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ŐSLÉNYTANI VITÁK (Discussiones Palaeontologicae ), 
24, Budapest. 1979* PP* 5-92.

AZ ŐSLÉNYTAN LEGÚJABB EREDMÉNYEI II.

AZ ÉLET FEJLŐDÉSE A. PREKAMBRIUMBAN

Monostori Miklós

1. Bevezetés

A legutóbbi időkig szinte ismeretlen volt az a 
fejlődés, amely az élet keletkezésétől a kambriumig zajlott 
le (ahol az élővilág már a maival jól összehasonlítható for
mában jelentkezett). Az e témáról szóló irodalom 75%~a 1960, 
2/3-a pedig 1969 után jelent meg. Ennek során az élet fej
lődéséről vallott nézetek olyan átalakuláson mennek át nap
jainkban, melynek a szakemberek szűk körén túli megismerteté
se nagy elvi-világnézeti jelentőséggel bir.

2. Volt-e prekambriumi élet?

A földi élet fejlődésének, a mai élővilág kialaku
lásának leghosszabb és mindmáig legvitatottabb szakasza az a 
fejlődés, amely a prekambriumban zajlott le.

A kezdeti paleontológiái vizsgálatok során gazdag 
ősmaradványanyag került elő egészen a kambrium aljáig (570 
millió éve keletkezett rétegek). Ezek a maradványok jól ösz- 
szehasonlithatók voltak (legalább törzsi szinten) a ma élő
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állat- és növényvilággal. Az ezeknél idősebb rétegekben ez 
a leletsorozat megszakadni látszott, a föld története többé 
nem volt a földi élet történetének tükrében nyomonkövethető. 
A prekambriumot élet nélkülinek tekintették.

A múlt század végén és a jelen század első felében 
előkerült néhány olyan egyedi lelet a prekambriumi rétegek
ből, melyeket élőlényektől származónak Írtak le és igyekez
tek a mai élővilággal kapcsolatba hozni. Ehhez kapcsolódóan 
kialakult az a nézet, hogy éltek növények ás állatok a pre- 
kambriumban is, azonban ezek fosszilizálódásra kevésbé al
kalmasak voltak és a kevés maradvány nagy része is áldozatul 
esett a hatalmas prekambriumi hegységképződő mozgások hatá
sainak.

SCHINBEWOLE (1956) az addig ismert prekambriumi 
leletek újraértékelésével arra a következtetésre jut ott,hogy 
a leletek nagy része nem élőlény maradványa, illetve maga- 
sabbrendü szervezetekhez való tartozásuk kétes, Szerinte a 
kambrium előtti időkből biztosan csak alacsonyabbrendü növé
nyek maradványait ismerjük.

A prekambriumi rétegsorokat geológiailag és kőzet- 
tanilag is részletesen tanulmányozták már ekkor. Ennek során 
nyilvánvalóvá vált, hogy sem világméretű rétegházag nincsen 
prekambriumi ás kambriumi kőzetek között, sem a kőzetek át- 
alakultsági fokában nem találhatók világszerte egyöntetű kü
lönbségek a prekambrium/. kambrium határa felett és alatt. 
Ezzel az egyik fő magyarázat a prekambriumi kövület-hiányra, 
a maradványok utólagos pusztulása elfogadhatatlanná vált.

A. fiziko-kémiai vizsgálatok azt is kimutatták, hogy 
nem tételezhető fel alapvető gyors változás a tengerek kémiai 
összetételében sem.

Mindezen ismeretek tükrében nyilvánvaló volt, hogy 
a jelenség alapvető okait magában az élővilágban kell keres
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ni. A törés különösen az állatvilágban tűnt nagynak, hiszen 
sok ma élő törzs megtalálható a kambriumi elején, mig az uj 
értékelés tükrében a prekambrium állat-mentesnek tűnt.

SCHINDEWOLE, mint materialista alapelveket valló 
természettudós, nem tételezhette fel az állatvilágnak a 
semmiből készen történő kipattanását, ezért arra az állás
pontra helyezkedett, hogy az állatvilág prekambrium! fejlő
dési ága kizárólag váz nélküli szervezetekből állt. Ebből 
pedig azt a —  paleontológus számára rendkívül lehangoló —  
következtetést vonta le, hogy prekambrium! kövületek, me
lyekből a legőisibb állatok morfológiájára következtethet
nénk, nincsenek. A legősibb állatokról csak kémiai-biokémi
ai vizsgálatok alapján kaphatunk képet.

Ugyanekkor, az 50-es évek végén már publikálták 
azokat az adatokat, melyek elsőként utaltak biztosan egy 
változatos állati ősmaradvány-együttes prekambrium! kőzetek
ben való előfordulására. A D-Ausztráliában Ediacara körzeté
ben talált leletek gyökeresen változtatták meg a prekambrium 
élővilágáról alkotott elképzelést, azonban az uj eredmények 
csak nagyon lassan váltak köztudottá és elfogadottá.

Ezek az eredmények a 60-as évek második felében ve
zettek az első olyan nagyobb munkákhoz, melyeket prekambrium! 
faunák és flórák tudományos igényű elemző leírásainak tekint
hetünk. Ilyen pl. GLAESSNER és WADE 0966) monográfiája az 
Ediacara faunáról.

3. Hogyan alakult ki a mai élővilág?

Az uj felfedezésekkel kapcsolatban természetesen az 
élővilág fejlődéséről és ezen belül különösen a soksejtű ál
latvilág kialakulásáról az elméletek egész sora keletkezett 
néhány év alatt, ezek közül következzen néhány a továbbiak
ban .
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Összehasonlitás érdekében megadjuk a prekambrium 
PFLUG (1974) által adott időtéblázatát:

vendium 870 - 680 millió évvel ezelőtt, 
rifeikum 580 - 1600 millió évvel ezelőtt, 
pre-rifeikum 1600 millió évnél régebben.

3.1 Biológiai tényezőkön alapuló elméletek

3.1.1 Soksejtű állatok kialakulása a vizben lebe
gő, sejtmagos egysejtű állatokból

A szerzők jelentős része az élővilág fejlődését 
az élő sejt szerveződési szintjének fejlődésén keresztül ma
gyarázza. A legősibb, sejtmag nélküli sejtekből alakultak ki 
a sejtmagos ivartalan szaporodásu, majd az ivaros és ivarta
lan szaporodás váltakozásával jellemzett sejtek. E nézet 
egyik jelentős képviselője SCHOPF J.W. Ő és munkatársai ta
lálták meg az ausztráliai Bittér Springs formációban azokat 
az egysejtű növényi szervezeteket, melyek kétségtelenül iga
zolni látszottak az ivaros szaporodásu, sejtmaggal biró sejt 
előfordulásét. E leletek 900 millió évvel ezelőttről szár
maznak. A közölt fényképeken a sejtmag, a sejtszervecskék 
maradványai és a szaporodás bizonyos fázisai is láthatók. 
Ezek az eredmények speciális elektronmikroszkópos vizsgálati 
módszerek segítségével születtek. (SGHOPP, 1968; SCHOPP, 
BLA.CIC, 1971).

Ezen elmélet képviselőinek nézete szerint az egy
sejtű szint tökéletesedik hosszú földtörténeti idejű fejlő
dés során ás a fejlett sejt teszi lehetővé a soksejtű szer
veződési szint kialakulását mind az állat-, mind a növényvi
lágban.

A legprimitivebb sejtmag nélküli szervezetek —  
melyeket a kékeszöld algák ás baktériumok közé sorolnak —

2729



9

több mind 3 milliárd éve, messze a pre-rifeikumban már éltek. 
A premfeikumot ás rifeikumot e szervezetek jellemzik,, evo
lúciós szempontból rendkívül konzervatív jelleggel. Rendkívül 
nagy szerepük volt azonban a földi légkör összetételének ki
alakításában: tevékenységük során a légkörben szabad oxigén 
halmozódott fel.

A sejtmaggal biró egysejtű szervezetek mintegy 1 
milliárd éve alakulhattak ki. 1 , 3  milliárd évvel ezelőtt kép
ződött üledékekből ismerjük az első olyan egysejtüeket, me
lyeknél organellum-szerü testek észlelhetők. A kétségtelenül 
belső sejtmaggal biró egysejtű növények maradványait 900 mil
lió éves kőzetekből ismerjük (ezekről már tettem emlitést).

A szerzők "start gombhoz" hasonlítják az ivaros sza
porodás megjelenését, mely rendkivül meggyorsította az evolú
ciót. Az autotróf egysejtüekből heterotróf egysejtűek is ki
alakultak, igy szétvált a növény- ás állatvilág. A. soksejtű 
szerveződési szint közel egyidejűleg keletkezett a növény- 
és állatvilágban. A soksejtű algák kialakulása egyúttal a 
tengerfenék benápesités ét is jelentette. A soksejtű állatok 
kezdetben megőrizték pelagikus őseik életmódját és a lebegő 
életmódról csak a kambrium elején tértek át a tengerfenéken 
való életre. A váz megjelenését viszonylag nagy méreteikkel 
és aktiv táplálákkereső életmódjukkal hozzák kapcsolatba a 
szerzők (SCHOPF, HAUGH, MOLNÁR, SA.LTERTHWAIT, 1973, SCHOPF, 
1974).

Meg kell vizsgálnunk, hogyan viszonylik ez a kerek
ségében szép elmélet a paleontológia tényeihez. Elméleti sí
kon nehéz lenne elvetni az említett biológiai tényezők (a 
sejt alakulása) komoly szerepét az evolúcióban. A tudományos 
megismerés azonban nagyon sokszor megmutatta már, hogy vala
mely jelenség létrejöttének nem csak egyetlen lehetséges út
ja van. Sőt, ha ez a jelenség olyan nagy mértékben össze
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tett, mint amilyen az élővilág, eleve számíthatunk rá, hogy 
nem egyetlen utón, nem egy kitüntetett irányban ás nem egy 
tényező hatására jött létre. Az egytényezős "startgomb" az 
egész fejlődésnek már kissé irányított jelleget ad. Az el
mélet elvi részéről tehát azt a megjegyzést tehetjük, hogy 
kétségtelenül az élővilág fejlődésének egy nagyon fontos 
tényezőjét emelte ki, melyet azonban nem szabad egyedülinek 
tekint énünk.

Hogyan viszonylik az elmélet az eddig előkerült 
ősmaradványokhoz?

A pre-rifeikumi és idősebb rifeikumi leletek két
ségtelenül nagyon alacsony fejlődési fokú szervezetektől 
származnak. Azonosításuk mai sejtmag nélküli csoportokkal 
azonban —  mint ahogy a későbbiekben látni fogjuk —  nem 
kellően megalapozott. A maradványok jellege nem nyújt kellő 
alapot az evolúciós konzervativizmusról szóló kijelentések
hez, sőt bizonyos maradványok ellentmondanak ennek. A sejt
mag és az ivaros szaporodás megjelenésének időpontja ma még 
nem bizonyítható egyértelműen az ősmaradványok alapján. A 
Bittér Springs sorozat 900 millió éves egysejtű növényeivel 
kapcsolatos újabb kutatások erősen megkérdőjelezik az előző 
megállapításokat. KNOLL és BARGHOORN (1975) összehasonlító 
vizsgálatokat végzett, melynek során azt észlelték, hogy egy 
mai kékeszöld algafaj tenyészetének degradációja során mind
azon struktúrák létrejöttek, melyek az említett maradványok 
között sejtmagos egysejtűek ás az ivaros szaporodás egyes 
fázisainak bizonyitákakánt szerepeltek. Ezért a szerzők sze
rint a Bittér Springs flóra változatossága látszólagos is 
lehet és nem igazolja a sejtmag megjelenését. Szerintük ez 
valójában sokkal későbbre tehető ás csak kevéssel előzhette 
meg az Ediacara fauna megjelenését.
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E helyen nagyon fontos annak hangsúlyozása, hogy 
az újabb vizsgálat csak a bizonyíték egyértelműségét kér
dőjelezte meg, de nem tekinthető ellenbizonyitéknak. E kér
dés egyértelmű eldöntéséhez nyilván uj utakat kell keresni. 
TAPPAN (1975) más, ennél jóval idősebb rétegekből származó 
ősmaradványok részletes összehasonlító vizsgálatával arra 
a következtetésre jutott, hogy azok közeli rokonságot mu
tatnak bizonyos ma élő vörösalga fajokkal. Ennek alapján a 
sejtmaggal biró sejt és az ivaros szaporodások megjelenését 
1,9 milliárd év távolába teszi, és időben összekapcsolja az 
oxigéntartalmu atmoszférába történő átmenet időpontjával. 
További kérdés ez esetben is, nem esűnk-e ismét homológ 
struktúrák téves vagy sokérte Imii értékelésének hibájába?

A "startgomb" megnyomása tehát legalább 3 olyan 
időponthoz köthető (úgy tűnik egyforma valószínűséggel vagy 
valószínűtlenséggel), melyeket 1 milliárd évnél nagyobb idő
szakaszban oszthatunk el. Az élővilág fejlődésére gyakorolt 
hatás merőben más lesz a három variációban. 1,9 milliárd é- 
vet véve alapul "startról" nem nagyon beszélhetünk, az 
Ediacara faunát közvetlenül megelőző megjelenés esetében pe
dig a "start" és a "cél" szinte egybeesik. Látható tehát, 
milyen sok buktatót rejt az ilyen egytényezős megoldás.

Az elmélet egyik döntő láncszemének fosszilis do
kumentációja teljesen hiányzik. Nincs egyértelmű bizonyíté
ka egysejtű állatok prekambriumi létezésének; az egysejtű 
növény- és állatvilág közti átmenetnek, sőt az egysejtű ál
latok soksejtűvé alakulásának nyomát sem ismerjük. Mindezek 
■csak a mai állat- és növényvilág ismeretén alapuló feltéte
lezések.
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3.1.2 Soksejtű állatok kialakulása a tengerfené
ken élő soksejtű pem-állat-sem-növényekből

A soksejtű állatok kialakulásának kérdésében az 
előbbiekben taglalt egy~ut elméletet az elvi jellegű aggá
lyoknál sokkal inkább megkérdőjelezik a valóságos leletek. 
Évtizedes kutatómunkája eredményeit publikálta 1974-ben 
PPLUG, melyek teljesen uj fényt vetettek a soksejtű állat
világ származására. Kát évvel később pedig olyan ősmaradvá
nyokat talált, melyek első Ízben adnak értékelhető képet az 
élet kezdeti formáiról. A fejlődés felvázolása érdekében e 
későbbi leletekkel kezdem az ismertetést.

A B-afrikai Transvaal 3390 millió éve keletkezett 
rétegeiben olyan gömbös testecskéket talált, melyek nyilván
valóan szerves eredetű szerkezetet mutattak. Ez a szerkezet 
nem hasonlít mai primitív szervezetekhez.

A szerkezet elemei elágazó törzsecskék, melyek vi
lágosan főágra ás oldali elágazásokra oszlanak. Az elágazá
sok spirálisan körkörösen csatlakoznak a főághoz, de négy 
irányban növekedésük erősebb, ami tetrad-küllemet eredményez. 
Sokszor a törzsecskék egy csőszerű hüvelyben rejlenek. Magán 
a gömbös testecskán belül a törzsecskék radiálisán orientál
tak és ugyanolyan elágazási rendszer észlelhető, mint a fel
építő törzsecskéknél. A test alakja a tárbeli korlátozottság 
függvénye.

Vannak más testek is, melyet radiális és koncent
rikus elhelyezkedésű "mikroszférák" alkotnak, melyek még ki
sebb testekből tevődnek össze. Mind a kát szerkezettipus vég
ső soron nagyon apró (0,3— 3 /i) "nannoszférákból" áll. A tes
tek tulajdonképpen e "Nannoszférák" összetett sárjadás-álla- 
potai, szigorú homonómia alapján szerveződve. PELUG úgy vé
li, hogy ez az egyszerű alapokon nyugvó 3330 millió éves
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szerves eredetű szerkezet a földi élet kezdeti fejlődésé
nek egyik bizonyitéka.

A legősibb prekambriumi kőzetekből eddig kékes
zöld algák és baktériumok maradványait Írták le. Joggal 
táplál azonban kétséget PFLUG e leírások bizonyító értéke 
iránt. E szervezetek külső morfológiája annyira primitív, 
hogy információs értéke a nem fosszilizálódó szerves anyag
hoz, képest jelentéktelen. Ugyanakkor szerinte a szerves a- 
nyag ezeknél már olyan fejlett, hogy visszavetitése az evo
lúció kezdeti szakaszaira csak tévútra vezethet.

A jelenleg ismeretes számítások szerint a Földön 
mindössze 3800 millió éve alakultak ki megfelelő feltéte
lek a cseppfolyós viz kialakulásához, igy az é]_et is aligha 
lehet idősebb 3>5 miiliárd évesnél. Azokat a szervezeteket, 
melyek maradványait a távoli pre-rifeikumbó1 ismerjük, tel
jesen külön élőlény csoportba (csoportokba) kellene helyez- 
n i.

PFLUG az élet keletkezése utáni fejlődést kezdet
ben homonómia alapján szerveződő kezdeti rendszerek kiala
kulásában látja, melyek később heterondm rendszerek sokféle
ségévé alakultak át. A pre-rifeikum során a sejt kialakulása 
ment végbe. A mai tipikus sejtmag nélküli és sejtmagos sejt 
csak a prekambrium későbbi szakaszában alakult ki, az ős 
sejtek ezektől eltérő jellegűek lehettek. Hasonlóságuk a mai 
sejtmag nélküli sejthez nagyobb lehetett, mint a sejtmagos
hoz.

A soksejtüek fejlődését PFLUG 1974-es 
lapján a következőkben rekonstruálhatjuk.

munkája a-

Az evolúció méretnövekedássel is jár. A legősibb, 
prerifeikumi formák az u.n. Filamentella tipusu szervezetet 
képviselik. Ezeknél az endocellát egy külső, nyálkás burko
lat vette körül, melynek egyes fajtáknál ásványos váza volt.

2729



14

Olyan mixotróf (vegyes táplálkozása) szervezet lehetett, 
mely összekapcsolta az abszorptivheterotróf (szerves része
ket megkötő) és foto-autotróf (szervetlenből szervest foto
szintetizáló) táplálkozási módot. Oszcilláló mozgásra is ké
pesek lehettek, telepes formáik az aljzathoz rögzültek.

