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DUDARI EOCÉN OSTRACODAK FACIES ÉRTÉKELÉSE 

Monostori Miklós

Bevezetés

Csigavázakból nyert mikrofauna jó megtartása miatt kiválóan 

alkalmas monografikus alapvizsgálatokra. Ugyanakkor - megfelelően körül

tekintő megközelitéssel - alkalmas lehet fáciesek és közösségek pontosabb 

kimutatására és igy korrekciós alapul szolgálhat a kőzetekből származó, 

többé-kevésbé kevert anyagok vizsgálatánál. Megfordítva; eredeti élőhe

lyükről elhordott csigáknál megmutathatja azt a fáciest, ahol azok élhet

tek, Kölcsönös kiegészitést nyújthat a csigák és a mikrofauna elemek öko

lógiájára nézve. Fényt vethet az üledék eredeti jellegére is, melyet a dia

genezis erősen eltorzithat,

Az Ostracodák előfordulási helye és mennyisége

A dudari eocén nummuliteszes - molluscás homokja és m ár- 

gája meglehetősen zavart körülmények közt ülepedhetett le. Sok Molluscát, 

közte sok - viszonylag nagytermetű - csigát tartalmaz. Ezek iszapololási 

maradéka a bezáró kőzetnél mindig összehasonlithatatlanul gazdagabb mik- 

rofaunát tartalmaz. A mikrofauna jellege és mennyisége főleg term észete

sen az egykori élőhely eredeti mikrofauna-gazdagságától függ.

Úgy tűnik'azonban, hogy nem elhanyagolható a csigaváz alakjá

nak szerepe sem. Ettől ugyanis erősen függhet, hogy mennyire stabilan 

ülepedik le a vázban az üledék, valamint mennyire záródik el a későbbi 

külső hatásoktól.

Az esetek többségében legkevésbé szerencsés gyűjtőhelyek 

a Velatesek voltak, az élőhely kedvezőtlensége mellett ebben a túl nyitott 

váz is szerepet játszhatott.



48

Jobban megőrizhették a Naticák a mikrofaunát, Még kedvezőbb

nek látszik a Campanilék és Cerithiumok váza ebből a szempontból.

Meghatározott mennyiségű iszapolási maradékban Velatesekből 

12 db Ostracoda került elő,

A vele azonos jellegű kőzetbe zárt Naticákból 180 db ugyan

ilyen mennyiségből, a szintén hasonló kőzetbe zárt Campanilékből 810 db 

került elő.

A Cerithiumokból ugyanilyen mennyiségű iszapolási maradék 

9000 db Ostracodát tartalmazott, itt a fácies erősen eltérő volt (az üledék 

kevés agyagot és finom homokot tartalmazó vázfelhalmozódás).

A Naticák egy része, mely a többitől eltérő bezáró kőzetben 

volt, 1500 db Ostracodát tartalmazott az egységnyi iszapolási maradékban.

Fácies -következtetések

Az egyes csiga alakok élőhelyeit többé-kevésbé azonos jellegű 

üledék mellett is eléggé eltérő összetételű Ostracoda fauna jellem zi. Ugyan

akkor egyazon genusnál is - ha az üledékjelleg más - eltérő lehet az 

Ostracoda - fauna.

A Cerithium subcorvinum vázakból nyert Ostracoda-fauna nem

csak egyed, hanem alakgazdag is, 17 genus fajai ismerhetők fel. Itt a mik- 

rofaunából hiányoznak a Nummulitesek, nagyon gyakoriak a Miliolidák, A 

Foraminifera és Ostracoda fauna alakgazdagsága viszont nem teszi valőszi- 

nüvé a jelentősebben csökkent sótartalmat. Az Ostracoda-fauna jelentős r é 

szét egy Leguminocythereis faj alkotja (több mint 30 %-ban), sok a Quadrac t 

Ihere (20-30 % között), gyakori a Xestoleberis (10-20 % között) és jellegze

tes a Schizocythere, Bairdia és Cytherella (5-10%).
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Jelenkori Leguminocythereis - rokonok BENSŐN (1959) szerint 

a sekély self finomszemü homokján és iszapján gyakoriak. A Quadracytherék 

inkább a homokos sekély self alakjai, mig a Xestoleberisek túlnyomórészt 

a liberális övben élnek.

