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Általános megjegyzések

A MÁFI alapító okmányának — egy évszázad távlatából is minden 
tekintetben érvényes — harmadik pontja a fő feladatok közé emeli: ,, ...a 
magyar államterület földtani alkotásában részt vevő képződményeket és azok
nak jellegét előtüntető kőzet és őslénytani gyűjtemények felállítását” , írja 
B öckh J. ésSzONTAGH T. (1900 p. 38.) az Intézetet és újonnan elkészült épületét 
ismertető kiadványban, majd így folytatják: ,,Az országos földtani felvételek
nél begyűjtött kőzetek, ásványok . . .  és őslénytani tárgyak, valamint a külön
féle talajminták tudományosan feldolgozva az intézeti múzeumba kerülnek, 
hol könnyen hozzáférhetően a közszemlélet tárgyát képezik, de egyúttal 
okmányként őriztetnek, mert a földtani taglalás és kijelölés, mely térképeinken 
foganatosíttatott és a leírásokban foglaltatik, épp ezeken alapulnak.”

Térképező geológusaink — akár térképeztek a terepen, akár a gondjaikra 
bízott gyűjteményrészt kezelték — ezt az elvet képviselték. E tevékenysé
güknek köszönhetjük, hogy ma az Intézet — a sok vihar ellenére — olyan 
földtani dokumentációs gyűjteménnyel rendelkezik, melyre az egész világ 
előtt büszkén hivatkozhat, mint a magyar földtan és földtani térképeink 
alapdokumentációjára.

Ez a dokumentáció a magyar föld, illetve a Kárpát-medence földtani 
felépítését, jellegzetességeit , valamint az évszázad folyamán folytatott kutató— 
térképező munka sajátosságait tükrözi.

Mindebből következik, hogy a gyűjteményben a mai ország területét 
90%-ában fedő pliocén és főleg negyedkori képződmények dokumentációja 
mind leletszámban, mind pedig a lelethelyek tekintetében ennek megfelelően 
igen jelentős. Figyelembe kell vennünk viszont, hogy a francia földtani gon
dolkodásmódú osztrák geológia térképezési gyakorlatát — és problemati
káját — átvevő és továbbfolytató múlt századi magyar geológuskar üledék - 
fácies-felismerésre és malakológiai ismereteire (Ammonitákra, ha mezozóos 
és csigák—kagylókra, ha harmadkori) építette egész rutinmunkáját.

A megismerhetőség határai itt a tengeri puhatestűeket adó üledékekkel 
végződtek, az egy pannon—brakk sorozat kivételével. Felvételi területének 
puhatestű faunája így a térképező geológus közvetlen dokumentációját képez
te. A más jellegű, más élőlény-csoportokat képviselő fossziliák legtöbbször 
csak más szakemberek, általában nem-geológus külső specialisták révén 
szerezhető, esetleges dokumentációt jelentettek számukra. Ezeket éppen csak a 
teljesség kedvéért gyűjtötték be. Ez a térképezés szempontjából amúgy is 
reménytelennek tartott terresztrikus képződmények dokumentációjára foko
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zottan vonatkozott. Ebből következik, hogy a tengeri anyag gondosabb 
begyűjtése és közvetlenül a térképező részéről történt feldolgozása volt az 
elsődleges. Ezek mellett az ősnövény-leletek, édesvízi—szárazföldi puhates
tűek és gerincesek maradványai mindinkább háttérbe szorultak. Ezek gyűjtése, 
dokumentálása csak a megfelelő specialista munkája révén jutott túl az alkalmi 
lelet megőrzésen.

Ez a kettősség eredményezte, hogy a tengeri képződmények dokumentá
ciója azok areális kiterjedését messze meghaladó súllyal szerepel a gyűjte
ményben. A nem-tengeri szedimentáció ősmaradvány-dokumentációjának 
mennyisége pedig általában a szolgáltató képződmények areális kiterjedésének 
arányában jelentkezik — hacsak nem tudatos specialista-gyűjtés eredménye 
(ásatások, stb.). Ez a két tény: a gyűjtés alkalomszerűsége (a hozzá fűzött 
várakozás eleve csekély volta mellett) és a terresztrikus képződményekkel való 
rétegtani foglalkozástól való alapvető idegenkedés (sőt vele szemben táplált 
szkepszis) lassanként oda vezetett, hogy a térképező ezeket a dokumentációkat 
„kegyeleti” vagy ami még rosszabb, múzeumi tárgyaknak kezdte tekinteni.