A sejtmag kialakulása a rifeikumra tehetá, ezt 
jelzi a felső rifeikumi szervezetek bonyolultabb jellege is. 
A. Filamentella telepekből filamentelloid csövek keletkeztek. 
Ezek egy bázislemezből kinőve tömött kolóniákat alkotnak. A 
kétrétegű fallal rendelkező csövek külső része összefonó
dott filamentella szálakból, belső fala a filamentella endo- 
cellákhoz hasonló falnélküli sejtekből áll. Ez az utóbbi en- 
doszövet állati jellegű táplálkozásra specializálódhatott, 
s mint ilyen az emésztő üreg előfutára is lehetett. E szer
vezetek továbbra is mixotróf táplálkozásnak voltak.

A vendiumban jelennek meg az itt ismertetett szer
vezetek továbbfejlődéséből a soksejtű állatok és növények.
A soksejtű állatokhoz sorolható élőlények legprimitivebb 
formáit a Petalonamae csoport alkotja. Ezek tulajdonképpen 
a filamentelloid cső-kolóniák sajátos módosulataiként értel
mezhetők. A bazalis lemez egy része a csövekkel együtt fel- 
emelkedett az aljzatról és redőződött. Ilyen módon egy üreg 
körüli nagyobb test keletkezett. Jellegzetes az üreg falát 
boritó csövek belső helyzete. Az üreg emésztő üregnek tekint
hető, igy a test egészében magasabbrendü egyeddé vált. Össze
tett tolira emlékeztet a csövek alapelrendeződése, ennek a 
külső felszínen való megismétlődése a testnek szegmentált 
jelleget ad. Ennek az alaptípusnak több módosulata van: a 
radiális szimmetriájuak az Erniobaris csoportot alkotják. 
Szesszilis (aljzathoz rögzített) planktonfaló szervezetek le
hettek. A legprimitívebb alakoknál fotoszintetikus táplálko
zási módra utaló felépítési bélyegeket is találtak, vagyis az 
első metazoák még kombinálhatták a kétféle táplálkozási módot.
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A fejlettebb bilaterális szimmetriája alakoknál üledékfaló 
vagili.s (mozgó) életmód feltételezhető, e formák a Cambri- 
diámhoz hasonlóak®

A soksejtű állatok ás növények kialakulását és 
elkülönülését PFLUG szerint ökológiai tényezők befolyásol
ták, A soksejtű növények és a növények és állatok közti 
köztes csoportok a karbonátos üledékképződéshez kapcsolód
tak, mig a soksejtű állatok (Petalcnamae) az ezekhez csat
lakozó homokos és iszapos területeken fordultak elő, A csö
vek belső helyzete az utóbbiaknál az üledékkel való betömő- 
dés ellepi védekezés lehetett. Ezeknél a szervezeteknél még 
nem alakultak ki a plankton elfogására szolgáló szervek,
Így a heterotróf táplálkozási mód kevéssé volt hatékony., 
ezt a fotoszintetikus aktivitás növelése pótolhatta, A he
terotróf táplálkozási rendszer tökéletesedése a fotoszinte
tikus rendszer fokozatos elsorvadására vezetett, Az emész- 
tőüreggel rendelkező metazoák eleve csak mixotróf szerveze
tekből vezethetők le,

A -rendiami petalc— szervezetek között megtalál.ha
tnék a biztosan soksejtű állat-jeli.egü, a biztosan soksejtűi 
növényjellegű és a köztük elhelyezkedő átmeneti jellegű 
(Petalostromae) szervezetek is, A soksejtű növényekre erős 
sejtfal, az emésztő üreg hiánya és nagyobb egyedi variáció 
a jellemző, Egy részük a vörösalgákhoz hasonló vonásokat mu
tat »

A vendlum folyamán ezután tökéletesebb bilaterá
lis szimmetriájú, aprólékosan szelvényezett és erősen dif
ferenciált állatok jelentkeznek, melyek már ismert vagilis 
üledékfaló soksejtű állatokkal is rokonságot mutatnak, A. 
morfológia módosulása a rögzített planktonfaló életmódról 
mozgó üledékfaló életmódra való áttérés következménye volt 
ezeknél,
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Az elmélet lényege tehát az, hogy a soksejtű ál
latok soksejtű vegyes táplálkozást! sejtmagnélküli élőlé
nyektől származnak, nem pedig telepes egysejtű állati táp
lálkozása sejtmaggal biró élőlényektől. Az ásványos váz 
már a legősibb soksejtüeknál kialakult, a vendiben jelent
kező lágytestü formák másodlagos vázredukció eredményeként 
jöhettek létre. A soksejtű állatok ősei nem pelagikus (viz
űén lebegő-uszó), hanem szesszilis (tengerfenéken ülő) szer
vezetek, Az élet fejlődését a prekambriumban elsősorban bio- 
lógiai jelenségekkel magyarázhatjuk, melyek közt fontos sze
repe van a sejtmag evolúciójának. A PFLUG által alkotott 
fejlődési modell azzal a rendkivül nagy előnnyel rendelke
zik az ismertetett SCHOPE-féle modellhez képest, hogy nagy
számú tényleges lelet részletes tudományos elemzésén ala
pul, e leleteket logikus egymás utáni összefüggésbe képes 
állítani. Megtartva SCHOPP pozitív felismerését a sejtszer
veződés szintjének alapvető jelentőségéről, megszüntette az 
evolúcióra vonatkozó nézet egysíkúságát, a soksejtüség ki
alakulását párhuzamosan jelentkező másik fontos tényezővé 
tette és nagy szerepet tulajdonított az egykori környezet 
hatásának is, Ebből a szempontból oy nézet jobban megkö
zelíti a sokrétű jelenségek sokrétű oksági magyarázatának 
követ élményét.

Ez a modell azonban csak a soksejtű tengerfenéken 
élő növények és állatok kialakulásáról ad megfelelő elképze
lést, Az egysejtű állatok létrejötte —  melyet ezideig még 
nem bizonyítanak ősmaradványok —  nyilván az egysejtű növé
nyekből történt, feltehetően a tengervízben lebegő vagy 
úszó alakok sorából. A kiindulásként gyakran emlegetett mai 
egysejtűek, melyeknél mindkét táplálkozási mód előfordul
hat, nem feltétlenül a tényleges eredetet jelentik. Ahogyan 
erre PFLUG (1976) is utalt, az ősi szervezetek és a mai al
sóbbrendű szervezetek biológiai tulajdonságai közt erős el
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térések lehetnek, a múltat a jelennel azonosnak elképzelni 
aligha helyes.

Nem bizonyos, hogy SCHOPE elmélete —  egysejtű 
állatokon keresztül —  megmagyarázza a vizben lebegő sok
sejtű állatok eredetét.

Lehetséges más variációk pl,*.
1 . az eredetileg fenéken élő metazoák áttérése a tenger

vízben lebegő-uszó életmódra;
2 , kolónia-alkotásra képes egysejtű növények átalakulá

sa (soksejtüség és állati táplálkozás egyidejű fellé
pése).

Az állatvilág sokrétűségének ismeretében lehetséges, hogy 
valamennyi variáció megvalósult (bár valamelyik kétségtele
nül uralkodó lehetett). Ugyanígy nem zárható ki az sem, hogy 
a fenéken élő soksejtű állatok és növények PELUG nyomán em
lített fő kialakulási vonala mellett bizonyos formák a lebe
gő-uszó életmódról tértek át a tengerfenéken élő életmódra.

Korántsem hihetjük, hogy ezek ismeretében az egész 
soksejtű állatvilág és növényvilág leszármazását véglegesen 
megoldottnak tekinthetjük, A közeljövőben várható újabb le
lettömeg uj utak, uj szervezeti formák, uj kapcsolatok, uj 
oksági összefüggések egész sorét vetheti fel. Ezeknek nem 
kell szükségképpen tagadni az eddigi megállapításokat, me
lyeket helyes interpretációban részösszefüggéseknek kell te
kintenünk, amik az élővilág fejlődésének egy-egy oldalát vi
lágítják meg,

3*1.3 Prekambriumiak-e az ediacara-tipusu faunák?

Vannak szerzők, akik az ediacara tipusu faunákat a 
kambriumba igyekeznek sorolni, KA.EVER és RICHIER (1976), 
Archaeocyathus-féléket talált D-Afrikában egy olyan formá
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cióban, melyet a Nama sorozat aljával egyidősnek tartanak. 
Szerinte ez a petalo-organizmusok kambriumi korénak bizo
ny itáka, miután ezekkel az Archaeocyathús-félékkel rokon 
szervezeteket eddig csak az alsó kambriumban találtak. En
nek érdekében a kambrium alsó határát 500 millió évre, vagy 
annál régebbre helyezik (mivel a Nama sorozat rediometriás 
mérések szerint legalább ilyen régen képződött). Következ
tetésük meglehetősen gyengén megalapozott, mivel maguk is 
elismerik, hogy a kérdéses formáció oldalirányban nem kö
vethető és a Nama sorozattal direkt összefüggésbe nem hoz
ható. A Nama sorozatban hasonló Archaeocyethus-félák nin
csenek és e formációból is hiányoznak a Nama sorozat peta- 
1 o-organizmusai. A. Szovjetunió következőkben ismertetendő 
hiánytalan rétegsorai —  melyek a szerzők hiányos irodalom
ismerete következtében nem kerültek említésre —  meggyőzően 
bizonyítják az ediacara tipusu faunák, közte a Nama réteg
sor faunáinak, kambrium előtti korét. Jó példáját nyújtja 
ez a cikk annak, hogy szórványos, bizonytalan adatokra ala
pított általánosítások nehezen állják ki az elemző vizsgá
lat ot.

3.1.4 Mit mondanak a folyamatos vendiumi-kambriu- 
mi rétegsorok?

Talán első pillanatban furcsán hat az a tény, hogy 
a legtöbb bizonytalanság a fejlődés menetét, a leletek idő
beli elhelyezkedését tekintve ott van, ahol az utóbbi évek
ben nagy tömegű ősmaradványt találtak —  a vendiumban. Tel
jesen érthetővé válik ez, ha meggondoljuk, hogy a pre-rifei- 
kum és a rifeikum leleteit egymástól nagyobb távolságok vá
lasztják el, mint a vendium egész tartama. Ez utóbbi viszony 
lagos rövidsége a radioaktiv korhatározási adatok felhasznál 
hatóságát is korlátozza.
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SZOKOLOV (1976) tanulmányozta a Szovjetunió nagy 
prekambriumi ősmaradvány előfordulásait. Ezeknek különleges 
jelentőséget ad, hogy —  Ausztráliával ellentétben —  a ven- 
dium képződményei itt sok helyen hézagtalanul mennek át a 
kambriumi képződményekbe és folyamatosan őslénytanilag do
kumentáltak. A legősibb soksejtű állatok a felső rifeikum- 
ból, mintegy 1 milliárd évvel ezelőttről ismeretesek élet
nyomaik alapján. E férgekre emlékeztető életnyomok váznél
küli szervezetektől származnak. A vendiumra az ediacara ti- 
pusu fauna jellemző. E' faunéra az jellemző, hogy nincs váz, 
de a kültakaró olyan tömör, hogy az iszapos aljzaton maradt 
lenyomatokból a szervezeti felépités meglehetősen jól re
konstruálható. A sekély tengerben a maitól eltérő környezeti 
feltételek lehettek: kevés vo}.t a tetemeket elfogyasztó és 
lebontó élőlény. Sajátos vonása a vendium faunájának a nagy 
termet (több deciméter). Ez kedvező környezeti viszonyokkal, 
betöltetlen ökológiai nisekkel Cvalamely speciális életmódú 
szervezet által a környezetből elfoglalt hely), bőséges táp
lálékkal, a növekedést fékező váz hiányával magyarázható. 
Törzsi szinten az alapvető szétkülönülés már a vendium fel
ső részében kimutatható. Az Ediacara és Nama faunák időbeli 
egymásutánja pillanatnyilag még nem tisztázható kielégitően.

A vendium legfelső részén nagyon sok életnyom van, 
de megritkulnak a tesetmorfológiát őrző lenyomatok. Ez a 
szervesanyag lebontok ás dögpusztitók felvirágzásának ered
ménye lehet, ami serkentőleg hathatott a többi csoport evo
lúciójára is, különösen a váz kialakulására.

A folyamatos rétegsorokban a kambrium legalsó ré
tegeiben az egyre változatosabb életnyomok mellett sok csö
ves szesszilis szervezet jelentkezik. A csöves váz életmód^ 
beli alkalmazkodást jelent és kevéssé utal a rendszertani 
hovatartozásra. A további rétegekben fokozatosan megjelen
nek a vázzal biró szervezetek egyéb csoportjai.
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A. folyamatos szelvényekben a határ megvonását 
megnehezíti az, hogy egyes vázzal bíró csoportok már a kö
zépső vendiumtól előfordulnak, a váz kialakulása az állat- 
világban fokozatos,? Ezért a határt a minőségi változásnál 
kell megvonni (a csöves szervezetekkel jellemezhető vagy a 
sokféle vázas csoporttal jellemezhető rétegcsoportok alap
ján).

E'z az elmélet egy lehetséges választ ad arra a 
kérdésre, miért van egy tözonyjosfokuj törés a prekambriumi 
és kambriumi faunák között, miért nem tudjuk a fejlődési vo
nalakat végig összekötni., ügy tűnik, egy jelentős átmeneti 
szakaszban (legfelső vendium - legalsó kambrium) a fosszili- 
zálódási lehetőségek romlása következett be. Bíznunk kell a- 
zonban abban, hogy előbb-utóbb rábukkannak olyan lelőhelyre, 
ahol különlegesen kedvező fosszilizációs Lehetőségek voltak, 
hiszen ilyenekre a Föld történetének minden szakaszából sok 
példát ismerünk. A leletek ás lelőhelyek számának növekedé
sével a vendium egyes szakaszai is elkülöníthetőek lesznek 
faunájukkal és azok fejlődési egymásutánjával együtt,

3 ,1 . 5  A testüreg nélküli állatok egysejtrétegü ősei 
és a testüreges állatok neoténiás eredete

A metazoák kialakulásának és fejlődéáének sajátos 
útját vázolják TERMIEK A, ás G, (1976), A fejlődés feltéte
lezett kiindulópoütjaként a Volvox-félékhez hasonló kolónia- 
alkotó protistákat teszik, melyekből a mai faunából ismeret
len egyse jtrét egü monoblaszt ik.us szervezetek, maji az érzéke
lő ektoderma és az emésztő endoderma elkülönülésével jelle
mezhető cölenteraták, majd a testüreges cölenaták alakultak 
ki. Az ediacara tipusu ősmaradvány-anyagban az első csoport
nak semmi nyoma, a másik kettő viszont változatos formákkal 
jelentkeziko E fejlődési sor tanúiként a szerzők a kambriumi 
Radiocyathus és Archeocyathus féléket tekintik, melyek sze-
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rintük mind a monoblasztikus, mind a coeienterata jellegű 
gasfcrea állapotot képviselik. Ezek mutatnák egyúttal, ho
gyan vált szét a szivacsok ás csalánozók fejlődési iránya.

Az ediacara fauna cölómatáinak egy része a TERMIEK 
házaspár szerint lárva-jellegeket mutatnak, ilyen a szilárd 
váz hiánya is. Az ilyen lárva állapotban megrekedt fajokat 
ért mutációs hatásokra jött létre a fő törzsek legyezőszerü 
kiágazása egységes ősformákból. A törzsfejlődés alapjában 
.ri.fi.otenikus volt.

Ennek az elméletnek —  erősen spekulatív jellege 
mellett —  fő buktatója a jelen visszavetitése a múltba., Kü
lönösen nehezen fogadható el a coelomata törzsek neotenikus 
eredete. A. lárvaállapotban való megrekedés megelőző teljes 
fejlettségű állapotot feltételez, melynek lárva állapotait 
is ismerjük, ilyet azonban az ediacara tipusu formák eseté
ben nem ismerünk. A. szerzők mai lárvákkal, illetve a pre- 
kambriumnál későbbi faunaelemek lárváival tesznek összeha
sonlítást, s ezzel mihtegy az ok elé helyezik időben a kö
vetkezményt. A. neoténiás kiindulás igy teljesen megalapozat- 
,l.an marad.

Az archaeocyathus-alakkört, mint a cölenteraták 
ősformáját megint önkényesen vetitik vissza a múltba, hiszen 
a vendiumból —  egy bizonytalan leletcsoporttól eltekintve 
—  az Archaeocyathus félék és szivacsok ismeretlenek. A. pa
leontológia számtalan ténye bizonyltja, hogy az evolúció e- 
redményeként született élőlénycsoportok sajátosságai nem ad
nak egyértelmű választ arra nézve, hogy milyen előző formák
ból és milyen utón jöttek azok létre. Egyetlen megfelelően 
értelmezhető ősmaradvány jobb tájékoztatást nyújt minden 
látványosan spekulatív elméletnél e téren.
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3,1.6 Ragadozók megjelenése és az evolúciós fel
lendülés

A kambriumi nagy fellendülést más tényezőkkel ma
gyarázza CANET (1975)• Szerinte a prekambriumi életre gyér 
és szegényes élővilág volt jellemző. A. fajképződési robbanást 
a ragadozók kialakulása okozta. Erre a mai faunákból idéz 
példát, ahol ragadozók jelenlétében fajgazdag a fauna.

Kérdés, hogy a faunák a ragadozóktól fajgazdagok-e, 
vagy fajgazdag faunákhoz csatlakoznak a ragadozók? Nem ter
mészetes-e egy viszonylagosan alacsonyabb fokú változatosság 
a kialakulóban lévő élővilágban e nélkül is? Anélkül, hogy 
kétségbevonnánk a ragadozó életmód megjelenésének szerepét a 
bioszféra fejlődésében, meghatározó szerepet neki aligha tu
lajdoníthatunk, különösen tárgyi bizonyítékok hiányában.

3 . 2  Nem_biológiai_t án2 ezőkön_ala£uló_e Imélet ek.

