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Összefoglalás 

KÓKAY (1987) jelezte halmaradványok felfedezését a várpalotai lignitet fedő badeni alginitban. E 
képződmény késő-badeni korát kétféle módszerrel is megállapították. Egyrészt a lignitben talált 
emlősmaradványok a MN6-MN7 emlős biozónába sorolhatók (KORDOS 1985). Másrészt az alginit alsó 
részében közbetelepült riolittufa radiometrikus kora 14,6±0,4 M évnek bizonyult (BALOGH et al. 1983). 

A jelen cikkben tárgyalt kis halegyüttes főként a Moronidae családba (farkassügér-alakúak) tartozó 
primitív Percoideiből áll. Képviselői azonban különböznek az összes többi Moronidától abban, hogy 
van supramaxfflarejuk, amely a Moronidáknál általában hiányzik. Minthogy minden egyéb bélyegük 
megfelel a Moronidae meghatározásának, úgy tekintjük őket, mint olyan Moronidákat, amelyek 
megőriztek egy a Percichthyidae családból ismert bélyeget. Ezért az Eomorone nov. gen. új nemet 
állítottuk fel e halak számára, amelyek az E. kokayi nov. sp. típusfajba tartoznak. E faj diagnózisa a 
következő. 

„Megnyúlt testű Moronida; preoperculumának alsó peremén néha kétfelé hasított tüskék vannak. 
Ezek általában lefelé és hátrafelé irányulnak. Az operculumot általában két egyenlőtlen tüske díszíti. 
A lacrymale pereme szabad és sima. A cleithrum hátsó hasi szöglete sima. 24 csigolyája van, ebből 14 
posztabdominális. Farkúszója villás 17 fősugárból áll. Ezek közül 15 ízeit és kétágú. A háti és a hasi 
oldalon 7-8 peremi sugár van. A farki tengelyváz 3 epuraleból áll. A hátúszó kettős: IX (X) +1+11-12 
sugár. Az anális úszó 3 tüskével kezdődik. A második a legerősebb és a leghosszabb. A lepidotrichák 
száma 8. A testet ctenoid pikkelyek borítják." 

Egyetlen kistermetű példány tanúskodik a Gobiidae (géb-alakúak) jelenlétéről a képződményben. 
Ezt Gobius cf. brevis (AGASSlz)-nak (kurtagéb) határoztuk meg. 

A Moronidae és a Gobiidae egy-egy fajának együttes jelenléte a várpalotai felső-badeniben arra 
enged következtetni, hogy az ősmaradványokat magába záró alginit enyhén csökkentsósvízi 
közegben rakódott le. Ezt igazolja a diatóma-flóra összetétele is. 

Résumé — 

L'alginite qui recouvre le banc de lignite qui était exploité dans le bassin de Várpalota (comté de 
Veszprém, Hongrie) a livré une ichthyofaune d'âge badenien supérieur dont l'âge radiométrique est 
proche de 14,6 ±0 ,4 Ma. Elle est principalement composée de Percoidei primitifs appartenant à la 
famille des Moronidae. Toutefois, la persistance du supramaxillaire qui a normalement disparu chez 
les Moronidae, a nécessité la création d'un genre nouveau, Eomorone Nov. Gen., dont l'espèce-type est 
nommée E. kokayi Nov. Gen., nov. sp. 

Un petit représentant de la famille des Gobiidae a également été récolté. Il est décrit ici comme 
Gobius cf. brevis (AGASSIZ). 
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L'ichthyofaune du Badenien supérieur diatomirique du bassin de Várpalota caractérise un milieu 
faiblement saumâtre, comme l'indique également la composition de la flore diatomirique. 

Abstract 

The alginit overlying the lignifie bed of the Várpalota basin (Veszprém county, Hungary) has 
yielded a fish-fauna which is Upper Badenian in age, its radiometric age being approximately 
14.6±0.4 My. Its main component is a species of primitive Percoids belonging to the Moronids. 
However, the occurrence of a supramaxillary which is normally absent in Moronids, has made 
necessary the creation of a new genus Eomorone Nov. Gen., the type species of which is named E. 

kokayi Nov. Gen., nov. sp. 

A small Góbiid fish has also been collected. It is described as Gobius cf. brevis (Agassiz). 
The fish-fauna of the diatomitic Upper Badenian of the Várpalota Basin is indicative of a feebly 

brackish environment, as also shown by the composition of the diatom flora. 

Introduction 

Le bassin de Várpalota est situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est de 

Veszprém, en Transdanubie (Fig. 1). 

Le Badenien du bassin de Várpalota a donné lieu à de nombreuses recherches 

géologiques, principalement en raison de l'existence d'une importante formation 

lignitifère exploitable (4 à 8 mètres d'épaisseur) (KÓKAY 1967, 1971, 1973, 1987, 

1991; SOLTI 1980a, 1980b, 1981). C'est au cours de l'exploitation minière qui 

nécessitait l'enlèvement des morts terrains que fut observée la présence de 

poissons fossiles dans des niveaux marno-diatomitiques riches en matière 

organique (alginite), attribués au Badenien supérieur (KÓKAY 1987). 

Fig. 1. Carte de loca
lisation du bassin 
miocène de Várpalota 

1. ábra. A várpalotai 
miocén medence helyét 
mutató térkép. 1 a leletek 
előfordulási helye, 2. a 
lignitkitermelés területe, 
3. a lignit valószínű elő
fordulási területe 
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Le bassin de Várpalota au Miocène 

Au Miocène, d'après les travaux de KÓKAY (1967, 1991), la sédimentation s'est 
poursuivie de façon pratiquement continue du Miocène inférieur jusqu'au 
Sarmatien dans le bassin de Várpalota. Elle a commencé dès l'Eggenburgien par 
des dépôts lacustres (argile Schluffstein). La transgression ottnangienne venue 
de l'est a débuté par un cailloutis de base auquel succéda une centaine de mètres 
de sables associés à des pélites très riches en Pectinidae. Après la régression qui 
marqua la fin de cette période, le début du Kárpátién fut marqué par une 
nouvelle transgression qui déposa 130 à 220 m de sédiments: dépôts élastiques 
riches en mollusques (Pectinidae) et bryozoaires, puis échinodermes 
(principalement scuteUes et clypeasters) à l'ouest, auxquels correspond vers l'est 
une centaine de mètres de sédiments pélitiques. Après une nouvelle régression 
d'origine tectonique qui marqua la fin du Kárpátién, une transgression venue de 
l'est s'est produite au Badenien inférieur. Elle a déposé jusqu'à une centaine de 
mètres de sédiments sableux à l'ouest du bassin alors qu'à l'est se déposaient des 
argiles parfois marneuses riches en mollusques. Après un épisode régressif 
attribué au Badenien moyen, la reprise de la subsidence a entraîné la reprise de 
la sédimentation au début du Badenien supérieur. 

