krinoideák és szivacstűk bezáró képződmények
hez képest alárendelt szerepe. Az ammoniteszek mindkét ol
dalukon megtartott kőbelek, ritkábban vas-mangánoxidkérges 
héjas példányok.

A középső liász "ammonitico rosso" általában a doméri 
emelet alsó részére korlátozódik. Fekvője és fedője krinoi
deás, kovaszivacstüs, tűzköves,mészkő9 Horizontális elter
jedése a szinemuri "ammonitico rosso"-énál állandóbb, de a 
mozgatottabb környezetben keletkezett képződmények felé ugyan
csak kiékelődik. Ammoniteszei általában mindkét oldalukon 
megtartott kőbelek. Héjas példány csak ritkábban, vss-man- 
gánoxidos bekérgezés esetén található.

Felső liász "ammonitico rosso" e területen csak korlá
tozott elterjedésben ismert. Az eplényi mangánércbánya terü
letén agyagos gumós, helyenként tüzköves ammoniteszes mészkő 
található. Fekvője a mangánérces rétegcsoport, felfelé agya
gos márgás közbetelepüléseket tartalmazó posidoniás-paleo- 
trixes, radioláriás lemezes tüzköves mészkőbe fejlődik át. 
Mikrofaunája uralkodóan Posidoniákból ills Paleotrixekből és 
Radioláriákból áll, Ammoniteszei általában nagyon rossz ma- 
gatartásu leoldott kőbelek. Heteropikus képződményei, a po- 
sidoniás-paleotrixes, radioláriás, lemezes, tüzköves mészkő.
mg helyeken pedig glaukonitos, krinoideás, föraminiferás
ill. vörös krinoideás mészkő„ 
05521/FA.
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A posidoniás-paleotrixes, radioláriás, lemezes, tüzköves 
mészkőbe települten a dcgger alsó részébe tartozó ”ammonitico 
rosso” is ismert a Lókuti-dombról, Mikro fa imájában a Posidonia- 
Paleotrix vázelemek az.uralkodók, Ammoniteszei mindkét oldalu
kon megtartott kőbelek, Heteropikus képződményei a posidoniás- 
paleotrixes, radioláriás, lemezes, tüzköves, mészkő, más irány
ban pedig ugyanezen mészkő agyagos, márgás közbetelepüléseket 
tartalmazó változata0

Az egyes helyeken ”ammonitico rosso” közbetelepüléseket 
tartalmazó posidoniás-paleotrixes, radioláriás mészkőre felfe
lé éles határral vagy átmenettel radiolarit települ, Erre éles 
határral a maim ”ammonitico rosso” tipusu agyagos gumós mészkö
ve következik, mely folyamatosan biancone tipusu mészmárgába 
fejlődik át,

A Káváshegy - Lókuti-domb szelvényében található ”ammoni- 
tico rosso” tehát a Tüzköves-árok szelvényében megismertekkel 
azonos ősföldrajzi értékűnek bizonyult. Jelentéktelen eltérés
nek talán a szinemuri és doraéri ”ammonitico rosso” egy árnya
lattal sekélyebb keletkezési mélysége tekinthető,

c• / Üledékhézaggal, települő ”ammonitico rosso”
A középhegységi jurában az üledékházaggal települő ammoni- 

teszes mészkövek települési jellegeiket, egyéb képződményekhez 
való kapcsolatukat tekintve viszonylag változatosak. Az. ismert 
ill. vizsgált nagyszámú szelvény közül azonban csupán néhány 
tartalmaz ”ammonitico rosso”-nak tekinthető képződményt. Példa
ként a herendi Somhegy - Hajaghegycsoport - bakonybéli Somhegy - 
Hárskút község által közrezárt terű],etet ismertetjük,

E területen a szinemuri emelet felső részébe sorolt vörös 
ammoniteszes mészkő, a dachsteini tipusu mészkő igen gyengén 
egyenetlen felszínére települ. A mészkő gyengén gumós jellegű, 
gyakran hullámos-egyenetlen rétegfelszinü, Makrofaunája vas- 
mangánoxidkérges vagy mindkét oldalukon ép kőbélmegtartásu Ammo- 
niteszekből, néhány Belemnites rostrumból és egy-két magános kő- 
raliból áll. Mikrofaunája krinoidea vázrészek, fenéklakó fora- 
miniferák /gyakoriak az Involutina és Trocholina fajok/, apró 
03191/EA.
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csigák, Ammonita embriók és Globochaetákbol áll, E képződ
ményre paenakkordánsan kissé gumós vagy gyengén agyagos gu
mós csekély vastagságú dogger mészkő települ. Ammoniteszei 
vas-mangánoxidkérgesek vagy mindkét oldalukon megtartott kő- 
belek. Mikrofaunájában gyakoriak a Posiaoníák-Paleotrixek, a 
Globigerina félék, Globochaeta vázelemek, Ammonitesz embriók. 
Feltűnő, hogy az űledékhézaggal való település ellenére a fe
néklakó Foraminiferák csaknem teljesen hiányoznak. Az•Schino- 
dermata töredékek gyéren és elsősorban a képződmény alsó sza
kaszán jelentkeznek. A rétegsor a fiatalabb képződmények felé 
üledékfolytonos. Az "ammonitico rosso" posidoniás-paleotrixes, 
radioláriás mészkőbe vagy rövid átmenettel radiolaritba fej
lődik át,

A szinemuri és a dogger "ammonitico rosso" között törme
lékagyag, az eddig ismert feltárásokban nincs. Figyelemre mél
tó, hogy a szinemuri "ammonitico rosso" és a hasonló kifejlő- 
désü dogger rétegek a közöttük lévő jelentős üledékhézag el
lenére is a "folyamatos kifejlődésü" területeken tapasztalt 
mélyülési tendenciát jelzik, A szinemuriban fenéklakó alakok, 
a doggerban a planktoni formák az uralkodók. E tények nagyobb 
időtartamra kiterjedő tengerszint alatti keletkezésű üledék
szünetre utalnak.

A középhegységi "ammonitico rosso" fáciestani, ősföldraj
zi jelentőségének 'vizsgálata során szerzett módszertani tapasz
talatok a következőkben foglalhatók össze,

a, / képződményeinkben az őslénytani vizsgálati módszer 
eredményesen alkalmazható környezettani vizsgálatokra. Eredmé
nyessége jelentősen növekszik, ha nemcsak egy-egy ősmaradvány
csoport, hanem a teljes fellelhető ősmaradványanyag vizsgála
tára terjed ki.

b, / A környezettani vizsgálatok megbizhatósága növekszik, 
ha a vizsgálatokat a jellemző kifejlődési területek tipusszel- 
vénycin végezzük.

c, / Fáciestani, környezettani értékelésnél az egy szerel
vényben végzett vizsgálatokból elsősorban az üledékgyüjtő adott 
05146/FA.