3 .2 , 1 Fejlődés és kozmikus katasztrófa

Az elméletek egy része külső befolyásoló tényezőt 
hiv segítségül. ZAHAROV (1972, 1973) például azt a tényt, 
hogy a prerifeikum 2 , 7 és 2 , 2 milliárd év közti szakaszáról 
nem ismerünk szerves maradványokat, kataklizma elmélettel, 
magyarázza. E rétegek kőzettanilag szerinte maradványokat 
kellene hogy tartalmazzanak. Képződésük rendkívül erős tek
tonikai jelenségekkel egyidős, az időben későbbi rétegekben 
pedig szerinte megismétlődnek az életfejlődés ősi, kezdeti 
szakaszai. Mintegy 2,7 milliárd éve a már eléggé fejlett é- 
let egy nagy ászteroideának a Földre való zuhanása miatt 
megsemmisült és később újra keletkezett.

A földi élet a Föld történetének törvényszerű, de 
speciális jellemzőkkel jelentkező szakaszában alakult ki.

2729



23

Nehéz elképzelni, hogy egy pusztitó katasztrófa az élet ke
letkezéséhez szükséges fiziko-kémiai körülményeket újra re
konstruálhatta volna. Jobban elképzelhető, hogy az adott 
időszakasz nem ősmaradvány-mentes, csak nem kellőképpen is
mert, vagy valamilyen (katasztrofális?) okból az élet tere 
beszűkült. Erre a választ ismét a tényleges kutatási adatok
tól várhatjuk.

3.2.2 Az élővilág fejlődése a légkör fejlődésének 
függvényeként

A. másik elterjedt —  többá-kevásbé külső tényezőn 
alapuló —  elmélet a földi légkör szabályozó szerepére vo
natkozó elmélet. A légkör 0^ tartalmának csak elenyésző ré
sze (egyes számítások szerint a mai 0 ,1%-a) jöhetett létre 
az ibolyántúli sugarak hatására, a többi növényi fotoszinté
zis terméke. Az élet 3)3 milliárd éve redukáló atmoszférában 
keletkezett és 3 milliárd éve termelik az első növényi szer
vezetek az oxigént.

Ennek menetét PISCHER (1972) —  korábbi szerzők 
munkáinak összefoglalásaként —  3 modellben vázolta fel.

1, A Pöld története során az tartalom a légkör
ben fokozatosan nőtt, az ibolyántúli sugárzás 2 milliárd éve 
nem korlátozza az élet fejlődásét.' E modell túl egysikuan 
szemlélteti a légkör kialakulását.

2. A második modell szerint a kambrium elején ér
te el az oxigéntartalom a Pasteur pontot (1%-a a mainak), és 
a devonban a mai 10%-át. Az előbbi lehetővé tette az oxigén
légzés és a soksejtű állatok kialakulását (a váz a sugárzás 
elleni védő pajzsként alakult ki), az utóbbi a szárazföld 
meghódítását (kellő magaslégköri ózonpajzs védett az ultra
ibolya sugárzástól). A szerző szerint ez ellen szól a 3 mil
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liárd éves fotoszintézis és különösen az, hogy 2 milliárd 
évvel ezelőtt már élet volt az ár-apályövben.

3. FISCHER saját véleménye szerint 2 milliárd éve 
halmozódhatott fel a mai oxigénmennyiség 1%-a, ekkor az 
egysejtű növények meghódították a sekély tengerfenéket és a 
pelagikumot, ezzel ugrásszerűen nőtt a biológiai produkti
vitás. A szárazföld véleménye szerint már a metazoák megje
lenése idején benépesülhetett alsóbbrendű növényekkel, ami 
tovább fokozta az oxigén-gyarapodást. A fejlett szárazföldi 
növények és gerincesek kialakulása szerinte nem az oxigén- 
tartalom függvénye, hanem biológiai jelenség.

Külső környezeti tényezők —  igy a légkör oxigén- 
tartalmának alakulása —  nyilván nagyon jelentős szerepet 
játszottak és játszanak az élővilág fejlődésében. Miután a- 
zonban külső ás belső hatások tömege éri az élőlényeket, 
fejlődésük ezek eredője lesz. Ezért látja nagyon helyesen 
FISCHER, hogy az élővilág fejlődése és a légkör fejlődése 
nem ábrázolható egyazon görbén kölcsönös összefüggései el
lenére sem. A valóságos összefüggéseket csak olyan vizsgá
latok tárhatják fel megfelelően, melyben a légkör fejlődé
sére az élővilágtól független adatokat is kapunk.

4. Összefoglalás

I. Az élet, az élővilág és annak fejlődése az a- 
nyagi világ egyik legösszetettebb jelensége. Ilyen jelensé
geket csak sokoldalú megközelítássel értelmezhetünk. Sajná
latos módon ezt a kimeríthetetlenül sokoldalú valóságot a 
különféle tudományágak művelői leggyakrabban egyetlenföok- 
okozati összefüggésben kívánják megmagyarázni. Munkájuk po
zitív oldala, hogy szinte mindig megragadnak egy időben és 
térben korlátozott részigazságot, negatívuma, hogy igyeksze
nek ezt kiterjeszteni a jelenségek sokkal nagyobb körére.
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II* A szerzők egy része az evolúció meghatározó 
tényezőit kizárólag az élő anyag belső sajátosságaiban, má
sok külső, az élő világtól független okokban keresik. Nem 
nehéz megállapitani, hogy bármelyik oldal figyelmen kivül 
hagyása komoly hiba, hiszen az élővilág olyan nyilt rend
szert alkot, mely csak külső'környezetével való állandó köl
csönhatáséban létezhet.

III. A fejlődés fordulópontjaiban mindig számos 
tényező hat. Feladatunk annak megéllapitása, hogy konkrét 
helyen és időben az élővilág egyes csoportjaira nézve mely 
tényezők lehettek döntő hatással.

IV. Nem célszerű mindent "Ádám-Évához" (közös ős) 
visszavezetni. Nincs elvi alapunk sem annak feltételezésére, 
hogy a mai végtelen gazdagságú élővilág az.élet születésekor 
homogén massza lett volna. A mai élővilágban felállítható 
"fejlődési sorok" nem vetíthetők vissza a múltba. Magasabb 
rendű szervezetek őslénytani leleteiből már nagyon sok eset
ben kiderült, hogy a fejlődés utjai egészen mások voltak, 
mint ahogy a mai formákból elképzelték. Nyilván igaz ez az 
élet korai fejlődési szakaszára is. Ténylegesen bizonyítéko
kat csak az egyre szaporodó őslénytani leletektől és azok 
vizsgálati módszereinek fejlődésétől várhatunk.

V. Az őslénytani dokumentumok alapján megállapít
hatjuk a következőket:

A) Az élet legősibb formái minőségileg különböz
hettek az élet mai legprimitívebb formáitól.

B) A pre-rifeikum során alakult ki az élő anyag 
sejtszerveződési szintje.

C) A. rifeikum során alakulhatott ki a sejtmag.
D) A. soksejtüség kialakulása megelőzte a sejtmag 

kialakulását (legalább is a szervezetek egy részénél).
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E) A tengerfenéken élő állat- és növényvilág nagy 
része tengerfenéken élt vegyes (állati ás növényi) táplál
kozása ősöktől eredt.

F) Az egysejtű állatok és a soksejtű vizben lebe- 
gő-uszó állatok eredete őslánytanilag még nem dokumentálha- 
t ó.

G) A soksejtű, tengerfenéken élő állatvilág nyo
maiból a rifeikum végéről (közel 1 milliárd éve), maradvá
nyai alapján pedig a vendiumból ismert (700 millió éve).

H) A soksejtű állatok fejlődésében a vázkápződés 
ősi jelleg, mely a vendium során —  még nem teljesen tisztá
zott okok miatt —  gyengébb volt és a kambriumban megerősö
dött.

I) A mai állattörzsek már kialakulásuk kezdeti 
lépéseinél elkülönültnek látszanak, közös ősformákra visz- 
szavezetésüket tények nem igazolják.

J) A prekambriumi fejlődési formák jelentős része 
nem vezetett tovább a mai élővilág felé.

Mindezen megállapitások még csak egy-egy foltot 
világítanak meg a prekambriumi életfejlődés tablóján, de az 
ismeretek állandó gyarapodásával egyre jobban rekonstruál
ható lesz ez a sokirányú, eredményében és okaiban egyaránt 
rendkivűl összetett fejlődés.
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PROGRESS IN PALEONTOLOGY II.

The Precambrian development of Life
by

M. MONOSTORY

Abstract

On the basis of bhe fossil record of Precambrian
Life, the most important conclusions are as follows:

a) The earliest forms of Life may have been different 
qualitatively as compared to the most primitive life 
forms of today,

b) The cellular organization level of the living substance 
was attained during Pre-Riphean times,

c) The cell nucleus may have been appeared during Riphean 
t imes.

d) The appearance of muLticelluiarity preceded the forma— 
tion of the cell nucleus (at least in a part of the or- 
ganisms).

e) The maq'ority of animals and plants living on the sea 
bottom can be originated from mixotrophic (autotrophic- 
heterotrophic) ancestors.

f) The origin of múlticellular, as weLl as planktonic and 
nectonic múlticellular animals la hitherto undocumented 
in the fossil record.
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g) The mu.Lticellu.lar benthic animals are known form the 
Laté Riphean (about 1 billión of years) with traces, 
and írom the Vendian Cabout 700 millions of years) with 
fossils.

h )  ShelL-secretion is a primary feature in the evolution 
of the múlticellular animals. This feature ias reduced 
—  as a result of incompletely known factors —  in 
Riphean, and strengthened again in Cambrian times.

i) The modern animal phyla seem to be as differentiát ed as 
early as at their first appearances, and do nőt show 
factual possibility of common ancestors.

g) A considerable part of the Precambrian life forms did 
nőt give way to the modern Living world.

These above conclusions enlight only somé corners 
of the dark room of the Precambrian organic evolution, ho- 
wjever, the continuous increase of knowledge results in a 
better reconstruction of this development, which is mánifold 
in tendencies and highly comple,x in causes and results.
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ŐSLÉNYTANI VITÁK (.Discussiones Palaent ologicae ) , 
24, Budapest, 1979- PP* 33~58.

A BÉL-GÖMÖRI ALSÓHEGY MAGYARORSZÁGI 
RÉSZÉNEK FÖLDTANI FELÉPÍTÉSE

Kovács Sándor

Az Alsóhegy a Gömör-Tornai-Karszt (=SzLovák- 
Karszt+Aggteleki-hegység) terjedelmes karsztfennsikjainak 
egyike, Mintegy 15 km hosszúságban terül el a magyar-cseh
szlovák határ mentán, amely nagyjából a fennsik középvona
lában húzódik, A. szegedi JATE Földtani és Őslénytani tan
székén BALOGH K, professzor szakmai irányitásával végzett 
vizsgálatok nemcsak a szorosabb értelemben vett platóra, 
hanem a Derenk-bódvaszilasi pikkelyes övre is kiterjedtek,

Az Alsóhegy tömegét É-ról a Torna-völgyi tektoni
kai ablak, B-ről a fent említett pikkelyes öv ás a Felső- 
Bódva-medence határolják.

A vizsgálatok kiindulópontja —  amellett, hogy ez 
a dél-gömöri triász egyik tipusterülete —  egy régóta fenn
álló rétegtani és szerkezeti probléma volt. Az Alsóhegy B-i 
lába mentán ás a pikkelyes övben olyan vörös és szürke, 
részben tüzköves, pelágikus mészkövek húzódnak végig, ame
lyeket Ny-ról nézve felső-triász korúnak lehetett megítélni 
(BALOGH K., 1948), mig K-ről indulva az anizuszi/ladini ha
tárra helyezhetőnek látszottak (BALOGH K,, 1950). A.z előbbi 
alternatíva esetén a hegy főtömegát felépitő wettersteini 
mészkövek É-ról rátolódtak volna ezekre a képződményekre, 
mig az utóbbi normális rétegsorrendet jelentett volta.
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RÉTEGTAEI FELÉPÍTÉS

1 , Mélyebb triász képződmények

Az alsó-triászt szeizi és kampili rétegek alkot
ják, melyek csak a pikkelyes övben fordulnak elő. A közép- 
ső'-triász kezdőtagja a gutensteini mészkő és dolomit (alsó- 
anizuszi).

2. Karbonát-platform képződmények 

2»1 msszkő és dolomit

Litológiai bélyegei, mikro- és biofáciesei meg
egyeznek a wettersteini mészkő zátonylagunafácieséivel (1. 
ott), csak szine általában világosabb, fehéresszürke. Dolo
mittal kezdődik, de késő-diagenetikus dolomitok feljebb is 
előf ordulnak.

A következő anizuszi Dasycladacea-flórát tartal
mazza:

Diplopora hexaster PIA, Macroporella alpina PIA, 
Oligopore11a pilosa,
Physopőre 1.1a pauciforata pauciforata (GÜMB.),
P, pauc-iforata gemerica BYSTR., P. pauciforata 
sulcata BISTR., P. pauciforata unduláta PIA., ,
P» dissita (GÜMB.), B,'cí. minutula (GÜMB.),
P. cf. praealpina'PIA, P. varicans'PIA, Teát lőpo
ré Ila sp.

Kora: p e l s ó i - i l l y r  mélyebb része, de lehetsé
ges, hogy képződése a pelsói alemelet előtt megkezdődött.

2729



35

2.2 Wetterstélni mészkő

2.2,1 Zá'.t o n y f á c i e s

A B“i lejtőt ás a fennsik B-i peremét alkotja a 
világosszürke, tömeges wettersteini zátonymészkő, A mállott 
kőzetfelszinek azon részén, melyek a talajban alakultak ki, 
nagy mennyiségben preparálódtak ki a zátonyépitő mészsziva- 
csos-korallos biocönózis vázai, Ezekhez a zátonylakó orga
nizmusok maradványai, kékalgáé bekérgezések és ritmikus kál
óit hézagkitöltések (a régi értelemben vett Evinospongiák 
vagy Grossoolit-strukturák) társulnak, A. fő zátonyépitő szer 
vezetek a mászszivacsok Pharetronidae rendjének egyik alrend 
ját alkotó Inozoák (nem szegmentált mészszivacsok), közülük 
is a Peronidei la és a Leiospongia nemzetségek. Gyakoriságban 
utánuk következnek Sphinctozoák (szegmentált mészszivacsok), 
melyekből egy gazdag, tipikus wettersteini faunát irtunk le 
(BA.LOGH-KOVÁCS, 1976; KOVÁCS, 1978 a,b),

A meghatározott mészszivacs fauna:
Inozoa: Coryn ella sp., Leiospongia sp. Peron ide 11a aff,

lőrétzi (ZITTEL), P, cf, subcaespitosa (MÜNSTER),
P, sp., ?Sestro.stomell.a sp,

Sphinctozoa: A.mblys 1 phonéiba sp,, Celyphla sp,, Oolospongla 
cat én u. lat a rab e nulata OTT, C, n, sp., 0, sp., Cryp- 
t ocoellá" zitt ell STEINMA.MT, C. cf, zitteli STEIN- 
MAJM, Cystothalamia n. sp,, ?C.- sp. , Dictyocoelia 
mánon (MÜNSTER),“Eollicatena cautlca 0TT,"E,"cf. 
cautica OTT, E,' n, sp,, ?Guada 1 u.p 1 a s p ,, Pa.ravesl- 
cocaulls concentricus KOVÁCS, Styl.othalamia dehmi 
OTT, “Sí n, sp. A,B, C,D, Uvanella ' ir.f-figu.Iaris OTT,
Vert 1 cilli t es trlásstcus KOVÁCS, "V, sp,, Ve sic ó- 
c_au 11 s ca.r 1 nthi â u.s OTT, V, depressus OTT, V, 
mu:tisiphonatus KOVÁCS, V, cf, reei cullformls JAB- 
LONSKY,-'
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Ugyancsak gyakoriak a régebben a Hydrozoákhoz, újabban a- 
zonban a mészszivacsokhoz sorolt Spongiomorphavfélék, to
vábbá egy bekérgező alga-szerű mikroproblematikum, a Tabi- 
phytes obscurus MASLOV, A koraitok közül mind telepesek 
(Thecosmilia-tipus), mind magánosak (Montlivaltia-tipus) 
elof ordulnak,

A zátonylakók közül kagylók, csigák, Brachiopo- 
dák, krinoideák, Solenoporaceák, bryozoák maradványai for
dulnak elő, a zátonyápitőknél jóval kisebb mennyiségben. 
Gyakoriak a következő, a wettersteini mészkőre jellemző 
mikroproblematikumoks Ladinella porát.a OTT, Lamellitubus 
cauticus OTT, Microtubus cummunis E» BLÜGEL, Baccanella 
florif ormis PAUTIC,

A zátonyfáciensen belül a zátonyváz és a zátony- 
detritusz eloszlása egy nagykiterjedésü karbonát-platform 
peremén ülő folt zát ony—sorra enged következtetni., amelyek 
a belőlük származó zátcnydetrituszba ágyazódnak. A zátony— 
fácies és a lagunafácies átmenetén egy, a hátsó zátonylej— 
tőt jelentő zátonydetritusz—öv húzódik.

Az előzátonyfácies tektonikusán lenyiródott.
A zátonyfácies kora l a d i n i - j u l i .

2^2.2 Z á t o n y l a g u n a - f á c i e s

A zátonyfáciessel É-ról a mészalgás lagunafácies 
fogazódik össze. (A wettersteini mészkő fácies-sémáját OTT 
nyomán az 1, ábra szemlélteti.) Világosszürke, vastag- vagy 
óriáspados mészkő alkotja (ez a felszínen azonban nem lát
szik), .1 mállott felszíneken tömegesen látszanak a kiprepa- 
rálódott mészalgák.

Az árapályövi fáciesek közül gyakoriak a homogén 
loferitek, ritkák a pellet loféritek. Algaszőnyeg-loféritet
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nem találtunk. A leggyakrabban előforduló loferit-intra- 
klasztitok az árapályövi és az árapályöv alatti kifejlődé
sek közti átmenetet képviselik.