D 'après KÓKAY (1971), le Badenien supérieur débute par un banc de lignite de 
4 à 8 mètres de puissance. Il est recouvert par quelques décimètres d'une argile 
marneuse à Congéries et Theodoxus dans laquelle il a identifié les espèces 
suivantes: Congeria böckhi W E N Z , Theodoxus crenulatus várpalotensis BARTHA, 
Bulimus vadászi W E N Z , Brotia escheri ( B R O N G N I A R T ) , Gyraulus cf. pavloviéi 

(BRUSINA ) et Ferrissia deperdita (DESMAREST ) . Au-dessus prend place la formation 
marno-diatomitique (alginite) dont la puissance atteint généralement une 
cinquantaine de mètres. Cette formation a elle-même été subdivisée par SOLTI 
(1980a) en: 

- une couche inférieure d'alginite gris-verdâtre à structure finement laminaire, 
dont l'épaisseur atteint généralement de 8 à 10 mètres (27 mètres dans le sondage 
V-271 : KÓKAY 1991). C'est elle qui a livré l'ichthyofaune étudiée dans le présent 
article; 

- un lit de tuf dacitique épais d'environ un mètre, qui est présent dans la 
majeure partie du bassin. L'analyse radiométrique de ce tuf par la méthode K/Ar, 
réalisée dans le bassin voisin de Bántapuszta, a permis d'obtenir un âge de 14,6 ± 
0,4 Ma (BALOGH et al. 1983); 

- une couche supérieure d'alginite massive de couleur grisâtre, épaisse de 100 
mètres dans le sondage V-271 (KÓKAY 1991). 

D 'après K O R D O S (1985), le Badenien de Várpalota a livré des restes de 
Mammifères parmi lesquels ont été reconnus Gomphotherium sp., Deinotherium 

bavaricum von M E Y E R , Listriodon sp., Palaeomeryx sp., un Rhinocerotidae indéter
miné et un Artiodactyle indéterminé. Ce matériel provient à la fois de la couche 
de lignite et de l'alginite qui peuvent donc être corrélées avec les biozones 
mammal iennes MN6 et 7. Compte tenu des informations actuellement 
disponibles, la position stratigraphique de l'alginite fossilifère est exprimée à 
l'aide de la figure 2. 
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© V á r p a l o t a 
Í * -14 ,6±0 ,4M.A . 

Le milieu de dépôt de l'alginite 
fossilifère a pu être précisé grâce à 
l'étude des diatomées réalisée par 
H A J Ó S (in SOLTI 1980a). La flore 
diatomitique apparaît très faible
ment diversifiée puisque quatorze 
genres seulement y ont été 
reconnus. Parmi eux, les genres 
halophytes Coscinodiscus et 
Anisodiscus y sont représentés 
massivement par de nombreuses 
espèces et variétés. H A J Ó S note 
également la présence de sept 
espèces ou variétés planctoniques 
relativement abondantes: Cocconeis 
placentula var. euglypta (espèce 
euryhaline des eaux douces à 
faiblement saumâtres) , Fragilaria 
brevistriata, Fr. pinnata, Gomphonema 
intricatum var. fossilis (caractéris
tique des eaux douces à faiblement 
saumâtres) , Melosira kochii, M. 
undulata et M. undulata var. 

normannii. Enfin, les espèces suivantes sont très rares: Amphiprora paludosa, 
Amphora holsatica, Rhopalodia gibba et Surirella striatella (caractéristiques des 
milieux saumâtres), Caloneis bacillum, Cymbella aspera et Epithemia sp. (eaux 
douces) et Diploneis sp. (epiphyte). D'après H A J Ó S (in SOLTI 1980a), la flore 
diatomitique de l'alginite de Várpalota caractériserait un milieu faiblement 
saumâtre de type mésohalin (5-7%o). Ce milieu est interprété comme une lagune 
qui devait communiquer avec la mer. 
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Fig. 2. Position stratigraphique de l'alginite 
fossilifère à poissons de Várpalota 

2. ábra. A halmaradványokat tartalmazó várpalotai 
alginit rétegtani helyzete 

L'ichthyofaune de Várpalota 

Le matériel recueilli dans l'alginite de Várpalota constitue une collection d'une 
trentaine de spécimens plus ou moins fragmentaires qui, tous, à l'exception d'un 
seul, appartiennent à une même espèce de poissons percoïdes. L'unique 
spécimen qui en diffère appartient à la famille des Gobiidae. 

Famille Moronidae 
Genre Eomorone Nov. Gen. 

Eomorone kokayi Nov. Gen., nov. sp. 

(Fig. 3-15; Pl. 1, Pl. 2, fig. 1-4) 

A l'exception d'un seul spécimen de Gobiidae, cette espèce constitue la totalité 
des pièces squelettiques recueillies à Várpalota. 
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Forme générale du corps: 

Les Percoidei fossiles de Várpalota sont des poissons dont la longueur standard 

est généralement comprise entre 60 et 140 mm. Toutefois, un spécimen incomplet 

devait atteindre environ 240 mm, si l'on fonde cette estimation sur la longueur de 

sa tête qui mesure approximativement 87 mm. Le corps est généralement élancé 

puisque sa hauteur maximale égale environ le quart de la longueur standard. La 

tête, de taille modérée, est comprise approximativement trois fois dans cette 

même dimension. La caudale, fourchue, est assez petite car sa longueur n'excède 

pas le 1/5 de la longueur standard. 

La tête. — De forme allongée, sa hauteur excède à peine les 2/3 de sa longueur, 

comme le montre le spécimen V. 21891 sur lequel on peut voir que les frontaux 

(Fr) présentent un profil faiblement convexe. Sur le fossile V 21889, les frontaux 

sont fossilisés à plat, ce qui permet de reconnaître le tracé du canal supraorbitaire. 

Comme le montre le spécimen V 21891, la crête occipitale est basse. L'orbite est 

de taille moyenne : son diamètre horizontal égale environ le tiers de la longueur 

de la tête. La série infraorbitaire n'est jamais conservée, à l'exception du lacrymal 

dont le fossile V. 21883 permet de constater que son bord inférieur est totalement 

lisse. 

La mâchoire supérieure est observable sur le fossile V 21889 (Fig. 3; Pl. 2, fig. 3). 

On y distingue le maxillaire (Mx) dont le processus articulaire comporte une 

dépression longitudinale en forme de gouttière dans laquelle coulisse le 

processus articulaire saillant du prémaxillaire. Le corps du maxillaire qui s'élargit 

Fig. 3. Eomorone kokayi Nov. Gen., nov. sp. 
Badenien supérieur de Várpalota. Mâchoire 
supérieure du spécimen V 21889. Mx: maxil
laire; Pmx: prémaxillaire; Smx: supramaxfflaire 

3. ábra. Eomorone kokayi nov. gen., nov. sp. 
Várpalota, felsâ-badeni. A V. 21889 sz. példány felső 
állkapcsa. Mx: maxillare; Pmx: praemaxillare; Smx; 
supramaxillare 

progressivement vers l'arrière est tronqué postérieurement perpendiculairement 

à son axe longitudinal. Au-dessus de la partie postérieure du maxillaire subsiste 

un fragment de supramaxillaire (Smx). Bien que près des 2/3 de cet os manquent, 

il est possible de déterminer sa longueur car le bord supérieur du maxillaire est 

légèrement évidé pour accueillir l'extrémité antérieure du supramaxillaire. Le 

prémaxillaire (Pmx) est également conservé sur la m ê m e pièce. Il est 

sensiblement plus court que le maxillaire. De ce fait, le processus ascendant qui 

mesure environ la moitié de la longueur du processus oral, paraît très développé. 

Le processus postmaxillaire prend également une allure massive en raison de la 

brièveté de la région postérieure de l'os. Le processus alvéolaire est garni d'un 

très grand nombre de petites dents villiformes dont la taille diminue 

progressivement vers l'arrière. 

