
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.
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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.
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