Az árapályöv alatti kifejlődéseket főleg bio- 
klasztos mészkövek és kisebb részben onkolitok jelentik.
Az előbbiekben —  intraklasztok és pelletoid-szemcsék mel
lett —  a zöldalgák közül Dasycladaceák és Codiaceák, a vö
rösalgák közül Solenoporaceák, ezenkívül Thaumatoporellák, 
Bryozoák, Foraminiférák, ritkábban csigák, kagylók ás Echi- 
nodermaták, ill. töredékeik fordulnak előa

A Dasycladacea-flórát a tömegesen előforduló Poiki- 
loporella duplicata (PIA) és Teutlopore11a herculea STOPPANI 
mellett ?Clypei.na sp., Macroporella spectabilis BYSTRICKY, 
Pbysoporella berakj BYSTRICKY, Physoporella lotharingica 
(BENECKE), Poikiloporella brezovica"(BYSTR.), Uragiella cf. 
supratriassica BYSTRICKY és Dasycladacea gén. et sp. indet. 
alkotják, melyek a karni emelet c o r d e v o l i  és 
j u 1 i alemeletát jelentik.

A steinalmi mészkő lagunafáciese a leírtaktól csak 
Dasycladacea-flórájában tár el.

3-4. Medenceiáciesek

3. Az Alsóhegy K-i végének medencefáciesei

Az Alsóhegy K-i végén a medencefáciesü mészkövek 
—  két, egymásra tolódott pikkely részeiként —  két sávban 
megismétlődnek. Az alsó pikkelyben gutensteini és steinalmi 
mészkövek ás dolomitok fedőjében következnek; a felső pik
kelyben a gutensteini mészkő ás dolomit kimarad.

Itt egy uj litosztratigráfiái egység, a Kádaskai 
Mészkő Formáció bevezetése vált szükségessé.
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3a. Nádaskai mészkő

Változatos szinü, pados (padvastagság: 15-— 80 
cm),, aphanitos vagy finomkristályos mészkő. Szine a vörös 
ás a szürke között váltakozik, általában valamilyen szines 
szürke: szürkésvörös, vöröses-, barnás- vagy drappos-, néha 
lilásszürke, néha zöldes árnyalata is van. A rétegfelszinek 
simák, a vörös változatoknál gumós is lehet. Fontos ismer
tetőjelei még: jferotointraklasztos—szerkezet, melynek követ
keztében egyazon pádon belül is többféle szinü (és mikrofá— 
ciesü) foltok látszanak és a szürke, druzás kalcittal ki
töltött un. sztromataktisz-szerkezetek. Lényegében átmeneti 
fácies a schreyeralmi és a reiflingi mészkő között.

Főbb szöveti tipusai: filamentumos biomikrit; fi— 
lamentumos pelbiomikrit; pelbiomikrit; radioláriás pelbio- 
mikrit (az utolsó csak az alsó sávban kis területen előfor
duló tüzköves változatban fordul elő). Az alapanyag mindig' 
mikropátos mikrit.

A nádaskai mészkő: gazdag Conodonta—faunát tartal
maz, amelynek alapján kora a következő:

Az alsó sávban a Neospathodus kockeli Conodonta- 
zónában kezdődik (pelsói), mig a felső sávban csak a Gondo- 
lella excelsa I.-alzóna (illyr) magasabb részében. Felső há
téra egybeesik a ladini/karni határral, azaz a Gondólella 
polygnathiformis fellépésével. (L. 3* ábra)

3b. Tüzkőmentes reiflingi mészkő

Középszürke, pados (padvastagság: 20— 30 cm) mész
kő. A rétegfelszinek simák vagy kissé hullámosak, köztük 
sárgásbarna agyaglevelek vannak. Mikrofáciese jellegzetes: 
intrabiopeImikropátit. Az alsó sávban részben összefogazó-
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dik a nádaskai mészkővel, Iiora; rétegtani helyzete és az 
eléggé szegényes Conodonta—fauna alapján felső-anizuszi.- 
—-alsó-karni.

p c » Tűzköve s. reifl.ingi_g]ész_kő

Közép- és sötétszürke, jól rétegzett (rétegvas
tagság; cm) mészkő, A barnásszurke tűzkő gumók, len
csék ás vékony rétegek formájában jelentkezik. Leggyakoribb 
szöveti tipusa: biopelmikrit. A felső sávban a nádaskai 
mészkőre települ ás tektonikusán érintkezik a fedőjében le
vő wettersteini mészkővel. Szegényes Conodonta-faunája a- 
lapján a cordevoli alemeletbe tartozik és esetleg a juliba 
is felnyúlhat.

4, A hallstatti mészkő vonulata

Az Alsóhegy B-i lába mentén a Pasnyak forrásig 
követhető a ladini-nóri hallstatti mészkő vonulata. Tornaná- 
daska Ny-i szomszédságában egy harántvető mentén kis terüle
ten ismét a felszinre bukkan. A pikkelyes övben alsó
triásszal elválasztott rögök formájában van jelen. Mind a 
hallstatti tarkafácies, mind a hallstatti szürkefácies kép
ződményei megtalálhatók, A. tarkafácies rétegsora —  a ladi- 
ni-karni szindiagenetikusan breccsásodott mészkő kivételé
vel — - megegyezik a hallstatti mészkő fácies salzkammergu- 
ti tipusterületének rétegsorával. (Erre az Alsóhegyen jár
takor KRYSTYN, L. hivta fel a figyelmünket.) Ezért az egyes 
tagozatoknál zárójelben feltüntetjük az alpi megfelelőket.
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4a_. Hallstatti_fcarkafácies

4a.j . Ladini halistatti mészkő (= Grauvioletter 
Bankkaik)35

Lilás-vörössesszürke, részben barnásszürke, szi- 
lánkos törésű, pados vagy vastagpados mészkő. Magasabb ré
szén ökölnyi-fejnagyságu vörös tüzkőgumókat tartalmaz. Mik- 
rofáciese pelmikropátit-pelbiomikropátit. A nádaskai mész
kőtől mikrofáciese, vörös tüzkőtartalma, valamint a proto- 
intraklasztos szerkezet és a sztromataktiszok hiánya külön
bözteti meg. Szegényes ladini (főleg excelsa-II. alzónabe- 
li) Conodonta-faunát tartalmaz. Tornanádaska NyÉNy-i szom
szédságában fordul elő.

4a£. Szindiagenetikusan breccsásodott mészkő

Vörös, barna vagy barnásszürke, mm vagy cm vastag
ságú szürke druzás kalciterekkel hálózott mészkő. A szürke 
druzás kalcit túlsúlyban is lehet, ilyenkor benne az eredeti 
mésziszapnak csak reliktumai látszanak. Keletkezését a liti- 
fikálódással egyidejű tektonikával magyarázhatjuk, amelynek 
következtében a félig mér kompakt mésziszap felhasadozott, 
az egymást keresztező cm-es —  mm-es szélességű hasadékokat 
pedig druzás kalcit töltötte ki. Ladini-karni Conodontékat 
tartalmaz.

A hallstatti mészkő tagozatainál használt magyar ás német 
elnevezések nem hivatalos ütosztratigráfiái neveknek te
kintendők. A hivatalos rétegtani nomenklatúra kidolgozás 
alatt van.
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4a^. Barnásszürke mészkő (= Massiger He Ilkáik MAM)

Az alább ismertetett "B" tagozattól csak világo
sabb barnásszürke szinében ás szövetében tér el. Mikroféd
ese: pelbiomikrit, de az alapanyag kissé mikropátos, a mik- 
rit/mikropátit határon van. Conodonta-faunája alapján a ta
vai! alemeletbe tartozik.

4a^. Rózsaszínű mészkő (= Massiger Hellkalk nB")

Rózsaszinesszürke-rózsaszinü— lilás- vagy vöröses- 
rózsaszinü, aphanitos,- kagylós törésű, pados mészkő. Helyen
ként barnásszürke vagy vörösesbarna tüzkőgumókat és -lencsé
ket tartalmaz. Legfontosabb bélyege a mikrofáciese: nagyon 
finom, homogén mikrit-alapanyaga révén az összes alsóhegyi 
medenceiáciestől eltér. Szöveti tipusai: elsősorban radiolá— 
riás biomikrit, azonkívül radioláriás-szivacstüs biomikrit, 
filamentumos biomikrit, mikrit. Gonodontái ás Holothuria- 
szkleritjei alapján kora alsó-nóri és részben középső-nóri.

(A 4a2— 4a^ tagozatok tipusszelvénye a Vecsem-for- 
rás felett van,)

4a^. Vörös mészkő (= Hangendrotkalk)

Világosabb, vagy sötétebb vörös, helyenként gumós 
mészkő. Mikrofáciese: biomikrit, de több-kevesebb pelletet 
is tartalmaz, Mikritje mindig kissé mikropátos, a mikrit/mik- 
ropátit határon van. Conodontái és Holothuriaszkleritjei alap
ján a középső-nóri felső részébe és a felső-nóriba tartozik,

4b. Hallstatti szürkefácies

A Szádváron és attól ÉNy-ra, valamint Komjáti fe
lett fordul elő. Az utóbbi helyen a kétféle hallstatti fá- 
cies egymásra pikkelyeződött, az alsó pikkelyt a szürkefá-

2729



42

cies, a felsőt a tarkafácies épiti fel. A két fácies egyéb
ként (akárcsak az Északi-Mészkőalpokban) összefogazódik.

4b>, , Szürke-szürkésbarna mészkő

-’Csak a Szádvártól ÉNy-ra fordul elő, Legfelső- 
ladiniközépső—karni Conodontákat tartalmaz.

4b2» Tüzkőmentes pötscheni mészkő

Szürke, rétegzett vagy pados mészkő. Mikrofácie- 
sében különböző biomikritek és -mikropátitok fordulnak elő, 
Conodontái alapján a tuvali alemeletbe tartozik,

4b^. Tüzköves pötscheni mészkő

Középszürke, jól rétegzett, érdes törésű, finom
kristályos mészkő, barnásszürke tüzkőrétegekkel, -lencsékkel 
és -gumókkal. Jellemző mikrofáciese: krinoideás pelbiomikro- 
pátit. A krinoidea-törmeléket főleg Ősteocrinus-félék alkot
ják. Conodontái alapján legfelső-karni— legalsó-nóri korú.

4b^. Lilásszürke tüzköves mészkő

Többnyire lilás árnyalatú szürke, aphanitos, szi- 
lánkos törésű mészkő, barnásszürke tűzkővel. Mikrofáciese: 
radioláriás-filamentumos-szivacstüs biomikrit. Jellegzete
sen finom mikrit alapanyaga megegyezik a "Massiger Hellkalk"- 
éval. Kora: alsó-nóri.

van.
A 4b^ tagozatok alapszelvénye Komjáti fölött

4b^, A Szádvár pötscheni? mészköve

A Szádváron a tarkafácies és a szürkefácies össze- 
fogazódása figyelhető meg. Itt legalsó-nóri szürkás-rózsa-
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szinü mészkő és felső-nóri vörös mészkő között lilás-, 
barnás- és . \ t ^sesszürke-, rétegzett vagy pados, helyen
ként gumós mészkövek települnek, barnásszürke, barna és 
vörös tűzkővel. Mikrofáciese: f ilamentumos-radiolári.ás bio- 
mikrit és -mikropátit.f

3 . Hasadékkitöltések

A karbonát-platform mészkövekben gyakran találha
tók a fedőjükben következő medenceiáciesü üledékek néhány 
cm-től több m-ig terjedő szélességű hasadékkitöltései.

A steinalmi mészkőben vörös mészkő hasadékkitöl
tések vannak, melyekből pelsói-illyr határra eső Conodonták 
kerültek elő,

A wettersteini mészkőben felső-karni vörös, kri- 
noideás-brachiopodás, néha ooidos mészkő, az alsó-nóri ró
zsaszínű hallstatti mészkő és a felső-nóri vörös hallstatti 
mészkő hasadékkitöltései találhatók. Korukat a tartalmazott 
Conodonták ás Holothúria-szkleritek bizonyítják. Ezek a kép
ződmények folyamatos szelvényben csak Szádvárborsán (Silická 
Brezová) láthatók, az egyedüli helyen, ahol a wettersteini 
mészkő ás a medenceiáciesü üledékek átmenete tektonikusán 
nem nyiródott el.

Hegységszérkézét

Az Alsóhegyen belül 3 fő tektonikai egység külö
níthető el:

1. A wettersteini zátonykomplexum tömege.
2. A hallstatti mészkő vonulata + a pikkelyes öv 

Berenk-Bódvaszilas közti része.
3. Az Alsóhegy K-i végének két pikkelye.
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A vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy az Al
sóhegy főt öregét képező wettersteini zátonykomplexum (1. 
egység) É-ról rátolódott a hegy B-i lábánál végighúzódó me- 
dencefáciesü üledékekre (2. és 3* egység; 4. ábra). Ezzel 
BALOGH K. korábbi, 1948-as elképzelése igazolódott.

Ezt a NyDNy-KÉIÍ csapásu rátolódási vonalat fia
talabb, ÉÉNy-BBK és ÉÉK-DBNy irányú harántvet ők több helyütt 
elvetik.

Az Alsóhegy, ill. a jósvafői antiklinális É-i 
szárnyának wettersteini mészkő vonulatai között húzódó de- 
renk-bódvaszilasi pikkelyes övét a karbonátplatformok között 
már ladiniban fennállott hallstatti fáciescsatorna ősföld- 
rajzilag preformálta.

Az Alsóhegy K-i végének pikkelyei a dinári Cono- 
donta-provinciába tartozó Conodonta-faunával jellemzett ná
daskai mészkövükkel a Szilicei-takaró —  amely KOZUR et MOCK, 
1972 ás 1973 szerint az ausztroalpi Conodonta-provinciába 
tartozik —  homlokpikkelyeikánt értelmezhetők.
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1 „ ábra:

2* ábra:

3. ábra: 

4® ábra:

5* ábra:

ÁBRÁK:

A zátonyfejlődás vázlata a wettersteini mészkő
ben OTT (1967, p. 74) szerint. 1 = fekü kagylós- 
mészkő; 2 = partnachí rétegek (medenceiácies);
3 = átmeneti mészkő; 4 = zátonydetritasz, előzá^ 
tony-breccsa; 5 = zátonymag; 6 = pados lagunaüle- 
dékek; 7 = Teát lop őreila bercalea; 8 = Biplop óra 
annalata; 9 = Foikiloporella duplicata.

A hallstatti triász salzkammergati tipusterüle- 
tének rétegsora, KRXSTTN et SCHÖLLNBERGER (1972, 
p. 64.) szerint.

Az Alsóhegy rétegtani táblázata.

Vázlatos földtani szelvények az Alsóhegynek a 
Pásnyak-forrás tói Ny-ra levő részén keresztül.

Az Ap óhegy K-i végének földtani szelvénye*
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GEOLOGICAL BUILDUP OE THE HUNGÁRIÁN PART OP THE SOUTH 
GEMERIAN ALSÓHEGY CSILICA NAPPE, WESTERN CARPATHIANS)

bY
S. KOVÁCS

Abstract

The Alsóhegy KarstpLateau. extends along the Hun- 
garian-Czechoslovakian boundary in a length of approxima- 
tely 15 km* It is bordered by the Torna valiey tectonic 
window írom the north, and by the Derenk-Bódvaszilas imbri- 
cationzone and the Upper Bódva valiey írom the south.

S t r a t  i g r a p h y  
(Mg. 3)

The Lower Triassic is represented by Seisian and 
Campilian beds, outcropping only in the imbrication-zone.
The Midié Triassic begins wibh Gutenstein limestones and 
dolomit es.

Anisian Steinalm limestones and dolomites, as well 
as Ladinian •—  Julián Wetterstein limestones constitute the 
carbonate platform facies. The former is represented only 
by lagoonal facies with dasycladaceans, while the latter by 
both reef and lagoonal facies. The main reef-building orga- 
nisms are non-segmented calcareous sponges (inozoans, mainly 
the genera Peronide11a and Leiospongia). The Julián sub- 
stage is proved by dasycladaceans (Macroporella spectabilis 
BYSTR. Physoporella heraki BYSTR., Polkilöporella~brezovica
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(BYSTR.), Üragiella cf. supratriassica BYSTR.), formerly 
known only from the environ of gilická Brezová, Czechos- 
Lovakia.

Pelagic basinal facies are present in two areas: 
on the eastern end of Alsóhegy and in the beit of Ha 11- 
statt limestones extending from the western neighbouring 
of Tornanádaska to the western end of Alsóhegy.

Basinal facies are present in two slices on the 
eastern end of Alsóhegy in the overlier of Gutenstein and 
Steinalm limestones and dolomites. They are middle-grey 
non-cherty Reifling limestones ("Reiflinger Bankkalk") of 
Upper Illyrian— Cordevolian (or partly Julián) age, middle- 
or darkgrey cherty Reifling limestones (Reiflinger Knollen- 
kalk) of Cordevolian (or partly Julián) age and a new lit- 
hostratigraphic unit, the Nádaska Limestone Rormation.

Description of the Nádaska Limestone Rormation:
Varycoloured, thick-bedded (bed-thickness: 15— 80 

cm), aphanitic or fine-crystalline limestone. Its colour 
changes between red and grey, generally somewhat coloured 
grey: greyish-red, reddish-, brownish-' or drabish-, some- 
times purplish-grey, rarely with greenish shade. The bed- 
surfaces are even, although they may be nodular at red va- 
rieties. Other characteristic features are: protointra- 
clastic-structure, which causes spots of different colour 
and microfacies within the same bed, and stromatactis- 
structures, fiiled with grey drusy calcite. This formation 
is in transitional position between Schreyeralm and Reif
ling limestones. More important microfaciestypes: filamen- 
tous biomicrite, filamentous pelbiomicrite, peIbiomicrite, 
radiolarian pelbiomicrite (the last occurs only in the 
cherty variation outcropping in a small area). The mátrix 
is always microsparitic micrite. The Nádaska'Limestone
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begins in the Pelsonian in the lower siice, while in the 
upper siice in the Illyrian and ranges up to the Ladinian/ 
/Cárnián boundary.

In the beit of Hallstatt limestones both ;,Hall- 
statter Buntfacies" and "Hallstatter Graufacies" occur. The 
members of the former are Ladinian "Grauvioletter Bankkaik", 
Ladinian— Carnian syndiageneticallyjf brecciated limestone, 
Tuvaiian brownish-grey limestone ("Massiger Hellkalk"?), 
Lower— Middle Norian pink "Massiger Hellkalk" and Middle- 
-Upper Norian "Hangendrotkalk". (Alpian names after KRYS- 
TIN’s órai communication,) The "Hallstatter Graufacies" in- 
cludes ?Upper Longobardian— Julián grey and greyish-broviin 
limestones, Tuvaiian non-cherty Pötschen limestones and 
Lacian— Alaunian cherty Pötschen limestones.