La mandibule (Fig. 4; Pl. 1, fig. 2) est bien conservée sur les spécimens 

inventoriés V 21894 et V 21889. Le premier d'entre eux permet d'observer le 

dentaire (Dent) dont le processus alvéolaire, partiellement visible, porte de très 
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Fig. 4. Eomorone kokayi Nov. Gen., nov. sp. Badenien 
supérieur de Várpalota. Dentaire du spécimen V 
21894 

4. ábra. Eomorone kokayi nov. gen., nov. sp. Várpalota, 
felső-badeni. A V. 21894 sz. példány dentaleja 

nombreux petits alvéoles dentaires. Le bord oral, approximativement rectiligne, 
s'élève régulièrement vers l'arrière à partir de la symphyse qui et relativement 

basse et près de laquelle on peut voir le pore symphysaire du canal mandibulaire. 

L'angulaire, fossilisé sur le spécimen Y 21889, présente une forme générale 

triangulaire. Sa cavité articulaire est peu marquée. Le bord inférieur de l'os est 

renforcé par un épaississement en forme de baguette. Le dermarticulaire n'est 

pas conservé. 

De la région palato-carrée, il a seulement été possible d'observer le carré et une 

partie de l'ectoptérygoïde. Fossilisé sur le spécimen V 21889, le carré, de forme 

générale triangulaire, ne diffère pas sensiblement de celui des autres Percoidei. 

Seule la partie postérieure de l'ectoptérygoïde, accolée au bord antérieur du carré 

est observable sur ce fossile. 

Le préopercule est bien conservé sur plusieurs fossiles, et, particulier sur les 

pièces inventoriées V 21883, V. 21887 et V. 21888. Une comparaison des deux 

premiers est particulièrement intéressante car elle permet de montrer les 

modifications subies par l'ornementation épineuse de l'os au cours de la 

croissance. Le spécimen V 21887 (Fig. 

5A) appartient à un individu dont la 

longueur standard peut être estimée à 

environ 75 m m (en dépit du fait que sa 

tête soit complètement désarticulée). 

Sa branche verticale est incomplète. 

Son bord postérieur est orné d'une 

série de petites épines dont la taille 

diminue progressivement vers le haut. 

La branche inférieure de l'os, 

sensiblement plus courte que la 

branche verticale, est légèrement 

effilée vers l'avant. Son bord inférieur 

est orné de trois épines de taille 

Fig. 5. Eomorone kokayi Nov. Gen., nov. sp. 
Badenien supérieur de Várpalota. Préopercules. 
A: spécimen n° V. 21887; B: spécimen n° V. 21888; 
C: spécimen n° V 21898; D: spécimen n° V 21883 

5. ábra. Eomorone kokayi nov. gen., nov. sp. 
Várpalota, felső-badeni. Praeoperculum. A: V. 21887 
sz. példány, B:V. 21888 sz. példány, С: V. 21898 sz. 
példány, D: V. 21883 sz. példány 
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modérée, assez largement espacées entre elles. Le préopercule du spécimen V 

21888 (Fig. 5B), un peu plus grand que le précédent (sa longueur standard est 

estimée à environ 83 mm), porte des épines très petites sur la partie antérieure de 

son bord ventral, alors que celles portées par son angle postéro-ventral sont 

sensiblement plus développées que dans le cas précédent. Le préopercule V 

21898 (Fig. 5C) se distingue par la possession d'épines bifides sur son angle 

postéro-ventral. Sur le fossile inventorié V 21883, dont la longueur de la tête 

égale 87 m m - ce qui correspond à une longueur standard d'environ 240 m m -

(Fig. 5D), les épines qui ornent le bord ventral de l'os sont au nombre de trois et 

de taille extrêmement réduite. Il en va de même pour les épines portées par le 

bord postérieur de l'os. En revanche, celles qui garnissent l'angle postéro-ventral 

sont sensiblement plus grandes; on notera en outre que deux d'entre elles sont 

bifides. 

L'opercule est conservé sur les spécimens V 21903 et V 21899 (Fig. 6A, В). En 
dépit de leur importante différence de taille, ces deux opercules possèdent une 

Fig. 6. Eomorone kokayi Nov. Gen., nov. sp. 
Badenien supérieur de Várpalota. 
Opercules. A: spécimen V. 21903; B: 
spécimen 21899 

6. ábra. Eomorone kokayi nov. gen., nov. sp. 
Várpalota, felső-badeni. Operculum. A: V. 
21903 sz. példány, В: V. 21899 sz. példány 

morphologie très semblable. De forme générale triangulaire, leur bord postérieur 

est orné de deux épines. L'épine principale constitue l'extrémité postérieure d'un 

épaississement osseux qui prend naissance au niveau de la cavité articulaire 

destinée à recevoir le processus opercularis de l'hyomandibulaire. Elle est 

relativement plus développée sur le spécimen V 21899 (Fig. 6B), où elle fait plus 

fortement saillie vers l'arrière, que sur le fossile inventorié Y 21903 (Fig. 6A). Une 

seconde épine, à peine individualisée, prend place à l'extrémité du bord dorsal de 

l'os qui s'abaisse légèrement vers l'arrière. Elle est séparée de l'épine principale 

par une concavité qui est bien marquée sur le spécimen V 21899. Au-dessous de 

l'épine principale, le bord postéro-ventral de l'os est pratiquement rectiligne. Le 

sousopercule est partiellement conservé sur le spécimen V. 21891 (Fig. 7). C'est un 

os de forme générale triangulaire dont le bord supérieur est accolé au bord 

postéro-ventral de l'opercule. L'interopercule n'a pas été observé. 

De l'arc hyoïde, on connaît l'hyomandibulaire dont la tête articulaire et la 

majeure partie de la branche ascendante sont visibles sur le spécimen Y 21883. 

L'extrémité distale du symplectique, engagée dans la gouttière postérieure du 

carré, est par ailleurs fossilisée sur le fossile inventorié Y 21889. Enfin, les 

cératohyaux proximal et distal sont observables sur le spécimen Y 21894 (Fig. 8). 

Le premier d'entre eux possède une forme générale triangulaire tandis que le 
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Fig. 7. Eomorone kokayi Nov. Gen., nov. sp. 
Badenien supérieur de Várpalota. 
Sousopercule du spécimen V. 21906 

7. ábra. Eomorone kokayi nov. gen., nov. sp. 
Várpalota, felső-badeni. Suboperculum, V. 21906 
sz. példány 

Fig. 8. Eomorone kokayi Nov. Gen., nov. sp. 
Badenien supérieur de Várpalota. Cérato-
hyaux proximal et distal du spécimen V 
21894 

8. ábra. Eomorone kokayi nov. gen., nov. sp. 
Várpalota, felső-badeni. A V. 21894 sz. példány 
közeli és távoli ceratohyaljai 

Fig. 9. Eomorone kokayi Nov. Gen., nov. sp. 
Badenien supérieur de Várpalota. Urohyal 
du spécimen V. 21901 

9. ábra. Eomorone kokayi nov. gen., nov. sp. 
Várpalota, felső-badeni. A V. 21906 sz. példány 
urohyalja 

second, de type aliforme, possède une 

région proximale beaucoup plus large que 

son extrémité distale et divisée en un 

court processus supérieur élargi et un 

long processus inférieur étroit qui 

assurent l'articulation des deux 

hypohyaux. 

L'urohyal, observable sur le spécimen V 

21901 (Fig. 9 ) , est un os allongé qui 

possède un processus articulaire 

subtriangulaire dont la partie supérieure 

est projetée vers l'avant. La partie 

principale de l'os est développée en une 

lame disposée dans le plan sagittal. Sa 

hauteur maximale prend place dans sa 

partie postérieure. 