A kedvelt vagy „divatos” képződmények térképezését felváltó, a föld
tani szintézis alapjául szolgáló, minden képződményt egyforma részletességgel 
feldolgozó mai, areális térképezés új helyzetet teremtett. Kényszerítőén előtérbe 
állította az addig elhanyagolt terresztrikus képződmények megismerésének 
feladatát. Nálunk ez a térkép areális kiterjedésének 80 — 90 vagy még több 
%-át teszi ki.

Ugyanakkor a terresztrikus — tehát nemcsak a regressziók diasztrofikus 
határaival élesen elkülönülő üledék komplexumokban gondolkodó, hanem ezek 
időhézagait is kitöltő — rétegtan mindinkább kinőtt az üledékkomplexum— 
idődiasztrófia kereteiből és a maga kronosztratigráfiáját — időmegszakítás 
nélküli rétegtanát — követelte, akárcsak a mélyfúrási praxis révén megismert 
nagy üledékgyűjtők hatalmas üledékvastagságú komplexumai.

A kontinensperemi vagy epikontinentális oszcillációs—diasztrofikus 
(megszakításos vagyis időhézagos) rétegtannal szemben a terresztrikus réteg
tan váratlan szövetségest talált ebben az utóbbi időben ellenállhatatlanul elő
nyomuló, három dimenzióban dolgozó mélyfúrási rétegtanban. Annál is in
kább, mivel a fúrással feltárt üledékgyűjtők rétegsorai sem férnek bele a part
közeli üledékkomplexumok csonka időegységeibe.

A diasztrofikus sztratigráfia mellett kronosztratigráfiai igénnyel fellépett 
terresztrikus és mélyfúrási rétegtan még egy lényeges változást hozott. Az 
őslénytani meghatározás elvesztette az időben — jelentősen — elválasztott 
emeletek által biztosított éles evolúciós—morfológiai elhatárolások lehetőségét 
(vezérkövületek, emeletfaunák). Az átmeneti formák, evolúciós át növések, 
faunák fokozatos átalakulása—fejlődése teljesen elmosta a korábban élesnek 
elképzelt határokat. A kivezető utat a quantitativ vizsgálatokra alapított 
dominanciaváltások és a populáció-szukcessziós mikroevolúciós módszerek 
mutatták. Együttes alkalmazásuk a konvencionális emelet keretein belül 
finomabb — és amellett biztosítottabb — rétegtani felosztás kiépítésére veze
tett. kSegítségével sikerül majd a diasztrofikusan megcsonkult klasszikus sztra- 
tigráfiai egységek kiegészítésére kronosztratigráfiai értékű időegységeket kiala
kítani. Ugyanígy sikerül majd a mély tengerekkel elválasztott self-rétegcik- 
lusok korrelációját a nagy interkontinentális — areális — mozgékonyságuk 
révén erre alkalmasabb terresztrikus faunaszukcesszió-sorokkal való össze- 
fogazódásuk felhasználásával végrehajtani.
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Ahhoz, hogy a térképező geológusba terresztrikus rétegtan legfontosabb 
dokumentációs elemeit: a paleovegetáció szukcesszióit és azok éghajlatjelző 
szerepét, továbbá a szárazföldi—édesvízi malakológia anyagának nagy fácies- 
érzékenységét és fokozódó faunaszukcessziós jelentőségét felhasználhassa 
(amit növel elterjedés-sűrűségük), elengedhetetlenül szükséges ezek hozzá
férhetővé tétele, nemcsak gyűjteményi dokumentációs szinten, hanem irodal- 
milag is elérhető alakban. Ugyanez a helyzet a nagy horizontális mozgékonyság 
mellett valamennyi élőlényt (a kultúrmorfológiai evolúciót — a régészetét — 
itt figyelmen kívül hagyva) meghaladó evolúciós sebessége miatt a legfino
mabb rétegtani tagolást adó ősemlősök adatszolgáltatásánál.

Ezt a feladatot kívánja a Földtani Gyűjtemény három speciális része: 
az ősnövény, a nem-tengeri puhatestű és az ősemlős-gvűjtemény ellátni, mikor 
adatszolgáltatásának dokumentációs felhasználhatóságát lehetővé teszi és a 
rétegtani gyakorlatot szolgáló adatait gyors egymásutánban meg kívánja jelen
tetni. Addig is bevezetőül szolgáljon az egyes említett csoportokat magukba 
foglaló gyűjtemények dokumentációs terjedelmére, ennek kronológiai meg
oszlására stb. vonatkozó néhány adat.