Limestones of pelagic basinal facies as fissure 
filling are nőt seldom in the carbonate platform facies. In 
the Steinalm limestones, they are Uppermost Pelsonian— Lo- 
wermost Illyrian red limestones, while in the Wetterstein 
limestones Tuvaiian red crinoidal— -brachiopodal, sometimes 
ooidal limestones (which are regarded here as equivalents 
of the Tuvaiian crinoidal— brachiopodal limestones of the 
Silická Brezové section), Lower Norian pink "Massiger Hell
kalk" and Upper Norian "Hangendrotkalk". They prove the 
sinking of the carbonate platforms, followed by deeper vuater 
sedimentat ion.

T e c t o n i c s

Three main tectonic units can be separetad vaithin 
the mass of Alsóhegy;

1. The body of the Wetterstein reef complex.
2. The beit of Hallstatt limestones + the part of 

the imbrication zone between Derenk— Bódvaszi- 
las.
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3. The tvso slices on the eastern end of the Alsó
hegy.

It has been proved, that the basinal facies of 2. 
and,3* tectonic units, extending along the Southern foot of 
Alsóhegy was overthrusted from the north by the Wetterstein 
reef complex. It has certified K» Balogh’s former (in 1948) 
opinion.

The imbrication-zone between the Wetterstein li
mes tón e ranges of Alsóhegy and that of the northern limb of 
the Jósvafő anticline was paleogeographically preformed by 
the Hallstatt facies channel existing already in the Ladinian.

The two övérthrust-sheets of the eastern end of Al
sóhegy (3=< unit), with their Nádaska Limestone, containing 
conodonts of the dinaric conodont-province, can be inter- 
preteted as frontal-sheets of the Silica nappe (which be- 
longs to the austroalpine conodont-province, according to 
KOZŰR et MOCK, 1973).
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3 

Fig. 4

Fig. 5

FIGURES

Scheme of the reef-development in the Wetter- 
stein reef limestone, according to OTT (1967* p. 
74. )

Stratigraphic succession of the type area of 
Hallstatt Triassic in Salzkammergut, according 
to KRYSTIN et SCHÖLLNBERGER (1972, p. 64.)

Stratigraphic tabie of Alsóhegy Karstplateaa.

Schematic section through Alsóhegy, west of 
Pasnyak-spring.

Section of the eastern end of Alsóhegy.
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ŐSLÉNYTANI VITÁK (Discussiones Palaeont ologicae ), 
24, Budapest, 1979® pp. 59“72.

A.Z EGERIEN/E'GGENBURGIEN ÉS OLIGOCÉN/MIOCÉN HATÁR 
HELYZETE MAGYARORSZÁGON

Horváth Mária —  Nagymarosy András

1» Bevezetés

A Paratethysben az egerien bázisát a Miogypsina 
(Miogypsinoides) complanata, a Globigerinoides ás Globoqu- 
adrina genuszok alapján definiálják; a felsőegeri'ent a 
Miogypsina (Miogypsina) gunt éri, a Globigerinoides quadri- 
lobatulus prlmordius jellemzi (Cicha et al. 1975 in Báldi 
T. - Sene^, J. 1975)* Az alsó- ás felsőegerien elválasztása 
plankton foraminifera fauna alapján bizonytalan (Steininger 
et al. 1975, Rögl, E» 1975).

Az eggenburgien bázisát az Elphidium őrt enburgen- 
se, E.felsense, Uvigerina posthantkeni, ILparviformis alap
ján definiálták (Steininger, F. - Senes, J. 1971 ) -

A paleogén/neogén határt a szakirodalom viszony
lag egységesen az NP 25/NN 1 nannozóna határral egybeesőnek 
vagy ahhoz közelállónak tartja (Martini, E, - Miiller, C. 
1975, Miiller, C. 1974).

A ICözépső-Paratethysben Báldi-Beke M. - Lehotayo- 
vá, R̂  (in Báldi T, - Senes, J. 1975) szerint az egerien e~ 
melet magában foglalja az NP 24-es zóna magasabb részét, az
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NP 25 zónát és az NN 1 zóna mélyebb részét, bár az egyér
telműen zónajelző fajok igen ritkák vagy teljességgel hiá
nyoznak.

Az eggenburgien emeletből hiteles nannoplankton 
dátumot nem ismerünk,

2, Szelvények (1, sz, ábra)

Munkánk során olyan szelvényeket választottunk, 
melyek feltételezésünk szerint átfedték az oligocén/miocén 
vagy az egerien/eggenburgien határt.

A feldolgozott szelvények nagy része azonban eggen 
burgiennek bizonyult,

N

A. szelvények és emeletek viszonyát a 2. sz, ábra
mutatja.

A vizsgált formációk két fő tipusba sorolhatók:
- litorális—sekályszublitorális homokos fáciesek 

(egerien - Törökbálinti Homokkő; eggenburgien Budafoki Homok 
és Pétervásárai Homokkő)

- mélyszublitorális fáciesü, uralkodóan pélites 
slirképződmények (Szácsényi Slír, Putnoki Slír).

2.1 Szécsény - az Öreghegyi téglagyár 30 m vastag Szácsényi 
Slir rétegsorára 8 m-nyi homok települ. A foraminifera 

faunára a Cyclamminá-k jellemzők (C.cf,acutidorsata, C, 
praecancellata, C, cf.kárpática), valamint az Uvigerina 
posthantkeni, kis példányszámban a Globigerinoides primőr
ül us és Globigerina voodl s,l,

A szelvény bázisén Helicopont osphaera ampliaper- 
ta, felette Spb.eno.litbús conicus, Dl.scoaster cf. druggii 
és -r) argut-us jelentkezik, egy-égy példánnyal, A. Réticülo- 
fenestra tisecta és R,3 l.ocker 1, valamint a Helicopont os
phaera. kamptnerl egyedszáma"alacsony.
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2.2.1 Iliny-1 . fmás —  a 120 m vastag Szécsényi 
Slírt harántoló fúrásban 120— 100 m között 

uralkodó az agglutinált foraminiféra fauna (főleg apró 
Cyclamminá-k), megtalálható a Bolivina molassica, Uvlgerina 
cf. gallowayi, Globigerlna. angullsuturalís, G, ouachitaensis 
s • 1 *

A slír felső szakaszán (85 m-től) lépnek be foko
zatosan a Lent icu.lina mezne.rlcsae , Planularla cf.dubia, 
Uvlgerina posthantkenl, Bolivina dilatata dilatata, B.fas- 
tigia droogeri, Gibicidoides budayi és a Radiolariák. A 
gyér plankton faunára jellemző a Globigerlna praebulloides 
csoport, több Globigerinita dissimilis s.l. és egy-egy 
Globigerlna cf. venezuelana..

A rétegsor mélyebb (122—-71 m közötti) szakaszára 
a Réticulofenestra blsecta, R-.lockeri és Helicopontosphaera 
kamptneri egyedszáma viszonylag magas, egy-két példány 
Sphenolithus conicus kiséri. 71 m-től a Rét iculof ene.ábráik 
száma csökken és megjelenik a Sphenolithus belemnos faj.
20 m-ben Discoaster cf, druggii láp fel.

2.2,2 A fúráshoz kapcsolódó felszíni szelvény a 
slír (Szécsényi Slir) fokozatos átmenetét 

mutatja a Budafoki Formációba, amelyben Chlamys gigas, Chl. 
varia, stb., loibersdorfi tipusu molluszka fauna fordul elő 
(Báldi T, személyes közlése).

A két fácies közötti eltérés a foraminifera fau
nában felismerhető, a fúrás tipikus slírfaunája elszegénye
dik, csak az Uvlgerina parviformis és Heterolepa dutemplei 
gyakori. A finomhomokban a Florilus boueanus-Rotalia pro- 
pinqua asszociáció jellemző.
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2.3 3sitár_-_VörösoIdali^szelvén^ - A. Szécsényi Slír felett 
keresztrétegzetfc durvahomokkő és konglomerátum ( 13 m), 

Ostreás biosztrom (0, gigantica-sacyi, Báldi T« személyes 
közlése) ( 1 5 m) és slírszerü agyagos aleurit (6 m) véltako- 
zó összlete települ, kb. 90 m vastagságban,

A slírben jellemzők a Cyclammina praecancellata, 
Bollvlna dilatata di.latata, B-.. fasfelgla droogeri, Uvlgerina 
p őst hantkeni., Almáé na osnabrugensis s.l,, továbbá a Globl- 
gerlna praebu.il.oldes csoport és Globigerina vioodi s.l, ügyet
len G1 obörofcali.a~cf. kuglef1 is előkerült.

A. szelvény felső, homokosabb rétegeiben a Rotálla 
propinqua-Protelphidium subgranosum asszociáció van, Cr ib- 
rononion subcarinatum-mal. * •

A nannonflórát a gyakori, szint jelző érték nélküli 
alakok mellett kevés Refci.cu.lof enestra blsecta és Ra lockerl, 
valamint Biscoaster adamanteus jellemzi, A. Helicoponb ospha- 
era kamptnerl ritka, a rétegsor tetején Sphenollthus conicus 
és Sph.capricornutus egy-egy példánya található,

2,4,1 Serényfalva-2, fúrás (szakaszos magfúrás)
• Triász alaphegységre glaukonitos, homokos 

bázisréteg települ, az Egri Formációhoz teljesen hasonló 
foraminiféra faunéval, melyben töredékes Miogypsina (Mlogyp- 
slnoi.des) cf, formosensis található, majd 800 m vastag Pufc- 
noki Slír.

A félkvantitafciv vizsgálatok, az eltűnő és belépő 
taxonok alapján valószinüsithefcő az oligocén/'miocén és ege- 
rien/eggenburgien határ. Az előbbit a Boiiyjna elongata, 
Uvigerina hanfckeni, Turborotalia opima oplma, Heterolepa cos- 
fcafca fokozatos eltűnése, az Utóbbit a~ Cyclammiha^praecsncel- 
lata, Plánul ári, a cf, dubi.a, Bolivina f astigla^droogeri, “ 
Uvlgerina postb.antk.eni, "Uf parvlf örmls, ~EIphi.diuffi orteflbur-
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gense, E,flexuosum subtypicum, Cibicidoides badavi egyide
jű, ill, fokozatos mejelenáse jelezheti. Plankton főleg a 
szelvény felső szakaszán van, a .Globlgerina ciperoensis 
alakkor (G.angustiumbilicata, G,ciperoensis ottnangensis, 
G.bollii lentiana) uralkodó.

2,4.2 A Serényialva™2, fúrás közelében található 
a Putnoki téglagyár, mely kb. 30 m vastag

ságban Putnoki Slirt tár fel,
A foraminifera fauna tipikus Cyclammlná-f-a slir- 

fauna (C.praecancellata, Bathysiphon taurinense), viszony
lag gazdag planktonnal, melyben a fent emlit ett Globig- - 
rína ciperoensis alakkör jellemző a Globigerina praebulloi- 
des csoport mellett, Globigerinoides quadrilobatulus primor- 
di us-sal.

A gyakori perzisztens formák és a Helicopontos^ 
phaera kamptneri mellett ritkák az oligocén Réticulofenest- 
rá-k példányai. Előkerült a Sphenolithus cf, belemnos és a 
Dl se oast er variábi lis egy-egy példánya is,

2,5.1 Al.sószuha-1, fúrás - triász mészkőre disz- 
kcrdánsan Imolái ( = Bretkai) Mészkő települ 

(10 m), majd 800 m vastag Putnoki Slír (Báldi T, - Radócz
Gy 1971).

A foraminifera fauna szegény. A. makrofauna alap
ján (Báldi T, személyes közlése) egeriennek tekinthető alsó, 
805— 620 m közti szakaszon csak a Cyclammina acutidorsata, 
Bathysiphon filiformis, Heterolepa dutemplei és Melón is sol- 
danii gyakoriak. Az eggenburgien makrofaunát tartalmazó fel
ső, 620 m-es slírösszlet Heterolepa du.t emplei-Meloni.s sol- 
danii asszoc1ár 16jában jelennek meg a Cyclammina praecan- 
r ellat a, Uvlgerlna posthantkeni, Bolivina fastigia droogeri.
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Cibicidoides budayi taxonok. A planktonban szintén a Glo- 
bigerina ciperoensis alakkör jellemző, továbbá megtalálha
tó a Globigerina woodi s»l« is.

A nannonflórában a Reticulofenestra bisecta és 
R. lockerl csak áthalmozottan jelentkeznek, a Helicopontos- 
phaera kamptneri már 750 m-től gyakori. 448 m-től a Helico- 
pontosphaera ampllaperta, 752 m-től a Sphenolithus capri- 
cornutus, S.dissimilis, S.conicus egy-egy ritka példánya 
fordul elő. A Discoaster cf. druggii és D,variabilis 576 in
tői jelenik meg,

2.5*2 A felszinen is nagy elterjedésben nyomozha
tó slirben jelenik meg az Uvigerina parvi- 

formis, a fedő Pétervásárai Homokkő Formációban az E'lphi— 
dium őrt enburgense, E.flexuosum subtypicum ismerhető fel..

3* Következtetések

3.1 A tanulmányozott felsőegerien nannoflórák nem teszik 
lehetővé a bármely használatos nannozonációba való be

sorolást. A zónahatárokat definiáló belépési- vagy kihalási 
dátumok nem követhetők, mivel a szintjelző fajok csak rit
kán, egy-egy példányban kerültek elő.

3-2.1 A foraminiférákkal felsőegeriennek ás eggen- 
burgiennek határozott üledékekben a Helico^ j 

pontosphaera recta és Sphenolithus ciperoensis nem fordul 
elő. A Reticulofenestra bisecta és R.lockeri oligocánvégi 
kihalása — - feltehetőleg az áthalmozás torzitó szerepe mi
att —  teljesen heterochronnak tűnik. Ugyanez vonatkozik a 
Cyclicargolithus abisectus faj NN 1 zónában történő kihalá
sára is.
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5.2.2 A Helicopontosphaera kamptneri és Reticulo- 
fenestra cf. pseudoumbillca fajok egy-egy 

példánya már mélyebb egerlenből Is előkerült, Felfelé ha
ladva egyedszámuk nő, de nem figyelhető meg semmilyen Izo- 
chron "robbanás".

5-2.3 A Triquetrorhabdulus carinatus Magyarorszá
gon annyira ritka, hogy kihalási dátuma egy

általán nem észlelhető,

3.2.4 Az NN 2 zónát jelző Discoaster druggli és 
Hellcopontosphaera ampllaperta első példá

nyai (gyakran cf. taxonok) a foraminiférákkal és makrofau- 
nával igazolható eggénburgien aljától felfelé jelentkeznek, 
szórványosan. Coru^ falu mellett (Románia) a Glycymeris
fichtéli, Chlamys gigas, Laevicardium kübecki fajokkal jel
lemezhető 15 m vastag (Mészáros M. személyes közlése) Iíóro- 
di Homokkő (kb. eggenburgien bázisa) közvetlen fedőjében, 
a Kettősmezei (= Chekis) Agyagban is megfigyeltük a Heli- 
copontosphaera ampliaperta néhány példányát,

3.2.5 A Sphenolithus belemnos szint jelző értéke 
tisztázatlan. Roth (1970) ás Martini (1 9 7 1)

szerint már az MT 1 zóna tájékán megjelenik, mig Bukry 
(1973) csak az NN 3 zónából jelzi. Szelvényeinkben az egeri- 
en/eggenburgien határ körül jelenik meg, kis páIdányszámban.

3.2.5 A Sphenolithus conicus, S»capricornutus fa
jok úgy tűnik, az egerienben és eggenburgi-

enben egyaránt előfordulhnak, mig a S,dissimilis csak az 
egerienből, a S.delphix (Budafok-2. fúrás, Báldi-Beke 1977) 
csak az eggenburgienből került elő,
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3.3 Az egerien/eggenburgien határon (= kb. NN 2 alsó hatá
ra) szórványosan megjelennek a Helicopontosphaera

ampliaperta, a Sphenolithus belemnos és a Discoaster cf. 
druggil, valamint a D»varlabilis, D.aulakos, D.adamanteus 
alakkör ritka példányai.

3.4 A foraminifera és nannovizsgálatok alapján a Báldi T. - 
Senes, J. (1975) értelmében jelölt oligocén/miocén ha

tár nem vonható meg élesen az egerienen belül.

3»5 A.z egerien/eggenburgien határ élesen megvonható a ko
rábban már definiált bent ősz taxonok alapján (Steinin- 

ger, F, - Senes, J. 1971)* A planktonban a Globlgerina vioodi 
s.l. ás Globigerlna scalena, valamint a Globorotalia cf. 
kugleri jelezheti a kérdéses határt (3 * sz. ábra).

3.6 Jelen ismereteink szerint várható, hogy felszínen is ki
jelölhető lesz olyan szelvény É-Magyarországon, melyben 

rögzíthető lenne a paleogán/neogén határ (nézetünk szerint 
ezt a határt az egerien/eggenburgien határával kellene defi
niálni, mint Báldi T. - Radócz Gy. (1971) korábban javasolta.
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THE POSITION OF EGERIAN/EGGENBURGIAN AND ÖLIGOCENE/MIOCENE
BOUNDARIES IN HUNGARY

by

M. HORVÁTH and A. NAGYMAROSY

Abstract

The Oligocene/Miocene boundary, in the geological 
sections of Hungary is nőt defineable fcili nemi using forma- 
minifers and calcareous nannofossils. There are somé fora- 
minifer species being characteristic to the higher part of 
the Egerian stage. The boundary of the Egerian and Eggen- 
burgian neary coincides with the base of the NN 2 nannoplank- 
ton zone,
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ŐSLÉNYTANI VITÁK (Discussiones Palaeontologicae), 
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klímaváltozások a kár pát-medencében és környékén a. t er cier
FOLYAMÁN (MAKROELÓRA ALAPJÁN)

Hably Lilla

Az ősnövények környezetjeIző szerepe szárazföldi 
viszonylatban csaknem egyedülálló, különösen a hármaidőszak— 
folyamán. A növényzet több esetben távolabbi kapcsolatot mu
tat, mint az állatvilág, nem szükül le például a Paratethys- 
re. A továbbiakban Magyarország és a környező országok fló
rakapcsolatait és flóraváltozásait kisérjük figyelemmel —  
térben és időben — , mely alapján következtetéseket vonunk 
le a tercier klimaingadozására vonatkozóan.