Plusieurs otolithes ont été observées, 

soit in situ, soit isolées dans le sédiment. 

Ainsi, le spécimen V. 21885 portait 

initialement deux sagitta in situ. Pour 

faciliter leur observation, il a été 

nécessaire de prélever la sagitta droite 

(Fig. 10B). Cette sagitta dont la longueur 

excède légèrement 3,5 mm, présente une 

forme ovalaire, ses contours dorsal et 

ventral étant régulièrement convexes. Sa 

hauteur égale 56% de sa longueur. Le 

rostrum est très développé comme le 

montre le fait que sa longueur, mesurée de 

son extrémité à la verticale passant par 

l'extrémité de l'antirostrum, égale 28 % de 

la longueur de la sagitta. Sa face interne 

permet d'observer le sulcus qui est 

nettement divisé en deux parties, l'ostium 

étant sensiblement plus large que la 

cauda, qui est longue et étroite, et 

légèrement recourbée ventralement à son 

extrémité postérieure. Aucune excisura 

n'est visible sur le bord ostiai de cette 

sagitta. L'antirostrum paraît de ce fait 

relativement peu marqué. La cauda est 

limitée dorsalement par une crista 

superior bien marquée qui la sépare de 

l'aréa relativement peu déprimée qui 

occupe la majeure partie du champ dorsal. 

Le champ ventral est régulièrement 

convexe. 
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La sagitta gauche, encore observable in situ (Fig. 10A), diffère légèrement de 

son homologue droite par la présence d'une excisura qui accidente le bord ostiai 

et délimite un antirostrum bien individualisé. La distance horizontale entre les 

extrémités du rostrum et de l'antirostrum n'égale ici que 22% de la longueur de 

la sagitta. 

Deux sagitta isolées prélevées dans le sédiment permettent de se faire une idée 

de la forte variabilité observable sur les otolithes de Moronidae de Várpalota (Fig. 

Fig. 10. Eomorone kokayi Nov. Gen., nov. sp. Badenien supérieur de Várpalota. Otolithes droite et 
gauche du spécimen V 21885 (l'otolithe droite a été prélevée). Face interne 

10. ábra. Eomorone kokayi nov. gen., nov. sp. Várpalota, felső-badeni. A V. 21885 sz. példány jobb és bal otolitja 
(a jobb otolit el van távolítva). Belső felület 

11). La première (Fig. HA) , dont la longueur égale 4,7 m m pour une hauteur de 

2.7 mm, possède une forme oblongue, assez semblable à celle de l'otolithe droite 

du spécimen V 21885. En revanche, la seconde otolithe, dont la longueur égale 

5.8 m m pour une hauteur de 3,5 m m (Fig. I IB) , diffère de la précédente à la fois 

par son aspect plus massif, par le plus grand développement de son rostrum dont 

la longueur égale approximativement le quart de la longueur de l'otolithe, par la 

forme de son ostium, délimité postérieurement par une paroi verticale, par son 

bord dorsal subhorizontal accidenté de forts tubercules, et enfin par son angle 

postéro-dorsal évidé qui met en évidence un angle postérieur proéminent. 

On notera enfin qu'une grande sagitta découverte isolée dans le sédiment 

atteint presque 8 m m de longueur (Fig. 12; Pl. 2, fig. 2). Elle provient donc d'un 

individu de grande taille. Elle diffère des précédentes par sa forme générale plus 

allongée, sa hauteur maximale égalant presque exactement la moitié de sa 

Fig. 11. Eomorone kokayi Nov. 
Gen., nov. sp. Badenien 
supérieur de Várpalota. 
Otolithes gauches isolées. 
Face interne 

11. ábra. Eomorone kokayi nov. 
gen., nov. sp. Várpalota, felső-
badeni. Izolált bal otolitok. Belső 
felület 
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Fig. 12. Eomorone kokayi Nov. Gen., nov. sp. Badenien 
supérieur de Várpalota. Otolithe droite isolée 
provenant d'un grand individu. Face interne 

12. ábra. Eomorone kokayi nov. gen., nov. sp. Várpalota, 
felsâ-badeni. Egy nagy példányból származó izolált jobb 
otolit. Belső felület 

longueur. En outre, contrairement au cas des sagitta décrites précédemment, le 
bord dorsal, légèrement concave, est accidenté par une série de tubercules 

proéminents dont le relief est souligné par la présence d'une aréa nettement 

déprimée. De même, le contour postérieur est assez fortement accidenté. Le 

sulcus est nettement divisé en un ostium et une cauda. Le bord ostiai est entaillé 

par une excisura qui délimite un antirostrum bien marqué. La distance 

horizontale entre rostrum et antirostrum égale 23% de la longueur de la sagitta. 

Contrairement à ce que nous avons observé sur les sagitta décrites 

précédemment, la cauda, légèrement recourbée vers le bas à son extrémité 

postérieure, s'ouvre sur la partie postérieure du bord ventral. 

Remarque: Les différences morphologiques observées entre cette sagitta et les 

autres observées sur le matériel provenant de l'alginite badenienne de Várpalota 

ne nous paraissentpas impliquer nécessairement l'existence d'une seconde espèce 

de Moronidae dans ce gisement car on sait que de telles différences peuvent 

également résulter de processus de croissance allométrique qui font que les 

otolithes d'individus adultes de grande taille diffèrent généralement de celles 

d'individus plus petits. 

Le corps. - La colonne vertébrale se compose de 24 vertèbres, comme on peut 

le constater sur le spécimen V 21897 qui est le seul sur lequel la colonne vertébrale 

est intégralement conservée. Le nombre de vertèbres postabdominales, observé 

sur un échantillon de 7 individus, semble avoir été constamment égal à 14, ce qui 

permet d'en déduire que le nombre de vertèbres abdominales du spécimen V 

21897 devait être égal à 10. Comme le montre ce même fossile, les trois 

neurapophyses antérieures sont quelque peu aplaties dans le plan sagittal. Les 

centra vertébraux sont tous sensiblement plus longs que hauts, l'allongement des 

centra étant plus marqué dans la région postabdominale où ils portent de 

longues neurapophyses et hémapophyses dont l'extrémité distale atteint 

approximativement les 2/3 de la distance séparant les régions dorsale et ventrale 

des centra, respectivement des bords dorsal et ventral du corps. 

Aucune trace d'epipleuralia n'a été observée à l'avant de la région abdominale. 

Toutefois, le fait que cette région soit souvent désarticulée conduit à s'interroger 

sur la signification de cette observation. 

Les côtes pleurales sont grêles et relativement courtes: leur extrémité distale 

prend place approximativement au tiers inférieur de la cavité abdominale. 

La nageoire caudale, échancrée distalement, semble avoir été constituée de 17 

rayons principaux dont 15 lépidotriches à la fois articulés et bifurques, auxquels 

s'ajoutent, dorsalement et ventralement, environ 7 ou 8 rayons marginaux courts. 
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L'échancrure de la nageoire caudale présente une importance modérée puisque 

la longueur de ses lépidotriches axiaux égale les 2/3 de celle des plus longs rayons 

de chacun de ses lobes. 