Ősnövénytani gyűjtemény

A nyilvántartott magyarországi növénymaradványos lelőhelyek száma 
425. Ez mintegy 650 lelethely és több mint 100 mélyfúrás 150 adatát jelenti. 
Ehhez járul még közel 300 — részben nemzetközileg is figyelemmel kísért és 
nyilvántartott — egyéb Kárpát-medencei flóralelőhely. Ennek a tekintélyes 
anyagnak többsége az említett területek harmadidőszaki növényzetét doku
mentálja. Ez az eocéntől a holocénig emeletenként kettő vagy annál több 
(általában 80 — 250 taxont felmutató) nagy példányszámú flórát jelent. A 
lelethelyek többségének fajállománya jóval kisebb, sokszor csak szórvány- 
leleteket tartalmaz.

A Földtani Gyűjtemény flóraanyaga az irodalmi adatokkal kiegészítve 
— még a taxonális problémák tisztázatlansága és a régebbi gyűjtések revízió
jának hiánya mellett is — jól felhasználható.

Ebből a helyzetből kiindulva első lépésként rendszertani sorrendben 
korok és emeletenként összeállítottuk az intézeti és a külső múzeumi gyűjte
ményekben megtalálható flórák, szórványleletek alapján a hazai harmadidő
szaki és negyedkori üledékekből ismert és publikált növénytaxonokat. Ennek 
alapján lehetséges az egykor élt együttesek időbeli változásának, fejlődésének 
rögzítése. Adataink elégségesek a harmadidőszaki — elsősorban a miocén és 
pliocén — és negyedkori üledékek esetében a helyi fáciesek rögzítése mellett 
az egymást követő üledékciklusokhoz kapcsolódó maradványegyüttesek vege
tációtípusokra tagolására, az egykori társulások megállapítására, szukcesszió
sorok felállítására. Ennek alapján az éghajlati és életföldtani tényezők, az ősföld
rajzi és fejlődéstörténeti körülmények is pontosabban rögzíthetők.

A jelentősebb régi gyűjtésű, nagyobb fajszámú flórák újrafeldolgozása 
távolabbi korreláció, pontosabb rétegtani beosztás lehetősége mellett a flóra- 
történet időbeni lefolyásának rögzítését, evolúciós sorok felállítását teremt
heti meg.

A gyűjteményi és az irodalmilag rögzített flóraanyag feldolgozásától,

25 M AFI évi jelentés 1973.
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illetve revíziójától tehát olyan adattömeg rétegtani bekapcsolását várjuk, 
amellyel a tengeri, csökkentsós vízi, limnikus és terresztrikus üledékösszletek 
időbeli korrelációja lehetővé válik.

Nem-tengeri malakológiai gyűjtemény

A puhatestűek jól fosszilizálódó mész váza a különböző geológiai korok 
üledékeiben általában nagy tömegben és megfelelő eloszlásban található. Ez a 
kettős körülmény avatta a Mollusca-faunákat a klasszikus rétegtan legfon
tosabb bázisává.

Míg a tengeri képződményeknek a mezozoikumban a Cephalopodákra 
alapozott, a harmadkorban a csiga- és kagylófaunára épített rétegtana ma már 
inkább a lokális problémák és azok korrelációi terén igényel finomítást, a nem
tengeri képződmények Mollusca-faunájának sztratigráfiai felhasználhatóságát 
legfeljebb a pannon brakkvízi üledékek esetében sikerült bebizonyítani. Ennek 
oka elsősorban nem a dokumentációs adatok hiányában keresendő, hanem az 
édesvízi és szárazföldi faunák sokszor fáradságos specialista-munkát igénylő 
taxonális problémáinak tisztázatlanságára és a régebbi anyagok revíziójának 
hiányára vezethető vissza. Ezek a körülmények ugyanis megnehezítik mind 
a helyi, mind az általános faunatörténet időbeli lefolyásának rögzítését — ezzel 
együtt az ősmaradvány-anyag sztratigráfiai felhasználását.

Az említett nehézségek ellenére az édesvízi és szárazföldi Mollusca
fauna sztratigráfiai jelentősége napról napra nő, amellett, hogy a környezeti 
körülményekre való gyors reagálása folytán ezek rekonstrukciójának ma is 
legfontosabb alapját képezi.