Már a tercier elején megjelenik az a két nagy fló- 
•ratipus, mely nemcsak hogy nyomonkövethető, hanem legjelentő
sebb meghatározója a későbbi korok flóráinak. Az egyik az 
arktotercier flóra, mely már a paleocénben lombhullató, két
szikű fás növényekkel jelentkezik az Északi sark körül. A 
Llquidambar, Salix, Betula, Populus, Ulmus, Alnu.s, Carpinu.s, 
Eagus, Castanea, Quercüs, Juglans, Piatanus, Acer genusok már 
sékelt kiimára utalnak, Alárendelten melegebb éghajlatot jel
ző növények is előfordulnak köztük, mint a Laurus, Magnólia, 
Cinnamomum. A flóra elnevezése synonim KRISTOFOVICS"(1953) 
turgáji flórájával; tartalmilag fedik egymást, A lombhullató 
növényzet kontinentális kiimát, évszakos ritmicitást felté
telez, Az arktotercier elemek megjelenési dátuma a paleofló-
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rák értékelésénél döntő jelentőségű. Ezekre részletesen az 
egyes koroknál térünk ki.

A másik nagy flóratipus a paleotrópusi, Ennek fe
jjel meg KRISTOFOVTCS (1955) poltava flórája, REID és 
CHAEBLER (1955) Tethys flórája, CHAKDLER (1964) ”Lower Ter- 
tiary Flóra” -ja. Evvel a flórával hozható kapcsolatba az 
u.n, Mastixioidea flóra (KIRCHHEIMER 1958), mely főként a 
paleocarpológiai vizsgálatok során vált ismertté. Mástixia 
ugyanis levélflórából nem került elő, pollenje rosszul 
fosszilizálódik, termése viszont nagyszámban jelen van.. Ré
gebben úgy tartották, hogy csupán Nyugat-Európa tercierére 
jellemző, azóta azonban már számos helyről Írták le előfor
dulását. Széles elterjedése és meghatározott flóraegyüttes
be való tartozása jó alapot nyújt korrelációs vizsgálat-ok- 
hoz, A Mastixioidea flóra babér-levelű, örökzöld vegetációt 
jelent, trópusi - szubtrópusi kiima alatt. A flórában a 
Mastixiaceae családon kivül a Symplocaceae, .Magnoliaceae, 
Arcfeostaphyloídes ás Castanopsís vannak jelen, A. flóra az 
eocénben trópusi körülmények között mutat optimumot^ Ekkor 
Nyugat-Európától Kazahsztánig húzódott kb. azonos vagy ha
sonló fajokkal, A neogánben reliktumként fordul elő, a mio
cénből több helyen is leírták. Jelenleg ismert legkeletibb 
micoénkori elterjedése Lengyelország déli területére esik. 
Magyarországon, miután a paleocarpológia nem eléggé kuta
tott terület, igy nem mutatták ki a Mastixioidea flórát sem 
az eocénben, sem később.

Eocén flórák közül a legjelentősebb, ás hozzánk 
a legközelebb eső hires középső eocén korú flóra az EDK-beli 
Geiseltali (RÜFFLE 1967)- Az éghajlat meleg, csapadékos 
volt, trópusi vagy melegebb subtrópusi. Ezt támasztja alá 
a nagyszámú pálmamaradvány is. Ugyanekkor a német eocénben 
már megjelennek az arktotercier elemek és az alsó oligocén- 
ben uralkodóvá is válnak. Ezzel szemben a cseh eocénből és
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alsó oligocánből teljesen hiányzanak, Kaolin középső oligo— 
cén flórájában már megjelennek, de még alárendeltek, s csak 
az egerien folyamán válnak uralkodóvá. Ez oagyon hasonlit, 
sőt nagyvonalakban egyezik a hazai arktotercier flóra fej
lődésével. Hazánkban az eocénben bár jelentős szénképződés 
folyt, mégsem maradt fent olyan kitűnő megtartású flóra, 
mint a geiseltali. A lábatlani lelőhelyet kivéve inkább csak 
szórványos leletekről beszélhetünk. Dudarról RÁSKY (1948)
ÜT ipa maradványokat ir le, Lábatlanról KOVÁCS (1958, 1959)
Magnöli.át ás DryophyIlumot emlit. A fenti szerzők a maradvá
nyok alapján szubtrópusi kiimára következtetnek. A hazai fel
ső eocén ugyancsak feltáratlan, mindössze a Budai Márgából 
RÁSKY (1958) emlit néhány növényt, mely alapján a flórát a 
mai dálkeletázsiaival tartja rokonnak. Csehszlovákia terüle
téről KNOBLOCH (1967) hasonló flórát ir le. Valamennyi kö
zös vonása az indomaláj karakter. Éghajlat vonatkozásában 
szubtrópusi kiimát tételez fel.

Az oligocén már sokkal jobban vizsgált kor, mint 
az eocén, azonban a neogén feltártságától még mindig elmarad. 
Csehországban az alsó oligocén a Dőliőstrobussal lett kije
lölve, mely a középső oligocánbe is átnyúlik. A genus már a 
felső krétától ismert, ás egészen a középső miocénig megta
lálható különböző lelőhelyeken másmás fajokkal. A Cseh Masz- 
szivum területén az alsó oligocánre esik megjelenése, jel
lemző az alsó/középső oligocénben. (BUZEK-HOLY-KVACEK 1958.) 
Ez úgy tűnik, szint jelző, miután Közép-Európában, vagy lég-' 
alábbis egy rászán nagy mennyiségben fordul elő ebben a kor
ban. Egyrészt a RÁSKY (1945) által Araucaria hungarica és 
Sequoia sternbergil néven emlitett maradványok Doliostrobus- 
nak bizonyultak, (BŰÉEK-HQLY-KVÁÖEK 1958), másrészt a Tardi 
Agyagból való újabb gyűjtés során is előkerültek Doliostr0- 
bus maradványok (HA.LBY 1979)» Ugyancsak a Tardi Agyag formá
cióba tartozó kisegedi flórából a Sequoia sternbergii néven
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közölt maradvány (NQVÁ.K 1950) valószinüleg szintén Doli- 
ostrobus. AD. ezek szerint nagyobb távú szintezésre alkal
mas. Ugyancsak széles elterjedést mutat, és hazai viszony
latban a Kiscellienhez kötött a Libocedrites salicornioides 
elterjedése, mely mind Kisegedről (NOVAK 1950), mind Óbudá
ról (VARGA 1956) előkerült, sőt a Tardi Agyagban csaknem 
mindenütt fellelhető (HABLY 1979)» viszont az egerienben 
már nincs jelen. 55 Ebben mutat eltérést a csehországi el
terjedéstől, ahol bér a mélyebb.oligocénben is jelen van, 
de átnyúlik az egerienbe is, és ott lesz jellemző.

A cseh középső oligocén flórák közül Kuclin fló
rája a legjelentősebb. Itt még a paleotrópusi elemek domi
nálnak, zömét babérlevélé flóra alkotja: Magnólia, Daphno- 
gene, Laurophyllum, Diospyros, Sassafras, Sterculia, Nec- 
tandra, Terminálja. Pálmák is szépszámmal találhatók: Sabal 
major, Chamaeröps kutschlinica, melyek erősen trópusi jel
leget adnak a flórának, úgyhogy néhányan még idősebbnek 
tartják. Egy-két arktotercier elem is előfordul már, azon
ban ezek s száma elenyésző. Jellemző az ősi tipusu Quercus, 
a Q.drymeja és a Qokutschlinlca, A Tardi Agyagból, a szép
völgyi téglagyárból RÁ.SKY (194-5) Pinust, Taxodiumot, Myri- 
cát, Salixot, Pt; erocaryát, több 'Quercus fajt, Ulmust, Zel- 
kovát, Ele üst, Per se át, Laurust, Cipnamomumot emlit” többek 
között.

JABLONSZKY (1914-) Ipolytarnócról közöl egyetlen Liboced
rites salicornioides maradványt® Ez lényegesen későbbi, 
mint a Tardi Agyag: ottnangien. A L, tömeges előfordulá
sa azonban mindenképpen a Kiscellienre tehető.
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A fentieken kívül Csillaghegyről Sábáit is közöl* 
A genuslista alapján az arktotercier elemek száma elég ma
gas, azonban a Salix, Ulmus, Zelkova leletek bizonytalanok, 
mivel csak egy-egy példány került elő belőlük, s az is igen 
rossz megtartással. Bár a hosszú, keskeny, Salixhoz hasonló 
levelek eléggé gyakoriak, azonban rossz megtartásuk miatt 
egyáltalán nem lehet bizonyítani Salix voltukat, sőt néhány 
esetben, ahol látható az erezet, kifejezetten Lauraceae jel
leg figyelhető meg. A kisegedi és óbudai flórák rendkívül 
nagy hasonlóságot mutatnak. A Dőliostrobus és Libocedrítes 
maradványokon kívül a Taxodium, Sequoia, Pinus mindkét he
lyen megtalálható. Zárvatermők közül á Magnólia, Cinnamomum, 
Sterculia, "Rítus", Zizyphus ugyancsak mindkét flórában je
len van. Uj adat a PlatanUs neptunl (HA3LY 1979)> mely több 
különböző név alatt szerepel RASKY (1943) és ANBREÜNSZKY 
(19 5 7, 1959, 1965> 1966) leírásaiban, miután a faj igen 
nagy változatossággal bir. A Tardi Agyagból a budapesti Met
ró fúrások során nagy tömegben került elő (HABLY 1979), a— 
zonban a régi gyűjtésekben meghatározatlanul, vagy más név 
alatt szintén nagy mennyiségben megtalálható. A faj Csehor
szág középső oligocénjéből (KuÖlin) vált ismertté, és számos 
egerien lelőhelyről is előkerült (BUZEK—HOLY-KVACEK 1967). 
Nálunk az eddigiek alapján elsődleges elterjedése a Kiscél- 
lienre esik. Európában zömében az oligocénből ismert (KNOB- 
LOCH 1973)* Legkésőbbi előfordulása a kárpátienre esik 
(KNOBLOCH et al» 1973)« KNOBLOCH szerint kifejezetten meleg 
periódusokhoz kötött, ami jól egyezik azzal, hogy az ottnan- 
gien/kárpátien határon szerinte felmelegedés volt Csehor
szágban. Magyarországon tömeges előfordulása a kiscellienre 
esik, az egerienből már lényegesen kevesebb került elő, ami 
a klimaromlással összhangban van. Szárazságtűrő elem, tehát 
nem vizparti, kis vizigényü, s az alacsonyabb dombvidék fló
rájára jellemző. Ez alátámasztja az ANDREÁNSZKY által is
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feltételezett száraz klimatikus viszonyokat a kiscellien 
folyamán, Ezt bizonyltja a nagyszámban előforduló Dryophyl- 
lum furcinerve is (HABLY 1979)* Bulgáriából PALAMAREV (1967) 
az alsó oligocén jellemző fajaként említi, A bulgár oligo- 
cénben eluralkodó Dryophyllum száraz kiimára, xerophyll, 
mezoxerophyta vegetációra utal, Romániából, Méra alsó oli- 
gocénjéből PETRE'SCU (PETRESCU-MÉSZÁRGS 1967) közöl a Tardi 
Agyagéhoz hasonló flórát Zizyphus zizypholdessel, Laurussal, 
Gastanopsis furcinervis=Bryophyllum furcínervével (RÜEFLE- 
MÜLLER-STOLL-LITKE 1976), A növényzet alapján úgy tűnik, 
hogy a kiima a mélyebb oligocénben északról délre haladva 
egyre szárazabb, Arktotercier elemek a Balkánon még egyál
talán nem jelennek meg a középső oligocénben, mig Csehország
ban és Magyarországon már, —  ha a többiekhez viszonyítva ki
sebb mennyiségben is, de jelen vannak,

Közép-Európa északi részén döntően nagy változás a 
flóréban az egerienben következett be. Mind a Cseh Masszivum 
területén, mind Magyarországon ekkor veszi át az uralmat az 
arktotercier flóra. A Balkánon ez még várat magára, ahol meg
jelenésük az alsó miocénre tehető, uralkodóvá pedig csak a 
szarmatában válnak (PA.NTIC 1967). A cseh egerienben KNOBLOCH 
(KNOBLOCH et al. 1975) két flórazónát állított fel. Az egyik, 
melynek holotypusa Markvartice, a Laurophyllum medlmonbanum- 
- Platanus neptuni- Acer palaeosacharinum zóna. A névadó fa
jokon kivül a Comptonia acütlloba, Libocedrites sa.Ilcornlo- 
ides, Engelhardtia detecta, Ulmus fischeri vesznek részt a 
flóra alkotásban, —  hogy~csak"a legjelentősebbeket említsük.

A másik, ugyancsak egerien korú zóna a Cystoseiri- 
ties partschii - Cunninghamia miocenica - Platanus neptuni, 
melynek holotypusa Krumvir, Lát hat ó -1 ehát, hogy mindkét ege
rien flórazónában jelen van á Platanus neptuni. Hazai vi
szonylatban csupán a Wínd-téglágyáf egerienjéből ismert 
Cunonla oligocaenlca (ANDREÁ.NSZKY 1966) néven. Eelső oligocén
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korú lelőhelye még a franciaországi Bois d’Asson ás a cseh
országi Markvartice, Kundratice, Beran. A hazai egerien 
flórákat tekintve elmondható, hogy hasonlóan Csehországhoz, 
nálunk is az egerienben ment végbe az a nagy változás, 
melynek során a paleotrópusi elemek háttérbe szorultak az 
arktotercier flórával szemben. Különbség van azonban a fló
ra összetételében. A magyar egerienre zónajelző fajokat még 
korai lenne megállapítani, azonban az eddigiek alapján nem 
egyeznek meg a cseh zónajelző fajokkal. A kiima azonban 
nagyjából azonos lehetett a kát területen, a faji összeté
tel különbözősége inkább egyéb, ökológiai ill, növényföld
rajzi okkal magyarázható. MAI (1967) szerint az egerienre 
tehető az arktotercier flóra fejlődésének az a stádiuma, mi
kor messzemenő kapcsolat alakult ki Kelet-Európától Nyugat- 
Szibériáig. Tizenhét biosztratigráfiái zónát állit fel mák- 
roflóra alapján, elsősorban a mag-termés anyagra támaszkod
va* Az I. zónában, mely felső oligocán korú, több más nö- 
vény mellett a Libocedrites salicornioides, Comptonia ta^ 
l.álható, hasonlóan a Cseh felső oligocénhez. Jelen van vi
szont a mi egerienünkben is domináló Taxodium, Sequoia. A 
felső oligocén, és alsó miocén határán, még mindig az ege
rienben, egy babérlevelü elemekkel jellemzett flóra veszi 
át az uralmat. A. magok és termések alapján MAI Mastixioidea 
flórát mutat ki, igy ennek a zónának klimatológiai optimuma 
csaknem subtrópusi, Szerinte lombhullató flóra egzisztált 
egy oszcilláló melegebb kiima alatt.

A továbbiakban nehéz a hazai flórákat összevetni 
más területeken felállított zonációval, mivel a feldolgo
zott miocén flórák nagyrésze a szarmata emeletbe tartozik, 
s az előzményekről megele hét ősén keveset tudunk. KNOBLOCH 
(KNOBLOCH et.al* 1975) az eggenburgienben két zónát állit 
fel, melyek közül az elsőt MAI IV.-es zónájával azonosítja. 
MAI a miocén elején meleg, humid kiimát tételez fel. A IV.-
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es zónára az arktotercier és a babérlevelű elemek erős ke
veredése figyelhető meg, optimumán pedig mindinkább babár- 
levelüvé válik a flóra. KNOBLOCH az ottnangienben egyetlen 
zónát jelöl ki, mely hazai viszonylatban is jelentős, mivel 
paratypusa Ipolytarnóc. Ez az Engelhardtia detecta - Lquro-
phyllum div, sp. - Galamus noszkyi zóna. A flórában a babér- 
levelű. épszélü levelek dominálnak. A kárpátienben három 
újabb flórazónával találkozunk KNOBLOCH felosztása szerint, 
melyek közül a Mastixioidea flóra jelenléte alapján hason
lóságot mutat ki MAI VI. zónájával, melyet azonban idősebb
nek tart.

A VI. zóna ugyanis nagy hasonlóságot mutat az 
eocén flórákkal. KNOBLOCH szerint ez kb. az eggenburgiennek 
felel meg, ez tekinthető a németországi Mastixioidea flóra 
újabb fellendülésének az eocén után. Csehországban ez az idő
pont későbbre, az ottnangien/kárpátienre tehető. A. VI. zóna 
flórája alapján MAI kifejezetten esőerdő kiimát állapit meg, 
20— 23 °C-os hőmérséklettel, 1,000— -2000 mm csapadékkal. A 
felső kárpátién ill„ alsó bádénien korú flórazónában már el
tűnik a Mástixla a cseh területekről, és ismét erősödik az 
arktotereierek aránya. Az ugyancsak alsó bádenien korú másik 
zónában már csak arktotercier elemek vannak jelen, paleo- 
trópusiak közül csupán a még sokáig kitartó Lauraceae család 
képviselői vesznek részt a flóraalkotásban, A középső báde- 
nienbol három társulást különít el, az egyikben a babérleve- 
lüek túlsúlya ismét megfigyelhető, A. felső bádenienre, majd 
a szarmatára ismét az arktotercierek túlsúlya figyelhető* 
meg.