Le squelette caudal axial, observable sur les spécimens V 21889 (Fig. 13; Pl. 2, 

fig. 4) et V 21893 (Fig. 14), est composé de trois éléments: le complexe uro-

terminal et deux vertèbres préurales libres. A l'arrière, le complexe uro-terminal 

(PU 1 + U 1) supporte le parhypural (PHy), relativement long et étroit, et 5 

hypuraux (Ну 1 à Н у 5). L'hypural inférieur (Ну 1), qui est le plus large, est 

Fig. 13. Eomorone kokayi Nov. Gen., nov. sp. Badenien supérieur de Várpalota. Squelette caudal axial 
du spécimen V 21889. a.h. PU 2 : hémapophyse du centrum ural libre postérieur; a.h. PU 3 : 
hémapophyse du centrum ural libre antérieur; a.n. PU 2: arc neural porté par le centrum préural libre 
postérieur; a.n. PU 3: neurapophyse du centrum préural libre antérieur; Ep 1, Ep 2, Ep 3: épuraux; Ну 
1, Ну 2, Ну 3, Ну 4, Ну 5: hypuraux; РНу: parhypural; PU 1+ U 1: complexe uro-terminal; PU 2: 
centrum préural libre postérieur; PU 3: centrum préural libre antérieur; Un 1, Un 2: uroneuraux 

13. ábra. Eomorone kokayi nov. gen., nov. sp. Várpalota, felső-badeni. A V. 21889 sz. példány caudalis axiális 
váza. A.h. PU 2: a hátsó szabad urális centrum hemapophysise; a.h. PU 3: a mellső szabad urális centrum 
hemapophysise; a. n. PU2: a hátsó szabad preuralis centrum által tartott neuralis ív; a.n. PU3: a mellső szabad 
preuralis centrum neurapophysise; Ep.l, Ep.2, Ep.3: epiuralek; Hyl, Hy2, НуЗ, Hy4, Hy5, : hypuralek; РНу: 
parhypural; PU1+ Ul: uro-terminalis komplexum; PU 2: hátsó szabad preuralis centrum; PU3: mellső szabad 
preuralis centrum UN 1, UN 2: uroneuralek 

surmonté par un second hypural long et étroit (Ну 2). Des trois hypuraux qui 
supportent le lobe supérieur de la caudale, le second est le plus large. Deux 
uroneuraux semblent avoir été présents. Le plus antérieur (Un 1), assez 
fortement arqué, débute au-dessus de la partie antérieure du complexe uro-
terminal. Au-dessous de sa moitié postérieure est situé le second uroneural (Un 
2) , pratiquement rectiligne. Trois épuraux (Ep 1-3) prennent place au-dessus du 
complexe uro-terminal. Les deux plus antérieurs sont arqués et assez nettement 
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Fig. 14. Eomorone kokayi Nov. Gen., nov. sp. Badenien supérieur de Várpalota. Squelette caudal axial 
du spécimen V 21893. a.n. PU 2: arc neural porté par le centrum préural libre postérieur; Epl-3: épu-
raux; Ну 1, Ну 2, Ну 3, Ну 4, Ну 5: hypuraux; PHy: parhypural; PU 1+ U 1: complexe uro-terminal; 
PU 2: centrum préural libre postérieur; Un 1, Un 2: uroneuraux 

14. ábra. Eomorone kokayi nov. gen., nov. sp. Várpalota, felső-badeni. A V. 21893 sz. példány caudalis axiális 
váza. A. п. a hátsó szabad preuralis centrum által tartott neuralis ív; Ep. 1-3: epuralék; Ну 1, Ну 2, Ну 3, Ну 
4, Ну 5: hypuralek; PHy: parhypural; PU 1 + Ul: uro-terminalis komplexum; PU 2: hátsó szabad preuralis 
centrum; Un 1, Un 2: uroneuralek 

élargis dans leur région proximale. Le troisième, plus court, est généralement 

plus ou moins rectiligne. 

Le centrum préural libre le plus postérieur (PU 2) supporte un arc neural réduit 

et une hémapophyse très longue et quelque peu élargie, qui contribue au soutien 

de plusieurs rayons marginaux du lobe ventral de la caudale. 

Le centrum préural libre antérieur (PU3) porte une longue neurapophyse qui 

soutient les rayons marginaux du lobe dorsal de la caudale, et une hémapophyse, 

également très longue, qui joue le même rôle vis-à-vis des rayons marginaux 

antérieurs du lobe ventral de la caudale. 

La nageoire dorsale est formée de deux parties distinctes, quoique contiguës. 

On dénombre neuf ou dix épines à la dorsale antérieure. La longueur de celles-ci 

s'accroît progressivement jusqu'à la cinquième dont la longueur égale 

approximativement les 3/4 ou les 4/5 de la hauteur du corps mesurée à son point 

d'insertion. La longueur des épines postérieures diminue ensuite rapidement à 

partir de la septième. 

La nageoire dorsale postérieure débute par une épine en arrière de laquelle 

prennent place 11 ou 12 lépidotriches dont seul le plus antérieur n'est pas 

bifurqué, alors que tous les autres sont à la fois articulés et bifurques. La longueur 

des plus grands d'entre eux ne semble pas avoir égalé celle de la plus longue 

épine de la dorsale antérieure. 

L'endosquelette de la nageoire dorsale se compose d'environ 18 axonostes 

proximaux dont sept soutiennent les épines de la dorsale antérieure (le huitième 

axonoste, situé sous la dernière épine de la dorsale antérieure, s'articule en effet 
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avec l'épine située à l'avant de la dorsale postérieure. L'axonoste proximal 

antérieur supporte les trois premières épines (la troisième s'articule avec 

l'extrémité de son processus postérieur). Seuls les axonostes proximaux anté

rieurs, relativement longs, s'intercalent entre les neurapophyses vertébrales 

correspondantes. 

Les prédorsaux, au nombre de trois, sont caractérisés par leur forme en 

marteau due au développement de leur processus distal étiré transversalement 

par rapport à l'axe longitudinal de l'os. La disposition des prédorsaux par rapport 

aux neurapophyses des vertèbres abdominales antérieures n'a pas pu être 

déterminée de façon certaine. 

La nageoire anale se compose de trois épines et de huit lépidotriches. La 

seconde épine anale est à la fois un peu plus longue et sensiblement plus robuste 

que la troisième. Sa longueur est généralement un peu inférieure à la hauteur du 

corps mesurée à son point d'insertion. La longueur des lépidotriches anaux 

demeure inconnue. Il est toutefois vraisemblable qu'elle ait été un peu supérieure 

à celle de la plus longue épine de la nageoire. 

L'endosquelette de la nageoire anale débute par un axonoste antérieur à la fois 

très long et robuste, qui s'accole à l'hémapophyse de la première vertèbre 

postabdominale pour constituer un complexe hémaxanal. Plus en arrière 

prennent place sept axonostes proximaux plus courts. Seuls les plus antérieurs de 

ceux-ci sont suffisamment développés pour que leur extrémité proximale 

s'intercale entre les extrémités distales des neurapophyses correspondantes. 

La ceinture scapulaire n'est conservée — et encore fort incomplètement — que 

sur le spécimen V 21883 sur lequel on peut reconnaître les restes du cleithrum, le 

postcleithrum ventral et le postemporal. Bien qu'ils soient très fragmentaires, les 

restes du cleithrum permettent de constater que son angle postéro-ventral est 

pratiquement lisse. De même, comme le montre le spécimen V. 21906 (Fig. 15), le 

bord postérieur du posttemporal est dépourvu de toute ornementation. Cet os, 

bifide, est caractérisé par le grand développement de sa branche supérieure, 

longue et effilée, tandis que sa branche inférieure semble avoir été relativement 

massive. 

