
55

ŐSLÉNYTANI VITÁK (Discussiones Palaeontologicae) 20, (1972) Budapest pp,55-61,

A GÁNTI EOCÉN OSTRACODAK FACIES ÉRTÉKELÉSE

Monostori Miklós

Bevezetés_________________________________________________ ________

A dudari eocén Ostracodák mennyiségi vizsgálata (MONOSTORI M ., 

1972.) igazolta, hogy a Gastropodákből nyert iszapolási maradék vizsgálata 

révén jobb megtartású és ökológiailag is megbiz hatóbban értékelhető mikro- 

fauna együttesekhez juthatunk,

E módszer további alkalmazásával hasonló vizsgálatra kerültek 

a közismerten gazdag gánti csigafauna kitöltésének iszapolási maradékai.

Az anyag származása és jellege

Sokéves gyűjtésből származó nagymennyiségű csiga kitöltése ke

rült kiiszapolásra, Az anyag csaknem kizárólag a bagolyhegyi külfejtés 

molluscás márgájából származik. A kitöltések rendkívül lazák, üledékjelle- 

güek voltak.

A következő csigák kitöltésének vizsgálatára került sor:

1 . ) Cerithium subcorvinum OPPH,
2 .  ) Tympanotonus calcaratus (BRONGN.)
3 .  ) T ,  hungaricus (ZITT.)
4 .  ) T ,  rozlozsniki SZÓTS
5 .  ) Faunus fornensis (ZITT),
6 .  ) Cantharus brongniarti (d’ ORB.)
7 .  ) Naticidae
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Az Ostracoda fauna mennyiségi viszonyai

a .  ) A C. subcorvinumokból nyert anyagban a csökkentsósvizre

jellemző Cytheridea és Cyprideis rokonság csak szórványo

san fordul elő, sokkal alárendeltebben mint a normál sótar

talmú tengerekből ism ert Bairdia, Cytherella és Krithe ge

nusok. A fauna 50 %-át a Quadracythere - Bradleya - 

Hermanites rokonsági körbe tartozó fajok teszik ki, melyek 

a partközeli sekélytengeri kifejlődésekre jellemzőek.

b . ) A másik 3 Cerithium - féleségből a T - calcaratus esetében

az emlitett csökkentsósvizi alakok %-os aránya az emlitett 

normális sótartalom mellett élőkét meghaladja, 50 % feletti 

a sima vázu alakok (elsősorban a Paracypris) aránya.

A T. hungaricus és T . rozlozsniki fajokból származó iszapo- 

lási maradékokban az emlitett, normális sótartalom mellett 

jellemző genusok csak kivételesen fordulnak elő, az emlitett 

csökkentsósvizi alakok gyakoribbak, de összesen is csak 

maximum 12 %-ot tesznek ki, A Hermanites - Quadracythere-- 

Bradleya alakkör közel 45 %-ot alkot a Paracyprisek 30 %-val 

szemben a T , hungaricus esetében, mig a T , rozlozsnikinál 

a Paracypris közel 60 %-ban, a Hermanites - Bradleya - 

Quadracythere alakkör közel 30 %-ban szerepel.

c .  ) A Faunus fornensisből származó iszapolási maradékban a

Cyprideis - Cytheridea rokonsági körébe tartozó alakok több

szörösen felülmúlják a Bairdia - Cytherella - Krithe^ genusok

ba tartozó alakok mennyiségét, de a két csoport összesen nem 

teszi ki a fauna 10 %-át. Ebben az együttesben leggyakoribb a 

Xestoleberis 45 %-kal, valamint a Paracypris 35 %-kal. A 

Hermanites - Quadracythere - Bradleya alakkör 10 % alatt ma

rad.
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d . ) A Cantharus brongniarti esetében a Bairdia - Cytherella -

Krithe genusokbeli alakok mennyisége négyszeresen felül

múlja a Cyprideis - Cytheridea rokonsági körébe tartozó

két. A Quadracythere - Bradleya - Hermanites csoport 

38 %-ot alkot, a Paracyprisek 30 %-ot.

e ,  ) A Naticidaek esetében a kép rendkívül hasonló, a Quadra-

cytbere - Bradleya - Hermanites csoport és a Paracyprisek 

%-os aránya még közelebb áll egymáshoz.