Hazánk gazdag szarmata flórája (ANDREÁ.NSZKT 1959) 
ugyancsak arktotercier elemeket tartalmaz túlnyomó többség
ben. A pannonienben és a pontienben már tipikus arktoter- 
cier flóra van előttünk. A. pontién fajszegénysége nemcsak 
cseh területen jelentkezik. A magyar pliocén ugyancsak kis-
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száma fajt tartalmaz a miocén gazdagságához viszonyítva, 
HORVÁTH (1963) Sé község környékéről Saller fajokat közöl, 
melyekből hűvös, csapadékos klimára következtet. Hagy tömeg
ben van jelen a Glyptostrobas europaeus, mely kiterjedt mo
csárerdőket alkotott aljnövényzetében Pt erissel. és Osmanda 
parschlagianával. Vaiószinüleg önálló társulást hoztak lét
re a Myrica fajok, melyek már nem a trópusi, hanem a Magáié 
alakkörébe tartoznak, Eelső pliocén flóránkon tehát már ér
ződik a jégkorszak közelsége. A fokozatos elszegényedést 
Európa szerte a kiima romlásával magyarázzák.

Összefoglalás

A flóra ás vegetáció alapján megállapítható, hogy 
Csehországban az alsó oligocánben szubtrópusi kiima alatt me
legkedvelő, babérlombu paleotrópusi flóra dominált, mely va
lószínűleg egészen a középső oligocánig fennmaradt, Az alsó 
oligocént Magyarországon szárazabb kiima jellemzi, amelyre a 
Platanus neptuni - Bryophy l.lum furclnerve összetételű xero- 
phyta erdőkből következtethetünk, A szárazság tőlünk délre 
fokozódik. Az egerienben alapvető Változás megy végbe Közép- 
Európa északi részén. Ekkor válnak uralkodóvá az arktoter
cier elemek. A lombhullató flóra hűvösebb éghajlatot, ás az 
évszakok váltakozását tételezi fel. Az eggenburgienben Né
metországban erős, Csehországban enyhébb felmelegedés mutat
ható ki, melyet hazai viszonylatban eddig nem sikerült kimu
tatni, Az ottnangien/kárpátien határon a Mastixioidea flóra 
újabb fellendülése a Cseh Masszívum területén újra meleg kii
mát jelöl. A bádenient lombhullató flóra jellemzi, de gyakori 
még a babérlevelüek jelenléte. Északabb! területeken jelentős 
változás már nem következik be a szarmatában, a Balkánon vi
szont ekkorra tehető az arktotercier flóra uralomra jutása.
A. romániai flóráknál valamivel hamarabb játszódik le ez a
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folyamat (GIVULESCU 19&7)» tehát fokozatosan tolódik dél 
felé. Az arktotercier elemek itt már az egerienben megje
lennek, uralkodóvá azonban a bádenienben válnak. Jugoszlá
viában (PÁNTIC 1967) megjelenésük kb, az eggenburgienre te
hető, uralomra jutásuk pedig a szarmatára.

2729



83

IRODALOM

ANDREÁNSZKY G, - NOVAK E. (195 7): Neue und interessante
tertiáre pflanzenarten aus Ungarn III. Ann„ Hist.- 
nat. Mus. Nat. Hung. 8. pp» 43_55»

ANDREÁNSZKY G, (1959): Contributions á la connaissance de 
la Előre de l’oligocene inferieur de la Hongrie 
et un essai sur la reconst itution de la Előre con- 
temporaine. Acta. Bot. 5* 1-2. pp. 1-37*

ANDREANSZKY G. (1959): Die Elora dér sarmatischen Stufe in 
Ungarn. Budapest, Akad. Kiadó,

ANDREÁNSZKY G. (1963): Középső oligocán maradványok Eger kör
nyékéről. Hév. Megy. Muz. Közi, 3* PP° 7“21»

ANDREÁNSZKY G. (1967): On the Upper Oligocene Elora of Hunga
ry. Stud. Bicl, Hung, 5® Budapest. Akad. Kiadó.

BŰZ EK, C. - HOLY, E. - KVA.CEK, Z, (1967): E'ine bemerkenswerte 
Art dér Eamilie Platanaceae LINDL, (1836) im nord- 
böhmischen Tertiar. Monatsber. dér Deutsch, Akad. 
Wiss, zu Berlin. 9- 3* PP* 203—215.

BU&EK, C. - HOLY, E. - KVACEK, Z. (1968): Die Gattung Doli-
ostrobus MARION und ihr vorkommen im Nordböhmischen 
Tertiar. Paleontographica. 123. 1-6. pp. 153-172,

CHANDLER, M. E. J. (1964): The Lower Tertiary Eloras of 
Southern England IV, A Summary and Survey of 
Findings in the Light of recent botanical Obser- 
vations. Brit. Mus. (Nat. Hist.) London.

2729



84

GIVULESCHU, R. (1967)i Binige Betrachtungen über Entwick-
lung und Aussagewert dér Terfcierflóra in Rumanien. 
Abh. Zentr. Geol. Inst. 10. pp, 155-164.

HABLY L, (1979)5 Somé data fco the Oligocene Ep0ra of the 
Kiscellian Tárd Clay, Hungary. Ann„ Hist.-nafc.
Mus. Nat. Hung. 71. in press.

HORVÁTH E. (1965)5 Sótony környékének felső-pliocén növény- 
maradványai. Savaria. Vas. Megy. Muz, Ért. 1. pp. 
9-25.

JA.BLONSZKY, J. (1914): A tarnóci mediterrán korú flóra.
Magy, Kir. Eöldt. Int. Évk, 22. 4. pp. 229-275*

KIRCHHEIMER, E. (1958): Beitráge zűr náheren Kenntnis dér Mas- 
tixioideen flóra des deutschen Mittel- bis Oberoli- 
gozáns. Beih. Botan. Cbl. Abt. 8. B. 58. pp. 505- 
575* Dresden.

KNOBLOCH, E. (1967): Bie florenabfolge im tschechoslowakischen 
Tertiár. Abh. Zentr, Geol. Inst. 10. pp. 129»

KNOBLOCH E. (1975)5 Eine bemerkenswerte Platane des puro-
paischen Tertiárs. ”Der Aufschluss" Jhg. 24. 7/8.
pp. 281-285.

KNOBLOCH, E. et al. (1975)1 Significant megafloral assembla- 
ges in the Neogene of Central E'urope - Biozonal Di- 
vision of the Upper Tertiary Basins of the Eastern 
Alps and West Carpathians. Geol. Survey, Prague.
pp. 87-100.

KOVÁCS, É. (1958): Középső eocén flóra Lábatlanról. MÁPI évi 
jel, 1957-ről, pp. 427-495*

2729



85

KOVÁCS É. (1959)5 Note sur la Flóré Eocéné de Lábatlan.
Ann. Univ. Sci. Búd. de Rolando Eötvös. Sec, Bioi. 
2. pp. 135-140.

KRISTOFOVICS, A. N. (1955)5 Razvitie botaniko-geografi-
cseszkoj oblasztej Severnava polusarija c nacsala 
treticsnava perioda. Voproszi geol. Azii. I. 2. 
Moszkva—Leningrad.

MAI, D. H. (1967)5 Die Florenzonen, dér Floremwechse1 und 
die Vorstellungen über den Klimaablauf im Jung- 
tertiár dér Deutschen Bemokratischen Republik.
Abh. Zentr. Geol. Inst. 10. pp. 55-81.

NOVAK E. (1950)5 A kisegedi oligocán flóra páfrányai és fe
nyőfáiéi. Búd. Egy. Bioi. Int. Évk. I. pp. 45-61.

PALAMAREV, E. (1967)5 Xerotherme Elemente in dér Tertiár-
flora Bulgariens und Aspekte zum Problem dér For- 
mierung dér mediterránén Flóra auf dér Balkan- 
halbisnsel. Abh. Zentr. Geol. Inst. 10. pp. 165- 
175.

PÁNTIC, N. (1967)5 Die jungtertiaren Flórén und dér KI ima— 
wechsel im Balkanraum. Abh. Zentr. Geol. Inst. 10. 
pp. 145-154»

RÁSKY K. (1943)5 Bie oligozáne Flóra des Kisceller Tons in 
dér Umgebung von Budapest. F. K. 73* PP* 5O3-5360

RÁSKY K. (1948): Nipadites burtoni BRONG. termése Dudarról.
F. K. 78. p. 130.

RÁSKY K. (1956)5 Fosszilis növények a Budapest környéki "bu
dai" márga összletből, F. K. 86. pp. 167-179*

2729



86

RÁ.SKY K. (1956): Fosszilis növények a Martinovics hegyi
(Budapest) felső eocénből, F. K, 86. pp. 293-298.

REIB>. E. M. - CHA.HDLER, M. E. J. (1933): The Flóra of the 
London CLay. London.

RÜFFLE* L. (1967): Klimatische Aussagefáhigkeit von Pflan- 
zenvereiten lm obereozánen Teli des Geiseltal- 
profiles. Abh. Zentr. Geol, Inst. 10. pp. 113=121.

RÜFFLE, L. - MÜLLER-STOLL, W. R. - LIIKEj R. (1976): Eozá- 
ne Flórén des Geiseltales (Ranales, Fagaceae, Lo= 
ranthaceaej Apocynaceae). Abh.® Zentr, Geol. Inst*
26. pp. 199-2 8 2.

2729



87

MACROFLORAL STUBIES ON TÉRTI ART CLIMATIC CHANGES IN THE 
CARPATHIAN BASIN AND ITS SURROUNDINGS

by

L. HABLT

Ab st.rác fa

On fche basis of fche flcra and vegetabion, it is 
clear, that in Bohemia, under subtropical climate, a laurel- 
leaf, Páleotropical flóra dominated the Early Oligocene, pos- 
sibly enduring till the Middle Oligocene. In Hungary, Lower 
Oligocene is characterized by a drier climate, which is in- 
ferred from the Platanus neptuni - Bry op by 1.lum furc 1.nerve 
xerophytous forests. The aridity tends to become vnell-marked 
southerly. In Egerian times a significant change occured in 
the northern part of Central E'urope. In this time the A.rcto~ 
Tertiary elements gained dominance. The deciduous flóra in- 
fers a cooler climate and seasonal changes* It is shown that 
in Germany a strong, and in Bohemia a weaker climatic warming 
occured during the Eggenburgian, bút this change is hitherto 
undocumented in Hungary* At the Ottnangian/Garpathian boun™ 
dary the renewed developmenfa of the Mastixioidea-flóra súg- 
gests a mari climate again fór the area of the Bohémban 
Massif. The Badenian is characterized by a deciduous flóra, 
bu,t laurel-leaf elements are alsó common yet* In northerly 
areas significant changes do nőt occűr in the Sarmatian, 
while in the Balkan region the Arcbo-Terbiary elements beco- 
me dominant in these times. la the Románián floras this event 
appears slightly earlier (GIVULESCU !967), thus a gradual 
southward shift occurs® Here the Arcto-Tértiary elements

2729



88

appear in Egerian bimes, bút their dominance shows in the 
Badenian. In Jugoslavia (PANTIC 1967) their appearance may 
be dated as of Eggenburgian, and their dominance as of 
Sarmatian.
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ŐSLÉNYTANI VITÁK (Díscussiones Palaeontologicae),
24, Budapest, 1979® pp. 89-101.

TENGERBEN - TENGERPARTON KUBÁBAN35 

RADÓCZ GYULA

Mindannyian jói tudjuk, hogy az aktuogeoiógial 
éa aktuopaleontológlal adatok nélkül igen szegényesek az 
őskörnyezefci rekonstrukcióké Ismeretes az is, hogy ez utób
biak a hasznosítható ásványi anyagok kutatását közvetlenül 
is elősegíthetik. Azonban, miután ma még a fosszilis anya
gok megfelelő őskörnyezeti-faciológiai értékeléséhez nem 
áll rendelkezésünkre minden területen kielégítő, vagy kie
légítő részletességű összehasonlító recens vezérfonal, ill, 
katalógus, szükséges, hogy paleontológusok és geológusok is 
elősegítsék a recens ökológiai viszonyok jellemzését. Ettől 
függetlenül a saját tapasztalat ezen a téren is rendkívül 
hasznos lehet, mégha járt utakat szemlélünk is a tengerben. 
Ezt a régi felismerést VADÁSZ ELEMÉR 1911-ben a "Földtan és 
tengertan" cB cikkében az alábbiak szerint fogalmazta meg:

"Szükséges és kívánatos, hogy geológusok felke
reshessenek tengeri biológiai és oceanológiai i.n~

s A Szerző itt közölt dolgozatát az Őslénytan—Rétegtani 
Szakosztály előtt bemutatva előadását mintegy 200, fele
részben vizalatti szines diapozitiwel illusztrálta,
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tézeteket, hogy személyes tapasztalatokkal jut
hassanak a geológiai múltban működött tényezők meg
ismeréséhez, saját szemeikkel láthassák azokat a 
jelenségeket, amelyekkel földtani vizsgálódások, 
rétegtani és részletes leiró-földtani tanulmányok 
során lépten-nyomon találkoznak*.. A geológus el
múlt idők tengereivel dolgozik, nem teheti tehát 
ezt a mai tengerek ismerete nélkül !n (A Tenger 1, 
p o 164»)
Ma, ennek ellenére is törekednünk kell ilyen isme

retek és tapasztalatok megszerzésére, hogy Magyarországon a 
vonatkozó tengeri életterek és a tengeri üledékképződések 
tanulmányozását nagymértékben nehezíti a tenger Mtávolsága*'® 
Érezve a vonatkozó közvetlen megfigyelési lehetőségek fon
tosságát, minden lehetőséget megragadtunk akkor, amikor 1972“ 
ben geológiai térképezés céljából öten magyar geológusok, Ku
bába érkeztünk.

Tudtuk, hogy a magyarországi üledékes képződmények 
tanulmányozása szempontjából Kuba esetében a trópusi környe
zet is előnyt jelent, hiszen területünkön mind a Mezozoikum, 
mind a Harmadidőszak folyamán is hasonlóan trópusi környezet 
uralkodót t.

Kubában elsősorban a különféle part- és aljzatti- 
pusokat, illetve a hozzájuk kapcsolódó sekélytengeri-partkö- 
zeli üledékeket, továbbá ezek életközösségeit szemléltük, 
annak tudatában, hogy az élőszervezetek eloszlását (különfé
le közösségeit) és azok elterjedését sok környezeti és tör
téneti tényező szabályozza, valamint, hogy a különféle té
nyezők (egyéb okoktól függően is) eltérő mértékben hatnak. 
Figyelmet érdemelt, hogy üledékföldtani szempontból célszerű 
e tényezők között megkülönböztetni olyanokat, amelyek egy 
bizonyos üledék keletkezését eredményezik és olyanokat, ame
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lyek csupán a fenéklakó közösség igényeit elégítik ki 
(NEWELL et al. 1959)* Sok tényezőnek (pl, hőmérséklet, só
tartalom, hullámzási-áramlási rendszerek, ragadozók tevé
kenysége, biológiai verseny és biogeográfia) gyakran alig 
van közvetlen szerepe az üledékképződésben, ugyanakkor ezek 
mindegyike nagymértékben befolyásolja a fenéklakó együtte
sek Jellegét. így pl, azonos vízmélységben, azonos anyagú 
és morfológiáju alJzatviszonyok esetében egymástól eltérő 
közösségek Jönnek létre, bár a legtöbbször egy—egy kisebb 
területrész vizsgálaténál csak az tűnik szembe, hogy a kü
lönféle anyagú, különféle konziszténeiéJu- és szemcsenagy- 
ságu aljzathoz eltérő közösségek tartoznak. Mindezek gyak
ran a parttal párhuzamosan zónákban (sávokban) mutatkoznak. 
Külön varázsa volt számunkra ezek sorában a korállzátonyok- 
nak. Ismeretes, mégis nagy hatással volt ránk amikor tapasz
taltuk, hogy a különféle közösségek és fáciesek sok Jelentős 
ismertetőjele nem maradhat fenn a geológusok ás a paleonto
lógusok számára ahhoz, hogy pontosan visszakövetkeztethesse
nek az egykori közösségekre, azok élőhelyeire stb. A fosszi- 
lizálódásra alkalmatlan és megfelelő nyom nélküli fajok szá
ma alJzattipusonként változó, esetenként az egésznek több 
mint 90%-a. Nehézséget Jelentett, hogy az alakok elhalás 
után gyakran átrendeződnek, összehalmozódnak, s ez esetben 
az életközösségek (biocönózisok) helyett tanatocönózisok 
Jönnek létre®

A földtani térképezés ideje alatt természetesen 
csak szabadidőben végezhettünk ilyen megfigyeléseket. Közben 
EÜLÖP JÓZSEF ösztönzése alapján —  NAGY ELEMÉRrel 1974-ben 
további tervet dolgoztunk ki, majd a Magyar-'és a Kubai Tu
dományos Akadémia között létrejött ezirányu megállapodás'e- 
redményeként 1977® első felében mindketten a kubai Oceano- 
lógiai Intézetben dolgoztunk. 1976-ban közvetlen földtani 
együttműködés keretében, CSÁSZÁR GÉZA és HAAS JÁNOS két hó-
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napig ugyancsak részt vett a kubai recens üledékképződés 
t anulmányozásában.

Kubában nagyon sokat erősödött bennünk az a tu
dat, hogy az un. aktuogeológia és aktuopaleontológia műve
lését Magyarországon ma is nagyobb mértékben kell elősegi- 
teni. Indokolt tehát, hogy a magunk részéről keressük az 
összeköttetést mindazon hazai intézményekkel és kutatókkal, 
akik ma kapcsolatban állnak a tengerrel, ill, terveznek 
tengert érintő szakmai kirándulásokat, ismertetéseket. El
ismerve az I* VH előtt gyökerező, egykori magyar tengerku
tatási törekvések tudományos eredményeit, céljaink és szem
pontjaink ma mér természetesen más oldalról jelentkeznek.

Ismeretes az is, hogy Csehszlovákiában (ahonnan 
ugyanúgy mint tőlünk, távol esik a tenger) JAN SERES és mun
katársai már 25 éve végeznek ilyen vizsgálatokat szervezett 
keretek között. De számunkra nagyon tanulságos és lelkesítő 
volt BÁLBI TAMÁS kaliforniai tanulmányútja is* Ezt követően 
mintegy tiz évvel ezelőtt már többen reménykedhettünk, ami
kor Triesztben —  vonatkozó témában ■— - nemzetközi kutatási 
laboratóriumot terveztek, amely különösen a tenger nélküli 
államok geológusai és paleontológusai számára Ígért sokat.

