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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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