8

pontján végbement mélységváltóvásokra következtethetünk. Meg
bízható ősföldrajzi következtetések kialakításához a képződ
mények térbeli vizsgálata, alkalmasan kiválasztott szintenként 
szerkesztett fáciestérképek készítése szükséges,

d./ Képződményeink vegyi biogén eredete miatt a fácies 
megállapitására használható módszerek közül az őslénytani vizs
gálati módszer alkalmazható a legáltalánosabban s esetünkben 
ez a legkisebb költségigényű is. Az ősföldrajzi kép kialakítá
sának feladata azonban ásványtani, kőzettani, geokémiai vizsgá
latok alkalmazását is szükségessé teszi.

05145/FA.
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Dr, Kopek Gábor

A szerző számos fúrás és feltárás feldolgozása alapján 
vonja le következtetéseit,amelyek az egész Dunántúli Közép- 
hegység eocénjére vonatkoznak. E sorok nem lépnek fel egy 
előadás alaposságának igényével, inkább vázlatot szeretnénk 
adni azokról a témákról, amelyeket az előadás érinteni fog.

A bevezetőben a változatos eocén fácieseket makro- és 
mikrotektonikai alapon /mint főszempont/, ■ a szállitott törme
lékanyag szemnagysági és anyagi sajátosságainak, illetve a 
keletkezési hely közegének figyelembevételével /mint mellék- 
szempontot/, fáciestartományokba csoportosítja a szerző, E 
fáciestartományokon belül vizsgálat tárgyává teszi az élőlé
nyek viselkedését, elterjedését, tömeges vagy gyér jelentke
zését, általában az élővilág reakcióját a sűrűn beálló és sok
szor ellentétes irányú változásokra.

Tektonikai alapon a fáciestartományokat két "nagy tarto
mányba”, a stabil és instabil tartományba sorolja.

Az előzőn belül nyíltvízi, az utóbbin belül parti, part- 
ment i, szigettengeri, oszcillációs, pangó-jellegű és lápi fá
ciestartományokat különit el. Az édesvizi és szárazföldi fá
cieseket az élőlények alárendelt szerepe miatt csak érinti.

A továbbiakban ismerteti az egyes fáciestartományokon be
lül jelentkező fácieseket, és elkülöniti azok jellemző, illet
ve alárendelt sajátosságait. így például a tengeri fáciestar- 
tományban megkülönbözteti; a zátony, a mészalgás, a Nummulite- 
szes mészkő, márga-, illetve agyag-fácieseket, továbbá a mol- 
luszkás márga, mészmárga fáciest, stb, A fáciesek ismertetésé
nél külön kiemeli a jellemző fauna-spektrumot, a fauna-spektrum 
minőségi és mennyiségi összetételét, annak térben történő vál
tozásait stb.

Különös figyelemmel kiséri az egyes fáciesek horizontális 
és vertikális elterjedését.
05182/FA.
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A fentiekben inkább rendszerező és törvényszerűségeket 
rögzitő megállapitásokra törekszik, a későbbiekben oknyomo- 
zóan foglalkozik az egyes fáciesek, illetve fáciestartományok 
kialakulásával. Kutatja a fácieseket kialakító tényezők /fá- 
ciestényezők/ hatását a jellemző fauna-spektrumok kialakulá
sában, az. egyes faunacsoportok illetve elemek túlsúlyra jut
tatásában, elterjedésében stb,

fontosnak tartja kiemelni azokat a faunaelemeket, ame
lyek rétegtani értéküknél fogva lehetőséget adnak a fáciesek 
időrendi azonositására és ezáltal rendet tudnak teremteni a 
sokszor jelentkező sztratigráfiai zűrzavarban.

Végül, a Középhegység egy jól felfurt területén kiemel 
egy jellegzetes : L e l ciest és térképileg ábrázolva bemutatja an
nak sajátos kőzettani, közegi és faunisztikai változásait,

051S3/FÁ.



Dt „ Krolopp "Endre

Pleisztocén molluszka-faunák paleoökológíal ylzs-
gálát a»

A pleisztocén molluszka-faunák vizsgálata kezdettől fogva a 
legszorosabb kapcsolatban állt paleoökológiai kérdésekkela A negyed
kori szárazföldi képződmények kutatásánál ugyanis a' ger.tj.eeseken kí
vül, mint jól fosszilizálódó és tömegesen előforduló maradványokat 
szolgáltató állatcsoport, csupán a molluszkák jöhetnek számításba-. 
Növelte jelentőségüket az a tény is, hogy mig a gerinceseknek rövi- 
debl) fajöltőjük miatt a pleisztocénben nagyszámú kihalt alakjuk is
meretes - melyeknek ökológiai igényét kezdetben legföljebb sejteni 
lehetett - addig a molluszka-fauna néhány kivételtől eltekintve ma 
is élő fajokból áll* Ez a tény okozta, hogy sztratigrágiai és krono
lógiai kérdésekben a vezető szerep ma is a gerinces faunának jut, . 
az egykori miliő és az ökológiai viszonyok rekonstruálásában viszont 
főként a Mollusca-faunára támaszkodhatunk *

A pleisztocén üledékekben talált fajok mai elterjedése és 
többó-kevésbé ismert ökológiai igényük alapján.elsősorban az egykori 
klimatikus viszonyokra igyekeztek a kutatók következtetni* Meleg 
kiimára utaló ”preglaciális" faunákat irtak le, a lösz csigafauná
ját pedig az adott területről a posztglaciálisban északabbra húzó
dott, továbbá kihalt fajokkal, illetve alakokkal jellemezték* Ez az 
akkori monoglacialista személet igényeit általában kielégítette»
A további kutatások során azonban az u>n» fip re glaciális*' faunák 
eltérő korára és az egységesnek tartott lőszperiődus enyhe kiima- 
szakaszokkal való megszakítottságára utaló számos adat gyűlt össze. 
Az ezek nyomán kialakult, majd rövid idő alatt térthódító poligla- 
cialista szemlélet alátámasztására az eddigi maiakológiai adatok 
nem bizonyultak elegendőnek, A recens faj ok ökológiai igényeinek 
egyre behatóbb ismerete és ennek nyomán a pleisztocén Mollusca- 
faunák életkörülményeinek rekonstruálása nem pótolta a sztratigráfiái 
és kronológiai hiányosságokat*
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Itt említem meg, hogy ezek a vizsgálatok túlajdonképen nem 
is tartoznak a szőkébb értelemben vett paleoökológia körébe, hanem 
csupán a recens ökológia fosszilis anyagra való kiterjesztésének 
tekinthetjük azokato

Ahhoz, hogy a malakológia az immár poliglacialista felfogá
sú pleisztocén kutatásnak is jelentős tényezője legyen, uj szem
léletre és uj módszerekre volt szükség* A mikro-biosztratigráfiái 
gyüjtő-és feldolgozó módszerek és a kvantitatív vizsgálatok beve
zetése az utóbbi 15 évben hazánkban is igen jelentős eredményeket 
hozotr e téren.