Legvalószinübb a litorális régió, erre  mutat a zöldalgák töme

ges megjelenése is . A Cerithium subeorvinumok tengerpart menti, részben 

elzárt sekély részben élhettek, legalább a 30~33%9 közötti sótartalmi zóná

ban, a sótartalom kisebb ingadozása mellett, Erre mutatnak YASSINI (1966) 

jelenkori vizsgálatai és CARBONNEL (1969) miocén fauna vizsgálatai is. A 

sok diszitett alak valószínüleg az erősen felhevülő sekély vizben a mészki- 

választás fokozódását je lzi. A jő megtartási feltételek mellett az egyedszám 

nagysága a tömeges alga - vegetációval és a hasonló medencerészek bioló

giai szuper - produktivitásával függhet össze,

A márgás - mészmárgás, durvább homokos kőzetből nyert 

Naticák Ostracoda faunájában 20-30 %-ot alkot a Bairdia és Schizocythere, 

10-20 % - i g  található a Xestoleberis és Bradleya, 5-10 %-ig a Krithe. A 

Xestoleberisek gyakorisága az előbbiek szerint jól jelzi a sekélyviziséget, 

a Bradleya BENSŐN szerint a homokos selfre jellemző. A Bairdia kozmo

polita a mélység tekintetében, a Schizocythere ökológiájáról keveset tudunk, 

A Krithe csak normális sótartalom mellett él. Ezekből következtetve az 

ezen Naticákban található Ostracoda-fauna élettere a normális sótartalmú, 

változó szem cseösszetételü homokos sekélyvizi (litorális és legfelső szub- 

litorális) medencerész volt. Normális sótartalmat mutat a nagyforamini- 

ferák gyakorisága is, mig a litorális öv közelségét a gyakori zöldalga iga

zolja.

A Velatesek esetében a mikrofauna rossz megtartása azt is 

jelzi, hogy az alak általában kevésbé jő megőrző volt és egyben a legmozga- 

tottabb részen is élt, A dominancia viszonyok nagyon variálnak, de a kapott
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kép is nehezen'vethető össze az előzőekkel, mivel kis egyedszámből kel

lett százalékolni.

Az egyik vizsgálati mintában 30 %  felett szerepelt a Schizocythe- 

re, 10-20 %  között a Quadracythere, 5-10 %-ban a Xestoleberis. A m ásik

ban 30 %  felett szerepelt a Bairdia. 10-20 %  között a Xestolebe r is , 

Sdhyzocythere, Bradleya és Costa genusok. Ez az összetétel ugyanazt az 

övét jelzi, mint a Naticákban található mikrofauna is, A variabilitás több 

tényezőből adódhat; sekélyvizi mikro környez etek változatossága, egyedi 

és szelektiv megőrzés az erősebben mozgatott részeken, valamint a viz 

mozgatottsága miatti kisebb alakkeveredés,

A Campanilékbe zárt Ostracoda fauna is hasonló képet mutat, 

a jobb megtartási körülmények miatt nagyobb egyedszámmal.

Az erősebben meszes bezáró kőzetanyagból meghatározásra 

alkalmas Ostracodákat gyűjteni nem sikerült, az egyéb fauna-elemek is 

erősen sérültek és ismételt áthalmozásra utalnak.

A dudari csigák kitöltéseiben található Ostracodák facies - é r 

tékelése igazolta a bevezetőben emlitett várakozásokat. Ez a vizsgálat 

véghezvihető lenne Magyarország sok harmadidőszaki képződményén, kü

lönféle mikrofauna csoportokra nézve, Különösen homokos üledékek ese 

tén, valamint nehezen iszapolható márgáknál várhatunk kedvező eredmé

nyeket.
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