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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.
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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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