Les nageoires pectorales n'ont laissé que des restes fragmentaires sur le 

spécimen V 21883, ce qui ne permet de connaître ni le nombre des rayons qui la 

composent, ni leur longueur. En effet, neuf rayons seulement sont conservés sur 

ce fossile. 

Les nageoires pelviennes se composent classiquement d'une épine et de cinq 

lépidotriches. Comme le montre le spécimen V 21884, la longueur de l'épine 

pelvienne est un peu supérieure à la moitié de la hauteur maximale du corps. 

La ceinture pelvienne est formée d'os pelviens triangulaires allongés qui 

s'articulent avec la branche inférieure du cleithrum. L'existence d'un processus 

postpelvien n'a pas pu être mise en évidence. 

Ecailles - Le corps est couvert d'écaillés cténoïdes bien visibles à l'arrière de la 

région abdominale du spécimen V 21886 (Pl. 2, fig. 3). De forme générale ovale, 

elles portent sur leur champ antérieur huit à dix radii qui divergent légèrement 

vers l'avant. Autour du nucleus, de taille réduite, situé dans le tiers postérieur de 

l'écaillé, sont disposés des circuli réguliers dont la densité atteint une trentaine au 
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millimètre. Le bord postérieur de 
l'écaillé est orné d'une série de 
cténidies bien visibles. 

Analyse taxonomique 

Il ressort de la description précé
dente que les poissons qui pré-

Fig. 15. Eomorone kokayi Nov. Gen., nov. sp. dominent dans l'alginite de Várpalota 
Badenien supérieur de Várpalota. Cleithrum du appartiennent à une espèce de 
spécimen V 21906 Percoidei que ses principaux caractères 

15. ábra. Eomorone kokayi nov. gen., nov. sp. permettent de rapporter à la famille 
Várpalota, felső-badeni. A V. 21906 sz. példány des Moronidae. Ils possèdent en effet: 
d e i t h r u m a - un lacrymal à bord libre lisse; 

- un préopercule dont le bord inférieur est orné d'épines plus ou moins 
développées dirigées vers le bas ou légèrement inclinées vers l'arrière et dont 
l'angle postéro-ventral porte des épines plus développées dont certaines peuvent 
être bifides; 

- un opercule orné postérieurement de deux épines, l'épine principale étant 
surmontée par une épine plus courte dont elle est séparée par une concavité bien 
marquée; 

- une colonne vertébrale composée de 24 vertèbres dont 14 postabdominales; 
- une nageoire dorsale formée de deux parties contiguës: une partie antérieure 

comportant 9 (10) épines et une partie postérieure formée d'une épine et de 11 ou 
12 lépidotriches; 

- une nageoire anale formée de trois épines et de 8 lépidotriches, la deuxième 
épine étant à la fois la plus longue et la plus robuste; 

- une nageoire caudale fourchue dont la longueur des lépidotriches axiaux 
égale les 2/3 de celle des plus longs rayons de chaque lobe; 

- un corps couvert d'écaillés cténoïdes. 
Toutefois, ces poissons en diffèrent par la possession d'un supramaxillaire, alors 

que celui-ci, présent chez les Percichthyidae, a normalement disparu chez les 
Moronidae. Ils peuvent donc être considérés, en quelque sorte, comme les 
représentants d'une forme intermédiaire entre ces deux familles qui, par tous ses 
autres caractères, peut être considéré comme un Moronidae. C'est pourquoi nous 
le décrivons ici sous le nom Eomorone kokayi Nov. Gen., nov. sp. 

Diagnose générique: Le genre Eomorone Nov. Gen. diffère de tous les 
représentants actuellement connus de la famille des Moronidae uniquement par 
la possession d'un supramaxillaire qui manque normalement chez tous les 
Moronidae, les représentants de cette famille étant normalement caractérisés par 
l'absence de supramaxillaire. 

Origine du nom: Du latin Eo: aurore, et de Morone Mitchill, genre de Percoidei 
actuels. 

Espèce-type: Eomorone kokayi Nov. Gen., nov. sp. 
Diagnose spécifique: Moronidae au corps allongé. Préopercule dont le bord 

inférieur porte des épines parfois bifides, généralement orientées vers le bas et 
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vers l'arrière. Opercule orné postérieurement de deux épines inégales. Lacrymal 
à bord libre lisse. Angle postéro-ventral du cleithrum lisse. 24 vertèbres dont 14 
postabdominales. Nageoire caudale fourchue composée de 17 rayons principaux 
dont 15 articulés et bifurques, et, dorsalement et ventralement, de 7-8 rayons 
marginaux. Squelette caudal axial comportant 3 épuraux. Nageoire dorsale 
dédoublée : IX ( X ) + 1+11-12 rayons. Nageoire anale débutant par 3 épines dont 
la seconde est la plus robuste et la plus longue; 8 lépidotriches. Corps couvert 
d'écaillés cténoïdes. 

Holotype: Spécimen V 21889 (montrant la présence d'un supramaxillaire), 
conservé à Budapest , dans les collections paléontologiques de l'Institut 
géologique de Hongrie (Magyar Állami Földtani Intézet). 

Gisement type: Alginite badenienne de Várpalota (Comté de Veszprém, 
Hongrie). 

Age: Badenien supérieur. 
Origine du nom: L'espèce-type E. kokayi est dédiée au Dr Joseph Kókay, auteur 

de nombreux travaux sur le Néogène de Hongrie. 
Rapports et différences: L'espèce Eomorone kokayi Nov. Gen., nov. sp. diffère des 

autres Moronidae actuellement connus dans le Miocène d'Europe centrale par la 
possession d'un supramaxillaire. Elle diffère en outre de l'espèce Dicentrarchus (?) 
lepidotus (AGASSIZ), du Miocène moyen d'Öhningen, à la fois par la disposition des 
épines qui ornent le bord inférieur de son préopercule et également par la 
morphologie de son opercule. Elle paraît en revanche plus proche de l'espèce 
Morone (?) alsheimensis (von M E Y E R ) , du Miocène inférieur du bassin de Mayence 
(von M E Y E R , 1859), bien que son opercule possède une épine supérieure 
sensiblement moins développée que cette dernière. 

Famille Gobiidae 
Genre Gobius L. (s.l.) 

Gobius cf. brevis (AGASSIZ) 

(Pl. 2, fig. 5) 

Un unique petit spécimen dont la longueur standard n'excède pas 19 m m 
indique la présence d'un Gobiidae dans le Badenien de Várpalota. Malheureu
sement, son état de conservation relativement médiocre ne permet pas d'en 
donner une description anatomique détaillée. C'est un poisson au corps trapu 
dont la hauteur maximale, égale à 4,5 mm, est à peine inférieure au quart de la 
longueur standard. 

La tête, massive, est caractérisée par sa cavité buccale courte et oblique. En 
effet, la longueur de la mandibule n'excède pas les 2/5 de la longueur de la tête, 
ce qui a pour effet de situer l'articulation de la mandibule avec le crâne au-
dessous de la partie antérieure de l'orbite. Le cératohyal distal, caractérisé par sa 
morphologie aliforme est observable au-dessous de la région orbitaire. 

La composition de la colonne vertébrale est impossible à déterminer. Il semble 
toutefois que le nombre de vertèbres postabdominales ait été de 16 ou 17. 
Postérieurement, le complexe uro-terminal supporte deux grandes plaques 
hypurales triangulaires symétriques. La nageoire caudale n'est que partiellement 
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conservée, seuls les articles basaux des lépidotriches qui la composent étant 
observables. 