A módszerek lényegét Kretzoi; Bartha, és szerző munkái alap
ján ismertnek tételezve fel, csupán néhány fontosabb eredményt és 
további lehetőséget kívánok ismertetni*

A kis lépcsőkben begyűjtött pleisztocén minták Mollusca- 
faunájának kvantitatív elemzése azt igazolta^ hogy az olyan válto
zások, amelyek a faj-összetételt nem- vagy csak kevéssé érintették, 
a dominancia-értékek viszonyait jelentősen megváltoztatták* űzök a 
változások a szárazföldi csigafaunánál az ökológiai faktorok közül 
a környezet, elsősorban az éghajlat megváltozásával hozhatók össze
függésbe. A mikroklíma és a növényzet megváltozásából ugyanis a mak- 
roklima változásaira következtethetünk vissza /Buda körnéyki mészi- 
szapok faunáinak vizsgálata/*

A dominancia-arányok változásainak értékelésénél kezdetben
a recens fajok ökológiai igényeinek ismeretét használták fel, az 
aktualizmus elve alapján feltételezve a mai és pleisztocén fajok 
ökológiájának azonosságát* Hamarosan kiderült azonban, hogy a ku
tatók véleménye nem egyezik meg ezen igények megítélésénél, aminek 
oka részben a ma élő fajok ökológiájának korántsem kielégítő isme
rete. Számos adat mutat továbbá arra, hogy egyes fajoknak ökológiai 
igénye-a pleisztocén óra megváltozott /pl*.Pupilla tríplicata, 
Trichia hispida/* Hasonló adatokat kaptak a gerinces paleontológu
sok is. A lőszfauna kvantitatív vizsgálatából pedig az derült ki. 
hogy ilyen összetételű csigaközösség ma sehol sem él együtt, ami
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ugyancsak a fajok ökológiájának megváltozásával, vagy olyan ténye
zők egymásrahatásával magyarázható, amelyekre ma nincs példa /hozok 
kutatásai/*

Az említett adatok alapján azt találtam helyesnek, hogy a 
pleisztocén Mollusca-íaunák kvantitatív vizsgálata során a domi
nancia-értékek változásainak elemzésénél ne a recens fajok öko
lógiai igényeiből induljak ki, hanem Kretzoi gerinces-fauna vizsgá
latai nyomán az egyes fajok dominancia-görbéinek lefutása alapján 
próbáljam megállapítani ökológiájuk hasonló, vagy eltérő voltát* 
Következetesen együtthaladó görbék esetén ugyanis nyilvánvaló, 
hogy a szóbanforgó fajoknak környezet- és klimaigényük is megegye
ző /pl* a péterhegyi mésziszap-fauna vizsgálata/. Ilyen módon sike
rült pleisztocén faunánk egy jelentős részénél az egyes fajokat né
hány jellegzetes, elsősorban klimatj'l’us faktorokat tükröző ökoló
giai csoportba besorolni /pl,s Péterhegy, Ürömhegy/e Nem véletlen 
természetesen, hogy számos olyan faj, amelynek recens ökológiáját 
már korábban is jól ismertük, a vártnak megfelelő csoportba került* 
Jelentős eredményként értékelhetjük azonban néhány kihalt, vagy ke
véssé ismert faj és alak ökológiai igényeinek összehasonlításos 
módszerrel történt megismerését /pl. Gastrocopta serőt ina/. Ki kell 
emelni továbbá, hogy- számos olyan faj van, amelyből a recens rnala- 
kológiában sokáig elhanyagolt kvantitatív gyűjtések miatt most ren
delkezünk első Ízben statisztikai vizsgálatok számára alkalmas po
pulációkkal /pl* Ciausilia pumila/.

A paleoökológiai kutatások további lehetőségét a moiluszkák 
háznagyság-váitozásainak statisztikus vizsgálata nyújtja, Gzámos 
adatunk van ugyanis arra nézve, hogy a különböző ökológiai fakto
rok hatására a csigák házuk méreteinek megváltozásával reagálnak*
Az ökológiai spektrum szélső területét általában a ház méretének 
csökkenése jelzi /pl, Lais, Starmühlner vizsgálatai/* Itt ismét a 
kiimát kell elsősorban számításba venni* Vizicsigáknái magam is 
végeztem ilyen irányú vizsgalatokat és sikerült például a kiscolli 
mésziszap Bithynia tentaculata - egyedei alapján az egykori .forrás- 
tó hőmérsékletét 23-240C-ban megállapítani* Paleoökológiai vizsgá
latok számára különösen a Limnaeidák családja látszik alkalmasnak*
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Szárazföldön ólő csigáknál is számos esetben tapasztaltak 
klimatikus okokra visszavezethető háznagyság változásokat, sőt 
pleisztocén adataink is vannak /Hotarides? Chondrula tridens„
Krolopp % Abida frumentum5 Pupilla fajok/. A kutatók mindez ideig 
idegenkedtek a kétségtelenül hosszadalmas és fáradságos vizsgála
tok elvégzésétől, de a mennyiségi gyűjtések szolgáltatta anyag ilyen 
irányú feldolgozását mielőbb meg kellene kezdeni® Kár volna ezt a 
lehetőséget külföldi szakembereknek átengednie

A kvantitatív pleisztocén malakológiai kutatások még - egy 
paleoökológiai jelentőségű eredményére szeretném felhívni a fi
gyelmet, A korábbi cgyolésos gyűjtések a kvantitatív viszonyokról 
hamis képet adtak, hiszen a gyűjtések anyagában a nagy termetű 
fajok cgyodei domináltak. Az iszapolásos módszer segítségével ka
pott adatok viszont azt mutatják, hogy mind a szárazföldi, mind a 
vizi Mollusca-fauna esetében a kistermetű fajok vannak túlsúlyban 
/Buda környéki mésziszapokban az 1 cm alatti fajok egyedszáma 80$ 
körüli/. Különösen érvényes ez a vizi faunánál, ahol a recens lim- 
nológiai szakközlemények által ritkáknak feltüntetett fajokról 
kiderült, hogy azok a pleisztocén — de az ennek nyomán megvizsgált 
holocén és recens - populációknak jelentős dominancia értékkel bi- 
ró fajai /pl, Armiger crlstag Békásmcgyer/pleisztocén /% 16 fof Ti- 
hany/rccens/ ? 8 $/, Bár a pleisztocén faunák csupán tafo, illetvo 
tanatocönóziok. a zoocönozist csupán egyes mésziszap lelőhelyek 
vizi faunája közelit! meg, ezek az adatok arra mutatnak, hogy a 
limnológiai vizsgálatokban a kis termetű csigafajok biomasszájá
nak az élelemláncban betöltött szerepét mennyiségi gyűjtésekkel 
párhuzamosan reyizió alá kell venni?

