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ZOSTERA—BRYOZOA—SPIRORBIS BIOCÖNÓZIS

A BORSODI MIOCÉNBŐL
Irta: Radócz Gyula

E biocönózist a Bükk hegységtől É-ra, a Borsodi-medence (1. ábra) barnakőszénkutató mélyfúrásainak anyagfeldolgozása során, a helvét (ottnangien) rétegsorban figyel
tük meg (2. ábra).
Az együttes minden jelentősebb barnakőszén-telep fölött megtalálható, pontosab
ban, a barnakőszén-telepeket követő transzgressziós szakaszok tengeribe hajló, de még
csökkentsósvízi homokos és agyagos aleurit összletében mutatkozik, esetenként 1 -2 m
vastagságú rétegekben (I—II. tábla).
A maradványok megjelenési módja a következő: a helvét összlet kisciklusainak
említett szakaszaiban gyakran észlelhető, hogy egyes réteglapok barna ‘fűszálszerű
maradványain (tengeri fűféléin) 1 mm körüli nagyságú fehér Spirorbis házikók sorakoznak.
Mellettük Bryozoák (főként a fűszálakat bekérgező alakok) és egyéb ősmaradványok is
megfigyelhetők. Kevés Spirorbis a fűszálak mellett szabadon is előfordul.
A t e n g e r i f ű f é l é k 1—2—5 mm szélesek, töredékes hosszuk 40—80 mm és
általában igen rossz megtartásúak. Az eddigi vizsgálatok alapján leginkább a Zostera
(hínár)-, esetleg a Posidonia (békaszőlő)-félékkel azonosíthatók, pontos meghatározásuk
azonban ma még nem végezhető el. Mintegy 3—4 fajt képviselnek. A 2 mm átlagszélességű
lapos fűszálak legtöbbjén 1, 6 -7 , vagy 18—20 ér húzódik. Mint ismeretes, a tengeri fű
félék általános elteijedésűek a mai tengerek sekély mélységű régióiban, egyes fajok 60 mnél mélyebbre is lehúzódnak. Némelyék csökkentsósvízben, lagúnákban és folyótorkola
tokban is előfordulnak, de a tiszta édesvízben már nem találhatók meg. Az apályvonal
alatti mélységben élő tengeri rétek homokos-iszapos aljzaton települnek és általában
sajátos élővilággal rendelkeznek. A borsodi miocénben a sajátos együttesből a Bryozoák
és a Spirorbis-alakok szinte egyetlen esetben sem hiányzanak a Zosterák mellől.
A B r y o z o á k n a k ez ideig két faját sikerült itt megtalálnunk. Meghatározásu
kat ifj . D udich E. végezte. A leggyakoribb faj a Membranipora cf. lacroixii A udouin ,
amely fűszálakon lemezes bekérgezésként mutatkozik (II. tábla 3.). Ezek az alakok gyak
ran igen rossz megtartásúak. A faj a burdigalaitól máig ismeretes sekélytengeri rétegekből.
Jelenleg a Földközi-, az Északi-, a Keleti- és a Vörös-tengerben, valamint Új-Zéland parti
vizeiben él az árapály övtől 720 m-ig. E faj mellett a borsodi miocénben a Porella
cervicornis (Pallas ) fordul elő. Ez nem bekérgező, hanem önálló telepekkel jelentkezik

Fig. 1. Sketch map of exploratory drilling in the region under study
'• Paleozoic-Mesozoic formations on the surface, 2. location symbol and number of exploratory boreholes