Des deux nageoires dorsales ne subsistent que des débris. En revanche, on peut 
dénombrer 8 rayons à la nageoire anale. On peut également observer que les 
nageoires pectorales occupent une position relativement haute sur le flanc et que 
les nageoires pelviennes prennent place au-dessous des pectorales. 

Le corps est couvert d'écaillés, très probablement de type cténoïde, dont la 
surface est ornée de rides longitudinales. 

Analyse taxonomique: Compte tenu de l'état de conservation médiocre de 
l'unique Gobiidae découvert à ce jour dans le Badenien supérieur de Várpalota, 
il est difficile de préciser son appartenance spécifique au sein du genre Gobius L. 
(s.l.). On peut toutefois noter que ce poisson possède un corps trapu, comme c'est 
le cas pour l'espèce Gobius brevis (AGASSIZ), du Miocène moyen d'Öhningen 
(Allemagne). Le Gobiidae de Várpalota est toutefois encore plus trapu que G. 
brevis (AGASSIZ) dont la hauteur maximale du corps égale 15 à 18% de la longueur 
standard (GAUDANT 1980), contre 23,7% dans le cas présent. De plus, son nombre 
de vertèbres postabdominales est compatible avec les valeurs observées chez G . 
brevis (AGASSIZ) OÙ l'on en dénombre 15 à 17. C'est pourquoi nous croyons devoir 
désigner le Gobiidae de Várpalota comme G. cf. brevis (AGASSIZ). 

Conclusion 

L'étude de l'ichthyofaune fossilisée dans l'alginite badenienne de Várpalota 
conduit à souligner son caractère oligospécifique qui peut être interprété comme 
l'indice d'un milieu particulier, peu favorable aux poissons aussi bien 
dulcaquicoles que marins sténohalins. 

Précisément, l'un des deux genres identifiés à Várpalota est étroitement 
apparenté à des genres marins euryhalins qui pénètrent durablement dans les 
estuaires et les lagunes, voire dans les eaux douces et se reproduisent 
fréquemment en eaux saumâtres comme c'est le cas des espèces actuelles des 
genres Morone MITCHILL et Dicentrarchus Gill. Or on connaît précisément dans le 
Miocène d'Europe centrale plusieurs Moronidae qui vivaient dans des eaux 
saumâtres, comme c'était le cas de Morone (?) alsheimensis (von MEYER ) dans le 
Miocène inférieur du bassin de Mayence (Allemagne) (von M E Y E R 1859; GAUDANT 
2000a) et, probablement, du Moronidae indéterminé observé dans le Kárpátién 
de Wies (Autriche) (GAUDANT 2000b). On connaît d'autre part un Moronidae 
lacustre, Dicentrarchus (?) lepidotus (Agassiz) dans le Badenien d'Öhningen 
(Allemagne) (MICKLICH & B Ö H M E 1997). En revanche, le cas des quelques 
squelettes de "Labrax" elongatus (KRAMBERGER) trouvés associés à des Mugilidae 
dans le Badenien de Popovac (Serbie - GAUDANT 1998) est d'interprétation plus 
délicate puisque les Mugilidae actuels nécessitent normalement de pouvoir 
retourner à la mer pour s'y reproduire. 

D'autre part, la découverte d'un Gobiidae dans l'alginite de Várpalota n'est en 
aucun cas, comme on pourrait le croire, l'indice d'une influence marine dans le 
bassin. En effet, si ce poisson appartient bien à une famille fondamentalement 
marine, celle-ci possède actuellement de très nombreuses espèces vivant 
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exclusivement dans les eaux douces comme c'est le cas pour Gobius nigricans 

(CANESTRINI) et Padogobius martensi (GÜNTHER ) , endémiques des eaux douces 

italiennes et également pour Proterhorinus marmoratus (PALLAS) , largement 

répandue dans les tributaires de la mer Noire. On notera en outre la présence de 

l'espèce Gobius brevis (AGASSIZ ) dans le Badenien lacustre d'Öhningen 

(Allemagne) (GAUDANT 1980) et dans le Kárpátién d'Eibiswald (Autriche) 

(GAUDANT 2000b). 

On peut donc affirmer que les poissons recueillis dans l'alginite badenienne de 

Várpalota confirment totalement l'interprétation paléoécologique proposée par 

H A J Ó S (in SOLTI 1980a) en se fondant sur l'étude des diatomées. 
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Planche l - l . tábla 
Badenien supérieur de Várpalota - Eomorone kokayi Nov. Gen., nov. sp. 

Felső-badeni, Várpalota - Eomorone kokayi Nov. Gen., nov. sp. 

Fig. 1. Vue générale du spécimen V 21884 

1. ábra. A V. 21884 sz. példány általános nézete 

Fig. 2. Tête du spécimen V 21891. Ang: angulaire; Cl: cleithrum; Dent: dentaire; Fr: frontal; Hmd: 
hyomandibulaire; Op: opercule; Pmx: prémaxillaire; Pop: préopercule; Psph: parasphénoïde; Q: 
carré; R. br: rayons branchiostèges; Sop: sousopercule 

2. ábra. A V. 21891 sz. példány feje. Ang: angulare; Cl: cleithrum; Dent: dentale;, Fr: frontale; Hmd; 
hyomandibulare; Op: operculum; Pmx: praemaxillare; Pop: praeoperculum; Psph; parasphenoid; Q: carré; R. br: 
branchiosteg sugarak; Sop: süboperculum 

Fig. 3. Mâchoires du spécimen V 21889. Mx: maxillaire; Pmx: prémaxillaire; Smx: supramaxillaire 

3. ábra. A V. 21889 sz. példány állkapcsai. Mx: maxillare; Pmx: praemaxillare; Smx: supramaxillare 

Planche 2 - 2 . tábla 
Badenien supérieur de Várpalota - Eomorone kokayi Nov. Gen., nov. sp. 

Felső-badeni, Várpalota - Eomorone kokayi nov. gen., nov. sp. 

Fig. 1. Otolithe gauche isolée. Face interne 

1. ábra. Izolált bal otolit. Belső felszín 

Fig. 2. Otolithe gauche isolée. Face interne 

2. ábra. Izolált bal otolit. Belső felszín 

Fig. 3. Ecaffle du spécimen V 21886 

3. ábra. A 21 886 sz. példány pikkelye 

Fig. 4. Squelette caudal axial du spécimen V 21889. a.h. PU 2 : hémapophyse du centrum ural libre 
postérieur; Ep 1-3: épuraux; Ну 1, Ну 2, Ну 3, Ну 4, Ну 5: hypuraux; PHy: parhypural; PU 1+ U 1: 
complexe uro-terminal; PU 2: centrum préural libre postérieur; PU 3: centrum préural libre antérieur; 
Un : uroneural 
4. ábra. A V. 21889 sz. példány caudalis axiális váza. a.h. PU2 2: a hátsó szabad urális centrum hémapophysise; 
Ер. 1-3: épiuralék; Hyl, Hy2, НуЗ, Ну4, Ну5: hypuralék; PU 1 + Ul: uro-terminalis komplexus; PU 2: hátsó 
szabad preuralis centrum; PU 3: mellső szabad preuralis centrum; Un: uroneuralis 

Gobius cf. brevis (AGASSIZ) 

Fig. 5. Vue générale du spécimen V 21907 

5. ábra. AV. 21 907 sz. példány általános nézete 
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A várpalotai diatomitos felső-badeni halfaunája 
és annak paleoökológiai jelentősége 

Jean GAUDANT 

Bevezetés 

A Várpalotai-medence Veszprémtől mintegy 20 km-re északkeletre, a Dunán
túlon található. 