Facies értékelés

Az Ostracoda faunák mennyiségi összetételének értékelése 

olyan tengeri együttesekre utal, melyek kifejezetten csökkentsósvizi elem e

ket általában csak kis mennyiségben tartalmaznak.

STRAUSZ L. (1962) szerint a Gastropoda fauna mennyiségi vi

szonyai alapján nem megalapozott az a feltevés (SZOTS, 1953), mely sze

rint a molluscás összlet felső része normális sótartalmú tengeri kifejlődés 

lenne.

A sótartalmat a molluscás márgára nézve uralkodóan 24 %o körül 

adta meg, s párhuzamot vont a magyarországi szarmata csökkentsósvizi k i

fejlődéssel. Tény viszont, hogy az Ostracoda genusok jelentős része olyan, 

mely a badenien (középső miocén) euhalin tengeri kifejlődésekből reliktum- 

ként sem ment át a szarmata (csökkentsósvizi felső miocén) kifejlődésekbe 

Magyarországon.

1.) Az egyes csigák ökológiájáról megállapíthatjuk:

a ,) a Cerithium - félék többsége jól elviselhette a sótartalmi változásokat, 

ahogy azt STRAUSZ László 1962-ben megállapította. Ez vonatkozhatott 

a Faunus fornensisre is .
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b . ) a Cerithium subcorvinum viszont inkább a normális sótartalmú ten

geri körülményekhez közelálló viszonyok mellett élhetett;

c .  ) normális sótartalmú körzetet kedvelhettek a Naticidaek és az Ostra-

coda fauna szerint - STRAUSZ László 1962-es megállapitásával ellen 

tétben - a Cantharus brongniarti is.

2.) Az Ostracoda fauna alapján nehezen képzelhető el a szarmatához ha

sonló csökkentsősvizi kifejlődés, A jellegzetesen csökkentsősvizi 

alakok aránya egyetlen esetben sem éri el a 20 %-ot. Túlnyomó több

séget képviselnek azok az alakok, melyek eddigi ismereteink szerint 

a normális tengeri együttesekre jellemzőek. A sima és diszitett a la

kok mennyiségi eltéréseit az egyes kisebb életkörzetek eltérő hidro

dinamikai és üledék viszonyai, valamint az eltérő vegetáció okozhat

ták.

Az Ostracoda faunák alapján a gánti terület a molluscás márga kép

ződése idején rendkivül sekély, partmenti és a nyilt tengertől bizonyos fo

kig elgátolt lehetett, A sótartalom uralkodőan normálishoz közeli lehetett 

(ez az összlet felső részének képződési idejére bizonyosan állitható, a leg

alsó rétegekre nézve további elkülönitett gyűjtést kell végezni), de idősza

kosan attól jelentősen el is térhetett, Ezt látszik igazolni az is , hogy külö

nösen az iszapolási maradékokban észlelhető sok fiatalon elpusztult korall. 

Mig ezekre egy rövid periódusos sőtartalmi ingadozás pusztitőan hatott, az 

Ostracodák nagyobb ellenállóképessége és gyorsabb életciklusa következté 

ben e. hatás kisebb volt.

Az itt elmondott megfigyelések alapján szükségesnek vélem an

nak megvizsgálását, hogy egy-egy harmadidőszaki rétegcsoportunk eseté

ben mennyiben lehet sző a szarmatához hasonló kiédesedett, de amellett 

egy-egy réteg képződése idején meglehetősen stabil sótartalmú tengerről és 

mennyiben kisebb, partmenti, a nyilt tengertől többé-kevésbé elgátolt vál

tozó sótartalmú poikilohalin tengerrészről (öböl, lagúna, stb ,).
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