Kimondottakban igyekeztem rámutatni arra, hogy uj gyűjtés- 
módszerek és az ezek nyomán térthóditó szemlélet a pleisztocén 
malakológia terén milyen sok paleoökológiai vonatkozású kérdést . 
helyez más megvilágításba és hoz közelebb a végső megoldáshoz.
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Paleoökológial rnikrofácics-vizsgálátok

Monostori Miklós

Az utóbbi évok során, főleg az ősföldrajzi térképezéshez 
kapcsolódóan egyre nagyobb jelentőségre tettek szert a paleoöko- 
lógiai kutatások., Érdemen megvizsgálni azt a kérdést, hogy a biogén 
karbonátkőzetek vékonycsiszolatos vizsgálata milyen lehetősége
ket nyújt ezen a területen,

Á permtől a szarmatáig hazánk területén az üledékes kőzetek 
jelentős hányadát alkotják a biogén karbonát kőzetek, Ezek mikro- 
fácies képeit —  a külföldön elterjedt vizsgálatokhoz hasonlóan —  
rétegt&ni célból nálunk is rendszeresen tanulmányozzák. Ide vo
natkozó adatokat az 1964-es Mikropaleontológiai Kollokviumon Kőváry 
József előadásából ismerhettünk meg, Pontos lenne ezeknek a kifej
lődéseknek rendszeres ökológiai vizsgálata is. Ezzel adatokat nyer
hetnénk a bioíácies képhezs az egyes ilyen képek összegzésével 
az ősföldrajz alakulásához, Á másik lényeges nyereség az ilyen vizs
gálatokból az lenne, hogy tisztázhatnánk az egyos rnikrofáciesek 
környezet-érzékenységét, s ezáltal a lehetséges korreláció mérté
két. Ezzel enyhíteni lehetne azt a mindig fennálló veszélyt, hogy 
a nagyobb távolságú mikrofácies-azonositás időben eltérő képződmé
nyek íáciesazonosiiása lehet. 'Ez nyilvánvalóan napjainkban, mikor 
a rétegtani tagolás mindinkább finomodik, egyre reálisabb veszély 
lesz»

A vékony csiszolatban megjelenő egyes fauna- és flóraelemek 
bizonyos környezeti tényezőkre egyértelműen utalnak. Ugyanilyen 
fontos ökológiai szempontból - mint He eke r professzor rámutatott- 
egyes alakok hiánya vagy eltűnése is.

Az ökológiai kép vizsgálatánál nélkülözhetetlenek a mennyi
ségi adatok* Ezen a téren sok lehetőség adódik. Mérhető pl, a meg
jelenő alakok,száma, vagy a Vékonyésiszolatban mérhető metszeti 
területük. Ezek hatásosságát csak nagyszámú vizsgálat döntheti el, 
alkalmazhatósági fokuk nyilván az egyes esetektől függő. Eocén 
mészkőcsiszolatokon végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy az egyes
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alakoké ófányg áltál ében jellemzőbb, mint konkrét mennyiségüké 
arány legtöbbször még az abszolút mennyiségek erős ingadozása 
is eléggé állandó,

Ez az 
e setén

• Íz eocén mészkőesiszoiatokon végzett két vizsgálatsorozat 
eredményeit a Földtani Társulat előadóülésén illetve az Őslénytani 
Szakcsoport szakülésén ismertettem* E vizsgálatok főként a mechani
kai tényezők; az egykori hidrodinamikai viszonyok tanulmányozására 
irányultak* Az őslénytani vizsgálatok céljaira csak az egykor élt 
szervezetek szilárd váza áll rendelkezésre., Mivel ennek a váznak 
elsősorban a külső hatásokkal szembeni védelem a szerepe, nyilván 
az állatot vagy növényt ért mechanikai hatások erősen meg fogják 
szabni a váz alakulását* Különösen azért érvényes ez jelen esetben, 
mert biogén karbonátkőzeteink jórészt sekélytengeri bentosz szerve
zetek vázaiból állanak*

A hidrodinamikai tényezők nemcsak a bentosz létfeltételeit 
szabják meg, hanem az üledékképződés viszonyait is. Á képződő üle
dék viszont az aljzatminőség formájában ismét hat a bentoszra. Lé
nyeges tehát, hogy az őrmaradványokkal együtt a bezáró kőzet is 
vizsgálatra kerüljön* Ennek során a diagenetikus és egyéb utólagos 
hatások szövevényéből ki kell hámozni, milyen lehetett a bezáró 
kőzet, mint primer üledék /a karbonát kőzetek is alkothattak erede
tileg sziklás, durvakavice, homok vagy iszap jellegű aljzatot/, 
milyen lehetett a megszilárdulás gyorsasága* Itt annak, a kiderí
tése lényeges, hogy milyen jellegű aljzatot alkothatott mechanikai 
szempontból az üledék a lerakódása idején élt élővilág számára.

A faunában és flórában először is meg kell vizsgálni az egyes 
alakok vázfolépitését* A vázak vastagsága, a váz alakja, a szerke
zeti elomok eloszlása a külső hatásokra jellemző lehet* Ezokot 
szintén mérési adatokkal lehet jól szemléltetni, Itt is célrave
zetőbb az arányok megadása,'visz ont ugyanakkor fontos a méretek 
határértékeinek és átlagos értékeinek ismerete is* Ezeknek a váz- 
méretbeli arányoknak és szerkezeti összefüggéseknek a fáciessel 
való kapcsolatát azért Is fontos tisztázni, mert igy meg lehet
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állapitani; hogy az egymást felváltó alakok fácieváltozást jelez
nek-e ? Ha hosszantartó tengermozgás egye3 területeken azonos fá- 
cies3orokat produkál, mindig fennállhat annak a veszélye, hogy azo
nos alakváltási sorokat kapunk, s ez téves korrelációra vezet, Ez a 
veszély annál nagyobb, minél inkább partközeli régióval van dolgunk,

A vizsgált felsőeocén mészkőben a következő általánosabb ősz- 
szefüggéseket sikerült felismerni;

A mészalgák alakja és méretei a fáciesre jellemző adatnak 
mutatkoztak, A gumós illetve ágszerü mészalga alak erősebben illet
ve kevésbé mozgatott vizben való megjelenése jól összekapcsolható 
volt a jelenkori melegégövi tengerek idevonatkozó adataival» Bizo
nyos fokig hasonló összefüggéseket lehetett kimutatni a Bryozoa-te- 
lepek és a fácies között,

A felsőeocén karbonátkőzetek legfontosabb kőzetalkotói a 
nagy-Boraminiférák. Ezeknél egyrészt a váz méretarányait, másrészt 
szerkezeti sajátosságait vettem figyelembe a fáciessel való össze
függés szempontjából, A Nummuliteseknél, a Discocyclinidae család 
képviselőinél valamint az Operculina-féléknél - a váz átmérő/vas- 
tagság viszonyát tekintetbe véve - sokkal kevésbé törékenyek. Magán 
a Discocyclinidae családon belül is a Discocyclina génuszváza szi
lárdabb az Asterocyclina és Actinocyclina génuszokénál, mivel az 
utóbbi alakoknál a váz jelentős része erősen kivékonyodik,

A vizsgált alakoknál az átmérő/vastagság arány a Nummulitos
--  Discocyclina --  Astero-+Actinocyclina sorozatban 2-4 --  8-10 —
30-100-nak mutatkozott.