Jelenleg, Kuba után, ismét keressük az európai le
hetőségeket .

Részletesebben érintve a kubai viszonyokat, első
ként a sziget seIfterületének fejlődéstörténetét és felépí
tését szeretném bemutatni: A selfterület rendszeres tanul
mányozása a szovjet-kubai expedíciók sorával vette kezde
tét, Tiz év alatt —  nagy vonalakban —  az egész területet 
átvizsgálták. Jelenleg a csatlakozó mélyebb zónák vizsgála
tát tervezik. Velük egyidőben (de független programokban) 
rövid ideig csehszlovák, német és bolgár szakemberek is te
vékenykedtek; korábban főleg amerikaiak dolgoztak.
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A kubai selfterület kialakulása a pliocénben 
történt a Nagy Antillák rendszerének másodlagos töréses e- 
melkedése következtében (HAXN 1971). A negyedidöszak során 
a sziget peremi részei számos vizeíborit ásón és szárazrake-— 
rülésen estek át. Mindezeket több abszolutkor-meghatározás 
és szerkezeti elem is igazolja.

KÜHLMANN (1970) szerint a pleisztocén eljegesedés 
során a karib-térség felszini vizhőmérséklete 7“— 10 °C-ra 
csökkent. Ugyanakkor többek szerint az óceán szintje 100 
m-t süllyedt, a koraitok délebbre húzódtak, s a zömében 
karbonát anyagú kubai selfek teljesen szárazfölddé váltak, 
karsztosoatak és folyóvölgyek is kialakultak rajta.

Ezt a regressziót kb. 20 ezer évvel ezelőtt a 
flandriai (posztwiszkonzin) transzgresszió váltotta fel,. Fo
kozatosan elborítva a korábban szárazra került selfek terü
letét. A holocén kezdetén a viz felmelegedésével visszatér
tek a zátonyépitő koraitok is, A kubai koraitok történeti 
vázlatát táblázaton fogom bemutatni (FRANCO, G, - NAGX E. - 
RADÓCZ GX. 1977)* A zátonyépitő koraitok legnagyobb virág
zása 5— 6 ezer évvel ezelőtt lehetett, amikor a tenger szint
je néhány méterrel már a jelenlegit is meghaladta (FAIRBRIDGE 
1961). Ekkor keletkeztek a jellegzetes parti zátonymészkövek, 
több helyen erős turzások és oolit is képződött.

Jelenleg a self neogén - negyedidőszaki mészkő- 
talapzatának enyhe egyenetlenségeiben néhány m vastag (rit
kán 10— 20 m) uralkodóan homok és iszapfrakcióju üledék tele
pül.'

E recens üledékfáciesek viszonylag kis területen 
belül is igen változatosak ás a folyótorkolatoktól távolabb 
főként biogán alkotóból állnak, kevés terrigán anyaggal, A 
Batabanói öbölben oolitkiválás, pseudoolit, egyéb karbonát- 
agregátumok és karbonátos iszapok is ismeretesek, A magasabb-
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ra emelkedő szilárd aljzat rendszerint élő korallzátony, 
annak maradványa vagy már kötött idősebb törmelékfelhal
mozódás .

A v í z  alatti szilárd aljzat a partok mentén né
hol m mélységig is megőrizte az egykori terraszokat,
máshol >̂0——60 m mély karsztos eredetű kutak és egykori fo
lyóvölgyek is tarkítják az 5~“ 15 m átlagmélységü selfterü- 
letet. A self terület tenger felé eső peremét rendszerint 
sánczátonyok jelzik, ezek mögött a lagunáris területet 
szigetzátonyok, köztük gyűrűs mikroatollok tarkítják. A ko
rallzátonyokat gyakran detrituszos homokos-iszapos, mangro- 
vés szigetecskék -is kisérik*

A lagunabelseji zátonyok környékén az üledékek 
rosszul osztályozottak ás jelentős mennyiségű koralltörme- 
léket csak itt tartalmaznak* A homokos üledéket egyéb he
lyen a trópusi éghajlatnak megfelelően mintegy 80%-ban kü
lönféle detrituszanyag (kagyló, Halimeda, egyéb /mész/' al
ga, Poraminiféra ás kevesebb korall) építi fel. A Halimedák 
és a kagylók néha kőzetalkotó&, a Poraminiférák —  amelyek 
főleg fenéklakó formák és több fáciest is jeleznek —  álfca 
9— 10 (esetenként jóval nagyobb) %-ban szerepelnek a homo
kos üledékekben. A különféle aljzat ás a rajta élő növény
zet jellegei (mint aljzattipus) alapján számos élő biotópot 
célszerű elkülöníteni az üledékek területén, ahol az élő- 
szervezetek aránya természetesen eltérő az üledékek biogén 
alkotóét ől,

Példa:
A biotópok ás a fenéklakó makrofauna mennyiségi 

eloszlása Kuba ÉNy-i selfjén (HITRI NA-CSUH CSÍN-GOMEZ- 
SUAREZ 1966):

2Számlálóban: biomassza g/m - kotojel után %-ban
2nevezőben: példányszám db/m ' - kötőjel után %-ban
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A táblázatban a leggyakoribb szedimentációs self- 
területi biotópok szerepelnek, igy e táblázat nem érinti 
sem a mangrove területeket, sem a folyótorkolati és még né
hány vonatkozó sajátos —  csökkentsós- tulsós stb, —  fá- 
cies területét. Be nem tudunk most részletesebben foglal
kozni a táblázatban szereplő biotópokkal sem*

A szilárd aljzat, a zátonyvidék és a szikláspar
tok biotópjainak ismertetése jelenleg ugyancsak érintőleges 
lehet. Egyébként is, gyűjtött anyagaink egy része még vizs
gálat alatt álló

Az utóbbi évtizedekben —  miután a korallzáto
nyok CH tároló kőzetként működnek —  fokozódtak a zátonyok 
keletkezésére ás környezetük jellemzőire vonatkozó kutatá
sok is. Kubában a különféle korall-biotópok vizsgálatát be
hatóbban KÜHLMANN (1970) végezte. Megállapitása szerint a 
kubai zátonyok jellégei viszonylag gyorsan változnak, tagol
tak, A mészvázu koraitok fajszáma 75° HZónái” a part felől 
kezdve a következők:

1 * lagúna,
2 » átmeneti zónák, zátonydombokkal,

3 ° zát onypad
4* zátonysarkantyu és

5 . zátonynyelvek

Természetesen nem található meg minden szelvény
ben valamennyi zóna és gyakoriak a különféle helyi változa
tok is, megfelelően a különböző feltételeknek.

Az előzőekben ismertetett laza üledékekkel és ál
talában nyugodt vizzel jellemezhető lagúnákban, a thala- 
sziás homok aljzaton, négy mészvázu korall faj otthonos, 
Kettő csak a homokos aljzaton él. A homokos területek kö
zötti kisebb sziklás területekkel együtt 12 mészvázu korall- 
fajt ismerünk a lagunáris zónából.
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Az átmeneti zónában széles ökológiai értékű moz
gó és csendes vizet kedvező alakok egyaránt megtalálhatók, 
összesen mintegy 20 mészvázu faj.

A tenger felé húzódó zátonynyelvek 8— 14 m-es 
mélységben, ismert tényezőktől függően mintegy 24 mészvázu 
fajnak nyújtanak életlehetőséget.

A zátonysarkantyu, mivel kiemeltebb helyzetű az 
előbbieknél több faj megtelepedésére alkalmas.

Legváltozatosabb felépítésű a zátonypad. Itt a 
fajszám 10— 20 között oszlik meg. Jellegzetes az 1— 3 m mély
ségben otthonos Acropora palmata.

A mészvázu korallok kíséretében —  mint a diaképe
ken is látható —  több helyen nagy számban élnek különféle 
szarukorallok (gorgoniák) is.

Végül néhány szót még a szikláspartok zonációiról: 
Az élővilág azon alakjai, amelyek a tengervíz, a levegő ás a 
szárazföld közös határterületén, egyrészt az árapály övben 
(mediolitorális), másrészt a dagályszint fölé emelkedő, de 
a hullámzó ás kicsapódó tengervízzel különböző mértékben át- 
nedvesitett, permetezett partszakaszon (supralitorális) él
nek, a parttipusoknak megfelelően elkülönülve sajátos és 
meglepően keskeny zónákba rendeződnek, majd elhalás után 
szilárd maradványaik jelentős mértékben szétszóródnak.,

A medip- és a szupralitorális régióban honos élő
világ különböző fajai, a vizszinttől távolodva, általában 
szabályos sorrendben, a rájuk jellemző szélességű (gyakran 
csupán néhány dm széles) élettérsávon belül helyezkednek el. 
Ezen belül néhány faj statisztikusan kimutatható héjméret 
zonációt is jelez. Egyesek felfelé, mások lefelé mutatnak 
méretnövekedést. A fajok élettérsávjai többé kevésbé átfe
dik egymást. Az élettérsávok életközösség zónákba csoporto
síthatók. Mindezeket szikláspartok esetében a sziklák jel
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legzetes és ugyancsak szabályos sorrendben húzódó szín zó
nád ó.ja is gazdagítja®

Kubában a nyílt parti sziklákon a vizszinttől tá
volodban sok helyen szépen kirajzolódik a sárga (előbb vi
lágos, távolabb sötétebb), a szürke (előbb sötét, majd vi
lágosodó) és az un. fehér zóna® A kőzetek szin zonációit (a 
fehér kivételével) mikroszkopikus algák okozzák, elsősorban 
a hozzájuk jutó tengervíz (vagy permet) átlagos mennyiségé
vel összefüggésben® A fehér zóna esetében a parti sziklák 
(uralkodóan óholocén zátony mészkövek) természetes, abradált 
és kifakult felszínét látjuk, ameddig'nagy viharok idején a 
tengervíz általában tárt hódit karsztosodott felszínükön® 
Erősebb hullámzás, illetve az alacsonyszintű tavaszi apály 
a sárga zóna alatt feltárja a sublitorális régió legfelső 
zónáit is, ahol a mediolitorális sárga zóna több alakja 
ugyancsak otthonos, amit érzékeltet a bemutatásra kerülő 
táblázat is®

A Kubában megfigyelhető tengerparti szin- és élet- 
közösség zónák alapvetően megegyeznek a Karib-térsági hason
ló part típusokéval, de a parti zónásságban az egész Eöldre 
kiterjeszthető törvényszerűségek is vannak®

Földtani szempontból lényeges, hogy a parti szik
lák medio- és szupralitorális élővilágának szilárd maradvá
nyai élőhelyükön szinte soha sem tudnak betemetődni, ezért 
Kubában kerestük elhalás utáni útjukat és vizsgáltuk beteme- 
tődési közösségeiket is. A maradványok legfőképpen a sziklás
partok melletti detritusos homokban temetődnek be, együtt 
különféle szublitorális életközösség maradványaival, Eseten
ként a parttól távolabb élő szárazföldi csigák is bekerül
hetnek a partmenti homokfelhalmozódásokba, amiártis a part
menti homokos tanatocönózisok általában tarkábbak, mint a 
parttól távolabbi szublitorális tanatocönózisok® Ugyanakkor 
a medio- és a szupralitorális életközösség szilárd maradvá
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nyai szu.bl.itorális Molluscum vázakkal együtt a parti sziklák 
repedéseibe és abráziós üregeibe, áthalmozott talajszemcsék 
és szárazföldi csigák közé, is betemetődnek.

Az elmondottakon túlmenően még számos szempontból 
is rendkívül érdekes és további vizsgálatra javasolható a 
kubai self és a kubai tengerpart. Reméljük, hogy a magyar 
szakemberek közül is egyre többen jutnak még közelébe*
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0N THE SHORES AND IN THE SEAS OF CUBA

by

G. RADÓCZ

Sammary

The aubhor spenb several monbhs in Cu.ba to géb 
experiences in bhe óceánographical researches in bhab 
counbry-. He gives a shorb inbroducbion bo bhe sbrucbure 
and evoiubion of bhe shelf region of Cuba. He reviews bhe 
Recenb deposibionai and fioral—faunal zones of bhe coral 
reefs around bhe isiand. As a conclusion, he emphasizes 
bhe imporbance of making acbuogeological and -paleonbolo- 
gical sbadies of Recenb, especialiy bropical shaliow- 
marine environmenbs.
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ŐSLÉNYTANT VITÁK (Discussiones Palaentologicae), 
24, Budapest, 1979* PP* 103-106.

MEGEMLÉKEZÉS SOÓS LAJOSRÓL 
(1879-1972)

KROLOPP ENDRE

Idén, februárban volt SOÓS LAJOS születésének 100 
éves évfordulója. Közel 94 évet élt. Hosszú élete nemcsak 
egy kiváló szakember tudományos eredményekben gazdag pályá
ja, hanem egyúttal egy sokoldalú tudós fáradhatatlan munkál
kodása a zoológia és őslénytan szerteágazó területein.

SOÓS LAJOST a tudománytörténet malakológusként 
tartja számon. Munkássága azonban kiterjedt a zoológia szá
mos területére. Általános zoológiái, fejlődéstani és ökoló
giai vizsgálatai ma is példamutatóak. Nevéhez fűződik az el
ső magyar nyelvű rendszeres állattani tankönyv megirása is.

Kiváló népszerűsítő Író volt, aki mindig szem 
előtt tartotta a széles néptömegek természettudományos is
mereteinek bővítését. Élvezetes stílusban, de magas tudomá
nyos színvonalon megirt könyvei, cikkeinek sokasága igen sok 
érdeklődőt, barátot szerzett a malakológia, zoológia, fejlő
déstörténet számára, akik közül nem egy a szakma kiváló mű
velőjévé vált.

írásait mindig a fejlődésnek, mint az élővilág fő 
mozgatóerejének gondolata hatja át. Sokat tett a dar>y'/in-iz
mus hazai elterjesztése és népszerűsítése érdekében is.
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Malakológiai munkássága a tudományág minden terü
letére kiterjedt. Fáradhatatlanul Járta az országot és gyűj
tött szinte minden részén. Legjelentősebb mégis a malakoló- 
giában addig "fehér folt"-ként szereplő Alföld Mollusca-fa- 
unájának feltárása és a bátorligeti "reliktum-fauna" felfe
dezése.

Eredményeit "A Kárpát-medence Mollusca-faunája" 
cimü monográfiában foglalta össze,, amely később átdolgozva 
és kiegészítve a Magyarország Faunája sorozatban is megje
lent,

Faunisztikai munkássága kiterjedt a környező te
rületek, mindenekelőtt Horvátország, Dalmácia, a Balkán, 
Németország Mollusca-faunájának vizsgálatára, de foglalko
zott távoli vidékek (Málta, UJ-Guinea) puhát estüive1 is.

Gyűjtései anyagából és az Állattár régebbi gyűj
teményeiből a korszerű muzeológia követelményeinek megfele
lő, példásan rendezett és rendben tartott malakológiai gyűj
teményt hozott létre, amely világviszonylatban is előkelő 
helyen állt.

Az egyes csoportok rendszertani feldolgozása so
rán nem elégedett meg a hájmorfológiai bélyegek tanulmányo
zásával, hanem korszerű anatómiai vizsgálatokat is végzett, 
amelyekhez kiváló mikrotechnikát dolgozott ki. Az Alopiák, 
Pomatias-félék és Helicidák körében végzett és a Pulmoha- 
ták spermiogenezisére vonatkozó kutatásai nemzetközi Jelen- 
t őségüek.

SOÓS LAJOS nemcsak recens malakológiával foglal
kozott, hanem Jelentős munkásságot fejtett ki hazánk kvar- 
ter és fiatal tercier Mollusca-faunáJénák megismerése terén 
is.

Feldolgozta a barlangi ásatások pleisztocén csi
gaanyagát ás nevéhez fűződik a gombaszögi és brassói

2729



105

"preglaciális", mai rétegtani beosztás szerint alsópleisz
tocén fauna leírása.

A Földtani Intézet megbízásából elvégezte a sík
vidéki földtani térképezés során a felszíni feltárásokból 
és sekélyfurásokból gyűjtött Mollusca-anyag határozását.

A pliocén faunának kezdetben szárazföldi ás édes
vízi fajaival foglalkozott. így született meg az öcsi felső
pannon Mollusca-faunát monografikusán feldolgozó munkája. íz 
az első olyan dolgozat, amely pliocén szárazföldi-édesvizi 
faunánkról a makakológus szakember hozzáértésével —  és SOÓS 
LAJOS alaposságával —  készült.

A pliocén faunával később is foglalkozott ás vizs
gálatait kiterjesztette az elegyesvizi fajokra is. BARTHA. 
FERENCCEL közös munkája a balatonszentgyörgyi, rétegek sze
rint begyűjtött feltárás Mollusca-anyagainak feldolgozása.

A fosszilis anyag tanulmányozása során nyert isme
retei segitették abban, hogy összefoglalja a hazánk Mollusca- 
faunájának kialakulására vonatkozó ismereteit^ Ez a munka a 
miocéntől követi nyomon limnikus és terresztrikus malakofau- 
nánk fejlődéstörténetét.

A magyar Mollusca-fauna múltjával azután későbbi 
faunatőrt énéti munkáiban is sokat foglalkozik, Ő az első ma
gyar malakológus, aki a faunatörténetet tudatosan műveli, 
Magyarország állattani felosztását is a faunatörténeti ada
tok figyelembe vételével alkotta meg,

Szeretettel foglalkozott a fiatalokkal. A gyűjte
mény féltő megbecsülésére, gondos kezelésére, az összeha
sonlító anyag állandó használatára és mások adatainak fi
gyelembe vételére oktatott.

SOÓS LAJOS munkássága a mai paleontológusok szá
mára is példamutató. Széleskörű taxonómiai ismeretei, pontos
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fajhat ározásai, szabatos leírásai követésre méltóak. Öko
lógiai ismeretei hozzásegitették, hogy a fosszilis faunák
ban ne ősmaradvány-anyagot, hanem egykori élőlények közös
ségét lássa. A fejlődés gondolatát mindig szem előtt tart
va, a mai faunát is történeti szemlélettel tanulmányozta*

Emlékét munkássága, a tiszteletére elnevezett 
nemzetség és fajok, a nevét viselő első magyar malakológiai 
szaklap és az ő szellemében munkálkodó tanítványai őrzik,

2729