1. ábra. A vizsgált kutatófúrások területének térképvázlata
1. Paleo—mezozóos képződmények a felszínen, 2. a kutatófúrások helye, jele és száma
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2. ábra. A Zostera-Bryozoa-Spirorbis biocönózisok rétegtani helyzete a
Borsodi-medence helvét összletében
1. Barnakőszén-telepek jele (az Ózd vidéki telepek jelét zárójelben
közöljük), 2. a barnakőszén-telepek helyzete, 3. a biocönózisok helyzete,
4. a biocönózisok vizsgált előfordulási helye a fúrás jelével és számával. —
E = Edelény, Nb = Nagybarca, Sb = Sajóbábony, Sm = Sajómercse,
Sp = Sajószentpéter
Fig. 2. Stratigraphie position of the Zostera-Bryozoa-Spirorbis biocoenose within the Helvetian complex in the Borsod Basin
1. Symbols of lignité seams (the symbols belonging to the Ózd-region are
given in brackets), 2. position of the lignité seams, 3. position of the biocoenoses, 4. location of occurrence of the studied biocoenoses, with the
Symbol and number of the drilling
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(II. tábla 3.). Alakjai a középsőeocéntől kezdve ismeretesek. Jelenleg az Atlanti-óceánban
és a Földközi-tengerben élnek, általában 20—100 m (elvétve 250 m) mélységben.
A S p i r o r b i s z o k 1 mm átmérőjűek, általában rossz megtartásúak s a
Spirorbis (Dexiospira) commutatus (R o verető ) alakkörbe sorolhatók.
A nevezett biocönózist bezáró és kísérő rétegek egyéb ősmaradványai: Liquidambar
termés, Rotalia beccarii (L.), Nonion granosum ( d ’Orb .), Elphidium striatopunctatum
(F. et M.), Theodoxus pictus (F é r .), Cardium arcella D uj . és Ostracodák. Ezenkívül
néhol kevesebb Pitaria, Potamides, Ostrea (kis forma), Ábra, Congeria ésDecapoda alak is
megfigyelhető. Ezek többsége olyan csökkentsósvízi alak, amely a normál sótartalmú
tenger közelségét jelzi, de attól, ill. a szóban forgó rétegsor Robulus, Globigerina, Corbula,
Arca és Echinoidea-maiadványokat tartalmazó tengeribb összletétől határozottan el
különülő rétegekben található.
Mint ismeretes, a borsodi helvét összlet ciklusaiban felfelé egyre gyakoribbak a
marin képződmények. Az alsó két (V. és IV.) barnakőszén-telepet elválasztó összletben
még e biocönózist tartalmazó rétegek képviselik a legsósabb kifejlődést. А IV. telep fölött
azonban a tengeribb jellegű corbulás—arcás összlettől már jól elkülönülten jelentkeznek a
biocönózist tartalmazó rétegek. Az Egercsehi—Ózdi-medence területéről (ahol a helvét
összletben a normál sótartalmú tengeri képződmények sokkal gyakoribbak, mint a
Borsodi-medencében) ez ideig csupán az É-i területről (Sajómercse környékéről) sikerült
kimutatni üyen biocönózist.
A fentiek alapján a Borsodi-medence Zostera-Bryozoa-Spirorbis biocönózisai a
barnakőszén-telepektől induló ciklusok transzgressziós szakaszának egy közbenső, csök
kentsósvízi, árapály öv alatti (20—30 m, esetleg nagyobb vízmélységű) környezetére
utalnak. Mint a 2. ábrán látható, minden jelentősebb kisciklus transzgressziós szakaszában
megtalálhatók (általában 1—10 m távolságra a barnakőszén-telepek fölött).
E maradványoknak fáciesjelző szerepük mellett közvetlen gyakorlati jelentőségük is
van, miután a barnakőszén-kutató fúrások elsődleges anyagvizsgálata során a barnakőszén
telepek közelségét szintén jelzik.