Területünkön a paleozoikumból és mezozoikumból származó limnikus és 
terresztrikus képződmények elterjedése nem számottevő. Ennek megfelelően 
a malakológiai adatszolgáltatás is csak esetleges lehet, főleg pedig nélkülözi a 
nagyobb sztratigráfiai jelentőséget. Ez a helyzet az idősebb harmadkort ille
tően, de még a miocénből is csak néhány jelentősebb faunával rendelkezünk. 
Ezeknek újrafeldolgozása esetleg távolabbi területekkel való rétegtani korre
láció lehetőségét teremti meg.

A pliocén korú képződményeink zömét adó pannon brakkvízi üledékek 
mellett a kor második felében túlsúlyba jutó, majd kizárólagossá váló folyóvízi 
és szárazföldi üledékképződés, az ezekben az üledékekben található ősmarad
ványok közül általában legnagyobb tömegben jelenlevő Mollusca-fauna réteg
tani jelentőségét önmagában is biztosítja. A brakkvízi üledékekben járulékos 
elemként jelentkező, a közeli partokról származó — eddig nem sok figyelemre 
méltatott — szárazföldi fauna most megkezdett revíziójától egy olyan adat
tömeg bekapcsolását várhatjuk, amely a pannon brakkvízi, illetve édesvízi és 
szárazföldi üledékek időbeli korrelálását — természetesen a gerinces paleonto
lógiával és az ősnövénytannal szoros egységben — lehetővé teszi.

A területünk felszínének mintegy 80%-át adó negyedkori képződmények 
malakológiai dokumentációja az areális elterjedésnek megfelelő mértékben sze
repel gyűjteményünkben. A mintegy 1200 Kárpát-medencei, ebből 1000 
magyarországi felszíni lelethelyre vonatkozó adatot a fúrásos dokumentáció
ból eredő mintegy 1400 adat egészíti ki. Más kérdés, hogy ennek a tekintélyes 
adattömegnek az eloszlása igen egyenlőtlen, mert pl. a Balaton környékén, 
de általában a Dunántúlon kedvező kéj^et mutat, ugyanakkor más ország-
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részek (Északi-középhegység, Kelet-Magyarország) területéről alig van ada
tunk. így — bár ezek az adatok ma már biztosíthatják negyedkori képződmé
nyeink malakológiai alapon való tagolását is — a kellő regionális eloszlást 
további gyűjtésekkel kell biztosítani.

Ösemlős - gy űj temény

A fosszilis emlősállatok a negyedkorban általánosan, de a kontinensek 
mai formájának fokozatos kialakulása következtében a harmadkorban is — fő
leg annak vége felé — fokozódó mértékben válnak (más kontinenseken is) a 
rétegtani tagolás alapjává, részben kizárólagos tárgyává.

Rétegtani fontosságuknak — a bevezetőben említett finomrétegtani hasz
nálhatóságukon, mozgékonyságukra és a taxonok nagy horizontális kiterjedé
sére alapított távkorrelációs adottságaikon kívül — két tényezője a kisemlősök 
(harmadkorban Cricetidák, negyedkorban Arvicolidák) nagy gyakorisága (jó 
,,szórása” a rétegekben) és a szórványleletek esetében is használható réteg
tani adatszolgáltatása.

Az ősemlős-lelethelyek számát tekintve: a Kárpát-medencéből 2100-nál 
több lelethellyel és ezret megközelítő mélyfúrási adattal rendelkezünk. Ennek 
az önmagában igen tekintélyes számnak jóval több mint a fele a felszín 
nagyobbik felét fedő negyedkori, sőt felsőnegyedkori képződményeit doku
mentálja. Ha ehhez még hozzászámíthatjuk a 2150 — gyakran az őslénytani
nál is pontosabb kronológiai adatokat szolgáltató — ősrégészeti adatot 
(Bá c s k a y  E. gyűjtése), akkor elmondhatjuk, hogy a negyedkori térkép doku
mentációjában bőven 4000 rétegtani adatot tárolunk, ami átlagban 30 km2-en- 
ként egy adatot jelent! Érthető tehát, hogy az erre alajntott negyedkor-ta- 
golást határainkon túl is (és főleg ott) messzemenően alkalmazzák.

Jelentősen kisebb, de még mindig félezret megközelítő a pliocén réteg
tani—kronológiai adatunk. A hazai malakológiai helyi sztratigráfiai rendsze
rünkön belül ezek máris jól alátámasztják pannon areális rétegtanunkat. 
Ezen keresztül a globális pliocén korreláció kiinduló pontjává is teszik azt.