Ezeket az arányokat sikeresen össze lehetett kapcsolni az 
egyes alakok megjelenési arányával. Ez százalékos formában jól szem
léltethető, Összehasonlítható két, három vagy több csoport is egy 
diagramban. A vázjellegek ás az egyes fáciesekben való százalékos 
-megjelenés között szoros összefüggés mutatkozott. A Nummulitos —
D iscocyclina --  Actinocyclina dominancia sorrend a bezáró kőzet
szemcseösszetételi jellegeivel is kapcsolatot mutatott.

A váz belső szerkezeto, valamint a méretek határ - és átlag
értékei is jellemző tényezőknek bizonyultak. A lazább vázak a fino
mabb üledék felé jelentkeztek. A nagyobb maximális méret is a kisebb 
vizmozgás felé mutat, ezt azzal lehet magyarázni, hogy sok alaknál 
2328/0dl20/Hné
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/pi, Eűmmuii't ö se lenéi / a váz iné r 0 ina gy o bb o dásp*1 a vázszerkezet feliazu-
1ágával járhat együtt

J. vizsgált sorozatokban a Mollusca és Echinoidea vázak, az egyes 
alakok gyakorisága., életmód, szerinti elkülönülése szintén kapcso
latot mutattak a fáclesek változásával,

Szék a vizsgálatok kiterjeszthetők lennének korban és rendszer- 
tanilag is, Ez a két szűkreszabott vizsgálatkisérlet is arra mutat 
rá; hogy a bentosz élőlények váza a környezettel szoros kapcsolat- 
bán van,

A bentosz faunák esetében a gyakori és gyors íácies-változás 
teljesen elfedheti az evolúciós változásokat, A környezet válto
zását populációk variációs terjedelmük határain belül tudják követni, 
majd más fajoknak adják át helyüket, Ezek azonban rendszerint nem az 
előző formából kifejlődő, 'hanem a megfelelő íáciessel bevándorló 
alakok, Uj életkörnyezet meghódítására nagyon ritkán lehet elegen
dő egy-egy fáciesváltozás rövid ideje.,

Az ökológiai és evolúciós hatások teljesen szét nem választha
tók, bonyolult egységét alkotnak, Bizonyos fokig azonban ez a-szét
választás lehetséges, sőt szükséges isa Ennek kivitelezése a követ
kező módon volna lehetséges %

Az összehasonlitásnál rendelkezésre álló rétegsorokat föl kel
lene az összes lehetséges környezeti tényező fi gyelembevé telével 
faciensekre bontanic Ennek során mind a lithologiai , mind a biológiai 
jellemzőket meg kellene vizsgálni* Meg'kellene állapítani, hogy az 
egyes ősmaradványok milyen környezeti föltételekhez kötődnek,■ s azo
kat ökológiai csoportokba rendezni*. Itt messzemenően figyelembe kel
lene vonni a jelenkori faunákra vonatkozó adatokat és a fosszilis 
analógiákat is, ■

Rétegtani szempontból a különböző rétegsorok azonos fácieseit 
kellene vizsgálni,. Az itt adódó, faunaeltérések valószinüleg jó szin
tező értékűek lehetnének*, így az egyes életközösségek fejlődését 
lehetne vizsgálni, mig a különböző fáciesek térbeli elterjedéséből 
ezeknek az életközösségeknek tér és időbeli mozgását lehetne re
konstruálni e 
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Az egy ökológiai csoportba, sorolható alakok fejlődésének 
vizsgálata /az azonos faeiesekben/ törzsfejlődési kérdésekre, 
a különböző ökológiai csoportba sorolható alakok fácissváltozá
sokat kisérő váltakozása pedig ősföldrajzi kérdésekre adhatna 
választó Az okomorfológiai vizsgálatok segítségével tehát nyo
mozható lenne egyrészt a földtani kép alakulása; másrészt való- 
szinüleg az egyes alakok és csoportok fejlődése iso

Természete seri ezek a vizsgálatok a vékony csiszolatos mód
szeren kivül más módszerekre is /pl, iszapolási maradék vagy ki
preparált makrofauna vizsgálata/ vonatkozhatnak, A. karbonátos 
kőzetek általában egyéb kifejlődésekkel váltakoznak, A helyes és 
teljes képhez a teljes faunát kell feldolgozni, Ezektől az ered
ményektől mind a rétegtani, mind az ősföldrajzi kép pontosabbá 
tételét várhatjuk?

Ilyen jellegű munkára szép példát szolgáltatott a Heeker 
professzor vezetésével végzett Eerghanai kutatás, melyet előadá
sában Szakosztályunkban is módunk volt megismerni?

2 328/04H8/Hné



A PALYNOLÓGIAI ALAPON VALÓ PALEOÖKOLÓGIAI ADATSZOL
GÁLTATÁS NÉHÁNY PROBLÉMÁJÁRÓL

Dr„ Nagy Lászlóné

A palynológiai vizsgálatokkal foglalkozó kutatók - fő
leg fiatalabb földtani összletek kutatása esetén - paleo- 
ökológiai értékelés lehetőségét és célkitűzését tartva szem 
előtt - nagyon sok nehézséggel találják magukat szemben.
Ez összefügg;

I, a palynológiai kutatás helyzetével,
II, a kutatási eredmények közreadásával,

I, A tudomány kutatási helyzetével kapcsolatos körülmények;
a, / A tudomány fiatal volta.miatti sok ismeretlen,
b, / a tercier palynológiai kutatásoknak világviszony

latban kezdetleges volta,
c, / a hazai és a hazaihoz hasonló földtani és paleo-

geográfiai helyzetű területek kutatási helyzete,
d, / a tercierben,de főleg a neogénben, a recens anyag

gal való összehasonlitás lehetősége és a recens pa
lynológiai kutatások helyzete közötti összefüggések,

II, A kutatási eredmények közreadásával kapcsolatos körül
mények;
a, / A sok uj taxon miatt a szétszórt publikálás okozta

nehézségek,
b. / a nem egységes terminológia okozta nehézségek,

A megoldás útja;
I, a,/ Az uj eredmények - lehetőség szerinti, gyors publi

kálása ,
b, / a nemzetközi irodalom felkutatása /könyvtár, könyv

tárközi csere, személyes kapcsolatok teremtése stb,/,
c. / a megszerzett nemzetközi irodalomból a fajok katalo

gizálása,
05519A00/67/PA.
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d./ a recens anyaggal való analógiák vizsgálata: iroda
lom és - recens anyag tanulmányozásával,

e„/ konvergencia esetén - az aktualizmus elvének érvé
nyesítésével, biológiai, cönológiai ismereteink se
gítségével, a faj, esetleg nemzetség vagy család 
valószinüsitése.