A ZOSTERA-BRYOZOA-SPIRORBIS BIOCOENOSE FROM
THE BORSOD BASIN
by

Gy . Radócz

This biocoenose was observed to the north of the Bükk Mountains, whÜe
Processing the material sampled from deep exploratory drilling fór Helvetian (Ottnangian)
lignité (Fig. 2.) in the Borsod Basin (Fig. 1.).
This assemblage occurs above every lignité seam of importance; more precisely, it is
present in the sandy and clayey siltsone sequence, stül brackish, though tending to
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become marine, of the post-lignite transgressional phases in layers occasionally up to
1 -2 m thick (Tables I—II.).
In the Borsod Basin, the biocoenoses of Zostera-Bryozoa-Spirorbis belong to an
intermediary brackish-water environment below the tidal zone (20—30 m, or eventually
deeper), which existed during the transgression phase subsequent to brown-coal
deposition. As can be seen in Fig. 2., they are present in the transgressional phase of every
significant microcycle (generally at 1—10 m above the lignité seam).
Beside their role as index fossil, these fossils are of direct practical importance,
showing the proximity of the brown-coal deposits already as a result of the primary
analysis of lignité exploratory drilling materials.
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I. Tábla - Plate I

1.

Spirorbis és Bryozoák irányított helyzetű Zosterákon. Felsőnyárád 165. sz.
fúrás V. barnakőszén-telepe fölött.

2 -5 .

Spirorbiszok Zosterákon. A 4. képen Bryozoa is bekérgezte a Zosterákat (de
mindkettő igen rossz megtartású); az 5. képen a függőlegesen álló Zostera erezete
helyenként szépen látszik.
Borsodi-medence, IV—V. barnakőszén-telep között.

1.

Spirorbis and Bryozoa on oriented Zostera specimens. Above lignité seam No V,
in borehole Felsőnyárád-165.

2 -5 .

Representatives of Spirorbis on Zostera specimens. The Zostera specimens in
Fig. 4. are coated (incrustation) (both Bryozoas are, however, poorly preserved);
in Fig. 5. the veining of vertically standing Zostera can be seen here and there.
Borsod Basin, between lignité seams IV and V.
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II. Tábla - Haté II

1. Zostera-Bryozoa—Spirorbis biocönózis. A Zosterákat vékony fekete szálacskák, a
Bryozoákat a vastagabb fehér rudacskák, a Spirorbiszokat pedig az apró fehér pontok
jelzik.
Edelény 473. sz. fúrás II. telepe fölött.
2 Ua. kevesebb Bryozoával.
Sajószentpéter 102. sz. fúrás IV. telepe fölött.
3. Bryozoák a Felsőnyárád 165. sz. fúrás V. barnakőszén-telepe fölötti biocönózisból.
A hosszabbak Zosterát bekérgezőek (Membranipora), míg a kép bal alsó sarkában az
önálló telepeket alkotó (Porella) alak látható. A képen néhány Theodoxus vázának
részlete is látható.
4. Zostera-Bryozoa-Spirorbis biocönózis, bekérgező Bryozoa-teleppel (a kép jobb felső
részén).
Edelény 473. sz. fúrás II. telepe fölött.
5. Ua. önálló Bryozoa-telep töredékekkel.
Felsőnyárád 165. sz. fúrás V. barnakőszén-telepe fölött.

1. Zostera-Bryozoa—Spirorbis biocoenose. The representatives of Zostera are denoted
by thin black lines, the Bryozoas by thicker white bars, while the Spirorbis by small
white dots.
Above seam II in borehole Edelény-473.
2 The same bút with fewer Bryozoas.
Above seam IV in borehole Sajószentpéter-102.
3. Bryozoas from the biocoenose above lignité seam No V in borehole Felsőnyárád-165.
The longer forms occur as incrustations on Zostera specimens (Membranipora), while
in the lower corner of the figure a species (Porella) forming individual colonies can be
observed. Parts of a few Theodoxus tests can be seen in the figure, too.
4. Zostera-Bryozoa-Spirorbis biocoenose, with incrusting bryozoan colonies (in the
upper right corner of the figure).
Above seam II in borehole Edelény-473.
5. The same with remnants of individual bryozoan colonies.
Above seam No V in borehole Felsőnyárád-165.
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