A Kárpát-medence földtani fejlődéstörténetének függvényében — a mio- 
pliocén határtól az alsó-, középsőeocénig, ameddig ősemlős-lelet dokumentá
ciónk visszanyúlik — leleteink, főleg azonban az egyes lelet helyek fajállománya, 
egy oligocén fauna kivételével, a szór vány leletek szintjére esik vissza. A lelet- 
helyek száma pedig ugrásszerűen visszazuhan az emeletenkénti 10—50 körüli 
számra.

Mindezek után érthető, hogy emlősfauna-szukcessziós — ún. fauna- 
hullám — sztratigráfiánk, illetve annak a negyedkor nagyobb részére kiter
jesztett dominancia-szintekre tagolása rohamosan terjed az országhatáron 
túl dolgozó szakemberek körében. Kulcshelyzetünk azonban megszűnik a 
pliocén bázisán. A pliocén előtti szárazföldi rétegtani etalon ugyanis a fran
cia-spanyol terresztrikus képződmények klasszikus faunáinak sora, melyek
hez viszont fölfelé méltán sorakoznak sztratotípus lelőhelyeink és faunáik: 
Csákvár, Baltavár, Csarnóta, Villány és mások.

$ $ $

25*
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Ez a rövid áttekintés remélhetőleg alkalmas annak érzékeltetésére, hogy 
terresztrikus, vagy pontosabban nem-tengeri rétegtani dokumentációnk az 
ősnövénytan, szárazföldi—édesvízi malakológia és ősemlőskutatás területéről 
közel 9000 rétegtani—faciológiai értékű adatot szállíthat — illetve szállí
tott — a hazai földtani problémák megoldásához, és a földtani térképek szer
kesztéséhez. Ha tekintetbe vesszük, hogy ezek az adatok területileg a Kárpát- 
medence viszonylatában kb. 220 — 230 000, hazai viszonylatban pedig 70— 
75 000 km2 területen oszlanak meg, leszögezhetjük, hogy a Kárpát-medencére 
nézve mintegy 20—30, az ország területét véve figyelembe pedig kb. 10 km2-re 
jut egy-egy rétegtani adat. Ez a terresztrikus eredetű képződményeink jó 
rétegtani dokumentáltságának ténye mellett azt is mutatja, hogy szárazföldi 
képződményeink is milyen mennyiségben szolgáltathatnak a tengeri és szá
razföldi rétegtanok párhuzamosítására — nem egy időszak viszonylatában — 
felhasználható adatokat. Mint a közölt számok is mutatják, e téren még nagy 
lehetőségeink vannak. Ezek kihasználása valamennyiünk jól meggondolt érde
ke. Ugyanekkor nyomatékosan arra is rá kell mutatnunk, hogy — a térben 
és időben egyenetlen dokumentációs anyag miatt, melyben a tengeri és nem
tengeri dokumentáció általában ritkán találkozik, illetve „fogazódik” össze 
— egyelőre inkább a függetlenül kiépített, majd lépésről lépésre egyeztetett 
rétegtanok kidolgozásának lehetősége adott. A kétféle rétegtani rendszer (ahol 
van) csak további tudatos korrelációs munka eredményeképpen olvadhat össze 
egységes rétegtani—földtörténeti folyamatismeretté. Hogy ez bekövetkez- 
hessék, annak egyetlen feltétele, hogy ezt a korrelált összmunkát mielőbb meg 
tudjuk valósítani.
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In addition to the traditional fossils of marine stratigraphy (molluscs, 
brachiopods, foraminifers, etc.) — provided by the collecting work of surveving 
geologists and paleontologists, by excavations, gifts and by purchase — a con- 
siderable non-marine malacological, and Vertebrate (mostly inammal) mate
rial o f fossils has pileci up during the pást Century.

Since this material comes from about 9000 different localities, (,,Fund
stelle” ), including over 1100 paleobotanical, 2600 non-marine mollusc and over 
3000 inammal localities together with about 2150 archeological sites (finds of 
geochronological importance), it is of considerable Stratigraphie value. This 
fact is showed by the stratotaxa based mostly on this material in the Plio- 
cene and Quaternary (Csákvárian, Baltavárian, Ruscinian, C sár no tan, Villá- 
nyian, Biharian, etc.).

The publication of the checklist of this documentary fossil material (list 
of taxa — list of local faunae), significant both fór local and global stratigraphi- 
cal-geochronological research will begin in the near future.