II. A közreadással kapcsolatosan problémák megoldása nemzet
közi összefogás, kongresszusok utján lehetséges:
a, / Palynológiai fosszilium katalógus szükségessége

/Kremp atlasz jelentősége/,
b. / egységes terminológia szükségessége /Kremp termino

lógiai enciklopédiája/,

Paleoökológiai értékelés-tudományterületünk mai megku
tató ttsági fokán-, a következők szem előtt tartásával le
hetséges :

1. A botanikai kapcsolatok felkutatása a recens bota
nika, morfológia, rendszertan, cönológia, ökológia 
és növényföldrajz ismereteinek segítségével.

2. A Föld szubtrópusi, trópusi flórájának, vegetációjá
nak tanulmányozása irodalom, tanulmányutak, botani
kus kertek révén - miután vizsgálatunk tárgyát képe
ző anyagok - mai ismereteink szerint - általában 
szubtrópusi, trópusi kiimát feltételeznek.

3p Az aktualizmus szem előtt tartásával,' átértékelni az 
éghajlati, cönológiai, ökológiai körülményeket, mi
után az eddigi vizsgálatok szerint nem azonosíthatok 
az egykoriakkal, pl. az ember szerepe - secunder - 
vegetáció létrehozásában. Ezt csak részben helyette- 

' sitették a múltban a természeti katasztrófák /erdő
égés, vulkáni működések általi pusztítások, trasz- 
gressziós, regressziós jelenségek./ A legnagyobb vál
tozást - a feldolgozás alatt álló geológiai időegység 
függvényében - a filogenetikai változás okozza: egyes

05526/FA.
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növénycsoportok részbeni, vagy teljes kipusztulásával,
átalakulásával..

Tisztázatlan kérdés, főleg a maihoz közelebb álló 
földtörténeti szakaszokban, hogy vajon a külső ökológiai, 
cönológiai körülmények megváltozása, amelyek a növény kül
ső morfológiáját megváltoztatják, mikor és milyen mértékű 
ráhatás következtében okoznak változást a spórákban, pol
lenekben. - Mai tudásunk szerint - a növények legkonzerva- 
tivabb szervei a spórák ill, pollenek*

A lehetséges botanikai kapcsolatokat felkutatás után
- a flóraegyüttes révén - a jelenlegi ökológiai körülmények 
alapján megismert adatokat, alkalmazzuk a fosszilis együt
tesre.
Nehézségeket támaszt - a mindenki által ismert körülmény,.
- hogy vizsgálatunk tárgyát maradványegyüttesek képezik* 
Ezeket kell felbontanunk cönológiai együttesekre* Ebből kö
vetkezik a paleogeográfiai kép kialakításénak szükségszerű
sége is a

Számolnunk kell a megváltozott életkörülményekből adó
dó változásokkal, esetleg fiziológiai funkcióbeli változá
sokkal is, A palynológia esetében - a szelektiv fosszilizá- 
ció értékelése - ami a sporopollenin tartalommal van össze
függésben - rendkívül fontos körülmény, Szerepet játszik a 
spóra - pollenhozam mennyisége, azok évszakos megoszlása 
stb.

Ezekből következik, hogy néha 1 pollen jelenléte meg
old bizonyos problémákat, máskor meg a nagy tömegre támasz
kodva adhatunk következtetéseket.

Eigyelembe kell vennünk az esetleges déli - északi stbs 
expozitiot, valamint a mikroklima változásokból adódó elté
réseket is. Megmaradhatnak növények refugiumokban, ismert 
tény a jégkorszakok utáni flóra terjeszkedése.

Nem utolsó sorban az áthalmozódás ténye is emlitésre 
méltó. Rávilágít a fáciesviszonyokra, üledékképződésre, ős-
O5 5 2 5/FA.
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földrajzi körülményekre. Ismeretlen spóra, pollencsoportok
kal jelentkezése esetén értékelési nehézségeket támaszthat.

Fontos tényezőként emlitem a vizsgálatok komplexitását. 
Egyik tudományterület eredményei a másikban bizonyos hiányo
kat pótolhatnak,.megerősítenek feltevéseinkben, biztosabb 
alapot nyújtanak.

Konkrét példaként 2 kutatási területen paleoökológiai 
értékelését adom. Eltérő közelitési lehetőség adódott:

1. a mátraaljai felső pannon, kisebb időegységet ma- 
gábanfogloló, azonos fáciesü barnakőszén összlet, 
valamint

20 a mecseki neogén rétegsorok nagyobb területi és idő
egységet magábanfoglaló paleökológiai értékeléséből,

05520/FA



Íz aktualizmus aÍvének alapkövetelménye és a rácens fáci- 
e s s k kút a t á sán ak néhány módszere és ered—

laénye 0

Dra Ján aenes

Az ősföldrajzi viszonyok időben és térben való rekonstruálása 
a modern geológiának egyik fő célja., Íz eredmények elérésére nem
csak az őslénytanon alapuló pontos sztratigráfia és a tektogenezis 
ismerete; hanem a f á c i e s e k  rekonstrukciója is szükséges*Itt 
meg kell jegyeznünk, hogy a modern geológiában a fácies fogalma a- 
latt nem a kőzet arculatát vagy kémiai és fizikai tulajdonságait; 
hanem elsősorban annak keletkezési körülményeit, a keletkezés kör
nyezetének kémiai és fizikai sajátosságait értjük* Tekintve, hogy 
az ideális ősföldrajzi térkép a mi korunk fizikai földrajzi térké
pének tökéletességét igyekszik elérni, szükséges,, hogy azon ne csak 
a geológiai múlt tengereinek és szárazföldjeinek határai; hanem 
a kiima; a tenger fizikai és kémiai tulajdonságai; mint a mélység; 
oxigén és sótartalom, a partvonal morfológiája és kőzettani jelle
ge; a tengeráramlások és az ülodákszállitás erojo és iránya stb.is 
ki legyen fejezve*

'Ezeket a•nélkülözhetotlen adatokat csak a mélyreható fácies- 
vizsgálatok szolgáltathatják; a kőzetek keletkezési helyének és ké
miai valamint fizikai körülményeinek rekonstrukciója.

A modern fáciesvizsgálat módszereit három csoportba o.sztliatjuk< 
i\ biofacies elemzés módszerére, a lit.ofacics elemzésre és a geoké
miai módszerre* 'Egymást kiegészítik-, és aszerint hogy milyen kifej
lődéssel és melyik geológiai korral van dolgunk; alkalmasabb az 
egyik vagy a másik használata^

Kétségtelen; hogy az élő szervezet reagál a legérzékenyebben 
a környezet kémiai és fizikai sajátosságaira, illetve annak vál - 
tozásaire.o Ez a tény a geológiai múltra is érvényes és ezért a leg
megbízhatóbb adatokat az üledékes képződmények fáciesviszonyaira 
vonatkozóan a biofacies elemzés adhat* Tekintve azonban; hogy ezen
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módszer egyedüli járható útja az aktualizmus elvére támaszkodik, 
kétségtelen, hogy az eredmények pontossága csökkenni fog a geoló
giai kor növekedésévelt A biofacies elemzések messze nem adnak 
olyan kielégítő eredményeket a mezozoikumban mint a harmadidősza--* 
ki üledékekben» Tekintve az élet és az életkörülmények fejlődésit 
'3 változásait ez természetes is0 Az is kézenfekvő, hogy biofacies 
elemzést csak olyan üledékeken lehet végezni, amelyek ökológiailag 
jól jellemezhető állat, illetve növénytársaságot tartalmaznake

Mindezen akadályok ellenére ott, ahol ez lehetséges, föltétien 
a biofacies elemzés módszere nyújtja ma a legmegbizhatóbb adatokat, 
főként a tengeri eredetű üledékek fáciesvizsgálatánál# Ez irányban 
éppen a magyar geológiának van kezdeményező szerepe és tradíciója 
Dr..Btrausz László főgeológus ismert fáciestanulmányai alapjáno

Az aktualizmus elvét véve alapul azonban a módszer praktikus 
felhasználása a geológiában alapvető nehézségekbe ütközött* Hz el
mélet lényege szerint az elhalt szervezetek paleoökológiájára illa 
a geológiai múlt üledékképződési körülményeire, tehát a fáciesre 
a récens szervezetek ökológiája és a récens biotópok jellege alap
ján következtethetünk. Sajnos azonban, főleg a tengeri szervezetek
kel foglalkozó zoológusok, botanikusok és biológusok mindmáig igen 
kevés figyelmet szenteltek éppen azon állat és növénycsoportok 
ökológiai tanulmányozásának^ amelyeknek az elődei fosszilizálódtak* 
A litorális és neritikus térség felosztása a mélység, só és oxi
géntartalom, a parttól való távolság stbc tekintetében főleg olyan 
szerves csoportokkal van az egyes tengerekben jellemezve, amelyeket 
fosszilizálva aligha találunk, vagy legalábbis, nem találunk elég
séges számban. A beosztás leggyakrabban a nem fosszilizálodó algák, 
egyes rák és féregfólék ill* fenéklakó halfajok alapján történt.

"Ezért tehát hiányzott, illetve részben még ma is hiányzik a 
közös összehasonlító alap, a közös nevező a récens és a fosszilis 
között o

A geológiában való felhasználás előfeltétele tehát, megterem
teni ezt a közös nevezőt. A récens biotópokat, a mai tenger lito
rális és neritikus zónáit és fácieseit olyan szervezetekkel kell . 
jellemezni, amelyek fosszilizációra képesek* Nyilvánvaló, hogy ez 
2 328/0 41” o/ílné
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az a la p v e tő  munka nem a g e o ló g u s ,  i l l e t v e  p a le o n t o ló g u s ,  hanem 

a z o o ló g u s ,  b o t a n ik u s  é s b io ló g u s  m unkakörébe t a r t o z i k *  A k ö zö s  

nevező  s z ü k sé g e s sé g é re  azonban  c sa k  a konzum ens, te h á t  a g e o ló g u s  

j ö h e t e t t  r á  é s az eredm ények to v á b b i f e lh a s z n á lá s a  a g e o ló g iá b a n  

m e g k ív á n ja ,  h ogy  a munka e l v i  i r á n y i t ó j a  va gy  l e g a l á b b i s  r é s z t v e 

v ő je  g e o ló g u s  le g y e n ,

F á c ie s t a n u lm á n y a in k  m egkezdésére  a kö rü lm ények  k é n y s z e r i t e t -  

t e k .  A p o n to s  és g a z d a sá g i  g e o l ó g i a i  szem p on tb ó l i s  f e lh a s z n á lh a 

tó  ő s f ö l d r a j z i  té rk é p e k  s z e r k e s z t é s é n e k  s z ü k sé g e s sé g e ,  L e szö ge zve  

a k ö zö s  ne ve ző  a la p e lv é n e k  s z ü k s é g e s s é g é t  ig y e k e z tü n k  a m ú ltban  

az e u ró p a i t e n g e rk u ta t ó  in té z e te k b e n  és a z  iro d a lo m b a n  ö s s z e s z e d 

n i  a s z ü k sé g e s  ö k o ló g ia i  a d a to k a t  e l s ő s o r b a n  a m o llu s z k á k .  de a 

f o r a m in i f é r á k ,  b ry o zo á h ,  k o r a l l o k  é s e ch in o d e rm a tá k  k ö ré b ő l  i s ,

-  k e re sv e  a f á c ie s ö k  i l y e n  a la p o n  v a ló  f e l is m e ré s é n e k  é s  b e o sz 

tá sá n a k  l e h e t ő s é g e i t .  T e k in tv e  azonban  az e u ró p a i t o n g e rk u ta t ó  

in t é z e t e k  már e m l i t e t t ,  a mi k ö v e te lm é n y e in k  sze m p o n t já b ó l ig e n  

h iá n y o s ,  f ő l e g  p r a k t ik u s  i r á n y ú  m unkaprogram ját / f ő l e g  i c h t h y o ló g ia  

é s p la n k t o n k u t a t á s / ;  s a j n á l a t t a l  k e l l e t t  m e g á lla p ít a n u n k ,  hogy a 

g e o ló g ia  szám ára  s z ü k sé g e s  a d a to k  a le g n a g yo b b  ré s z b e n  h iányoznak,, 

M ás k iü t ü n k  a kom oly f á c i e s v i z s g á l a t o k  a la p a n y a g á n a k  meg

s z e r z é sé re  te h á t  nem m aradt, m in th o gy  s a j á t  magunk k e z d jü n k  n e k i  

ennek a m unkának, le h e tő s é g  s z e r in t  p e r s z e  a to n g e rk u ta tó  i n t é 

ze te k  s e g í t s é g é v e l  4 í g y  t i z  év a l a t t ,  1 9 5 3  és- 6 3  k ö z ö t t  s i k e r ü l t  

a G d y n ia i i n t é z e t  s z i v e s  s e g í t s é g é v e l  a B a l t i  te n g e rb e n  és a 

v á r n a i  in t é z e t  s e g í t s é g é v e l  a Feke te  te n g e r  n y u g a t i  r é s z e i n  f e l 

d o lg o z n i  a r é c e n s  c sö k k e n t  s ó s v i z i  ü le d é k e k n e k  m in te g y  4 2  o ly a n  

f á c ie s é t ,  am e lye t f o s s z i l i z á c i ó k é p e s  s z e r v e z e t e k k e l,  f ő l e g  p uha - 

t e s t ü e k k e l  tudtam  j e l le m e z n i*  "E z ze l k a p c so la tb a n  f e l d o l g o z á s r a  

k e r ü l t  te rm é sz e te se n  a két te n g e r  p u h a te s tü  fa u n á já n a k  az ö k o ló 

g i á j a  i s .  Az e m l í t e t t  f á c ie s e k  l-18$>o s ó ta r t a lo m  m e lle t t  k ü lö n 

böző  b io t ó p o k a t  k é p v is e ln e k  és m in t az e d d ig i  e redm ények m u ta tjá k ,  

ig e n  jő  a la p o t  n y ú j t a n a k  f ő l e g  a k ö z é p e u ró p a i f e l s ő  m iocén  c s ö k 

ken t r'ó s v i z i  r é t e g e in e k  b i o f a c i á l i s  k ié r t é k e lé s é h e z  „ N a g y ré s z t  

ezen  tanu lm ány  a la p já n  s i k e r ü l t  f e l i s m e r n i  nem csak a f e l s ő  t ö r t ö n
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és a szarmata rétegekben a sótartalom eddig alig ismert gyakori 
változásait) de ezeket a burdigalai lagunáris fáclesben is az 
eddiginél sokkal pontosabban megállapítani * A sótartalmon .kívül 
természetesen sok más kémiai és fizikai adatot is rekonstruálni 
sikerült a récens faunák ismeretének alapján, mint a mélységet, 
az üledékek eredeti konzisztenciáját, a vízáramlás erejét, a part- 
tói való távolságot stb.

A harmadidőszéki fáciesek problémái azonban csak nagyon kis 
részben voltak megoldhatók a Balti és a Fekete tengeri mai.fácle
sek ismerete alapján. A harmad!dó'szaki, főként normális sótartal
mú, szubtrópusi, részben archipelágus, tagolt solfü Parafotliys fá~ 
ciesbeli megfelelőit a legmogközelitőbben a mai földközi., tenger, 
trópusi fácieseit pedig a- bioprovinciális rokonság miatt-inkább 
a mai Vörös tenger mint a Karibi térség jellemzi. Ezért 1960-tól .. 
a számunkra szükséges récens fáciesek tanulmányozását a Földközi 
tenger térségében kezdtük el, részben Korzikán, és az Adria ábráz.'- 
zoi oldalán, intenzivebben a dalmát szigetvilág térségében,, A -ha
vannai akadémia oceanológiai intézetének segítségével igen érté
kes munkát sikerült végeznünk 1965-ben egy klasszikus szelvény 
foldolgozásával a Floridai szoros' solfjén és egyéb vizsgálatokkal 
a Karibi tenger térségében. Ennek ellenére azonban ismét hangsú
lyoznom kell, hogy az ezirányu rendszeres kutatás elsősorban a 
tengerkutató intézeteket illeti. Tőlük kellene.megkapnunk a ré
cens fáciesőkre vonatkozó adatokat- és~ azok jellemzését, - a mi 
munkánknak csak az adatok alkalmazására kellene korlátozódnia.
Ezt a szempontot követve sikerült végre az utóbbi években közös 
munkaprogramot kialakítani a bécsi egyetem I. zoológiái intéze
tével és a rcvignoi tengeri állomással.' Úgyszintén sikerült né
hány európai tengerkutató intézet munkaprogramjába oelevétotni 
azokat a kutatásokat, amelyek számunkra fontosak, .így a Marseille 
- endoumi intézet a litorális térség, a monacói intézet ;-a neri-- ; 
tikus és bathyális térség fácieseinek fosszilizációkápes szerve
zetekkel való jellemzését vailalta, mig a barii intézet az olasz 
oldalon, mi pedig a dalmát oldalon a szerves eredetű mészkövek 
2328/05352/Hnó



kel étkezésének és jellemzés ének kérdéseivel illetve kutatásával 
foglalkozunk* Az eddigi kutatásoknak csaknem minden adata uj* 
a geológia számára is meglepő6 Ezért- - bár a munka nagy részét 
a jövőben az Így megszervezett tengerkutató intézetek fogják a 
geológia számára elvégezni» - a tenger nélküli államok geológusai 
és paleontológusai részére nagy előny volna* ha életre lehetne 
hozni a Triesztben tervezett nemzetközi kutatási laboratóriumot 
számunkra megfelelő munkaprogrammale

Ha a fent említett megszervezett kutatási terv eddigi ütő
mében haladhat tovább* remélőm, hogy 1975-ig sikerülni fog a 
földközi-tenger térségéből* tehát abból a tengerből* amelyik szá
munkra a legtöbbet tud nyújtani- leírni és a geológiában való 
felhasznál ás szemszögéből jellemezni az ott ma létező litorális ? 
móritikus és bathyális íáciesek nagy részét„ Nézetem szerint több 
mint ötszáz különböző fáeiesrői* illetbe biotopról van itt szó*
A célunk az legyen* hogy a geológusok és paleontológusok kezébe 
a récens fácieseknek olyan katalógusát adják* amelyiknek az alap
ján a legpontosabban tudják majd a Paratsthys-beli harmadidőszaki 
rétegek fáeieseit, tehát képződési körülményeit* az akkor ural
kodó környezet kémiai és fizikai sajátosságait jellemezni«

Á következőkben példaképpen két tipikus récens fáoiest is
mertetek* melyeknek alapján azt hiszem nem lesz probléma felismer
ni a például Magyarországon is nagyon gyakori ekvivalens fői szüli
fáéissek pontosabb kelétkezési körülményeit,

10 A C a r d i ua  tűberculatura - pitaria ch io n e  hom okos fácies 
j e l le m z é s e ,

20 A mőszalga üledékek keletkezési körülményei és morfoló
giája*

k kutatás módszereit színes
vetités keretében ismertetem--

2 328/0535 3/Un é

diapozitivek és epidiaszkópos