A Várpalotai-medence badenijét, főleg a benne található 4 -8 méter vastagságú, 
kitermelhető lignittelepnek köszönhetően, számos ízben tanulmányozták (KÓKAY 
1967, 1971, 1973, 1987, 1991, S o m 1980a, 1980b, 1981). A meddő kőzetek eltávo
lítását szükségessé tevő bányászati feltárások a felső-badenibe sorolt (KÓKAY 
1987), nagy szervesanyag-tartalmú diatomás márgában (alginit) halmaradványok 
felfedezését eredményezték. 

A Várpalotai-medence a miocénben 

Amint azt KÓKAY (1967, 1991) kimutatta, a Várpalotai-medencében a miocén 
folyamán gyakorlatilag folyamatos üledékképződés zajlott a miocén elejétől a 
szarmatáig. A szedimentáció az eggenburgiban tavi üledékek (Schluffstein 
agyag) lerakódásával kezdődött. A keleti irányból érkezett transzgresszió ered
ményeként először kavicsréteg rakódott le, majd mintegy 100 m vastagságban 
homok, melyhez Pectinidaekben nagyon gazdag pelites üledékek társulnak. A 
korszak végét jelző regresszió után, a kárpáti elején újabb transzgresszió történt, 
amely mintegy 130-220 méter vastag üledéksort rakott le. Ez utóbbit nyugaton 
puhatestű- (Pectinidae) és bryozoa-maradványokban, valamint tüskésbőrűekben 
(főként Scutellákban és Clypeasterekben) gazdag törmelékes üledékek alkotják, 
míg keleten mintegy 100 m vastag pelites rétegsor képviseli. A kárpáti végét jelző, 
tektonikus okokra visszavezethető regresszió után keletről újabb transzgresszió 
érkezett a kora-badeniben, amelynek eredményeként a medence nyugati részén 
mintegy 100 m homokos üledék, míg keleten puhatestűekben gazdag, olykor 
márgás agyag rakódott le. A badeni közepe táján lejátszódott regresszív epizód 
után az újból meginduló süllyedés maga után vonta az üledékképződés vissza
tértét a késő-badeni elején. 

KÓKAY (1971) szerint a felső-badeni egy 4 -8 m vastag lignitréteggel kezdődik. 
Erre néhány 10 cm vastag, Congeriákat és Theodoxusokat tartalmazó márgás 
agyag települ. Az előforduló fajok a következők: Congeria böckhi W E N Z , Theodoxus 
crenulatus várpalotensis BARTHA, Bulimus vadászi W E N Z , Brotia escheri (BRONGNIART), 
Gyraulus cf. pavloviéi (BRUSINA) és Ferrissia deperdita (DESMAREST) . E fölött található 
az általában 50 m-t elérő vastagságú márgás-diatomás rétegsor (alginit), amely 
SOLTI (1980a) szerint az alábbi egységekre bontható: 

- alsó, zöldesszürke színű, laminites szerkezetű alginitréteg, melynek vastag
sága általában eléri a 8-10 m-t (27 m a V-271 sz. fúrásban: KÓKAY 1991). Ebből 
származik a jelen dolgozatban tárgyalt halfauna; 
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- körülbelül egy méter vastag dácittufa, amely a medence nagy részén meg
található. A szomszédos Bántapusztai-medencéből származó mintán a K/Ar 
módszerrel végzett radiometrikus kormeghatározás szerint a kora 14,6± 0,4 
millió év (BALOGH et al. 1983; BALOGH 1984). 

- felső, szürkés színű, tömeges alginit, melynek vastagsága 100 m a V-271 
fúrásban (KÓKAY 1991). 

KORDOS (1985) szerint a várpalotai badeni emlősmaradványokat is tartalmaz, 
melyekből a következő alakokat lehetett meghatározni: Gomphotherium sp., 
Deinotherium bavaricum von M E Y E R , Listriodon sp., Palaeomeryx sp., egy meghatá
rozhatatlan Rhinoceratoidae és egy ugyancsak meghatározhatatlan Artiodactyla. Ez 
az anyag a lignitből és az alginitből került elő, ami lehetővé teszi azok korreláci
óját az MN6 és MN7 emlős biozónákkal. A jelenleg rendelkezésre álló adatokat 
figyelembe véve mutatja be az ősmaradványokat tartalmazó alginit rétegtani 
helyzetét az 1. ábra. 

Az alginit lerakodási környezetének pontosabb rekonstruálását HAJÓS (in SOLTI 
1980a) diatomavizsgálatai tették lehetővé. A diatomaflóra változatossága nagyon 
kicsinek tűnik, mivel csak 14 nemzetséget sikerült azonosítani. Közülük a 
Coscinodiscus és Anisodiscus halophyta nemzetségek tömegesen, számos fajjal és 
változattal szerepelnek. HAJÓS ugyancsak jelzi hét planktoni faj vagy változat 
viszonylag tömeges előfordulását is. Ezek: Cocconeis placentula var. euglypta 
(euryhalin édesvízi - gyengén félsósvízi faj), Fragillaria placentula, Fr. pinnata, 
Gomphonema intricatum var. fossüis (az édesvízre és gyengén sós vizekre jellemző 
faj), Melosira kochii, M. undulata és M. undulata var. normannii. Végül pedig 
előfordulnak nagyon ritka fajok is: Amphiprora paludosa, Amphora holsatica, 
Rhopalodia gibba és Surirella striatella (a félsós vizekre jellemzőek), Caloneis bacillum, 
Cymbella aspera és Epithemia sp. (édesvíziek), valamint Diploneis sp. (epiphyta). 
HAJÓS (in SOLTI 1980a) szerint a várpalotai alginit diatomaflórája gyengén félsós, 
mezohalin (5-7%o) környezetre utal. Ilyen viszonyokegy lagúnában uralkod
hattak, amelynek összeköttetésben kellett állnia a tengerrel. 

A várpalotai halfauna 

A várpalotai alginitből gyűjtött anyag mintegy 30 többé-kevésbé töredékes 
példányt tartalmaz, melyek egy kivételével a percoid halak ugyanazon faját 
képviselik. Az egyetlen tőlük különböző példány a Gobiidae családba tartozik. 

Család: Moronidae 
Nemzetség: Eomorone nov. gen., 
Eomorone kokayi nov. gen., nov. sp. 

(3-15. ábra; 1. tábla, 2. tábla 1-4. ábra) 

Egyetlen Gobiidae-példány kivételével ebbe a fajba sorolható az összes 
Várpalotán talált maradvány. 
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A test általános alakja 

A várpalotai fosszilis Percoideik standard hossza általában 60 és 140 m m 
közötti. Az egyik hiányos példány azonban, a megközelítőleg 87 m m hosszú fej 
alapján, legalább 240 m m hosszúságot sejttet. A test általában nyújtott, a legna
gyobb magasság nagyjából a standard hossz negyede. A közepes méretű fej 
körülbelül harmada a teljes hossznak. A villás farkúszó viszonylag kicsi, a hossza 
nem haladja meg a standard hossz egyötödét. 

A fej. - A fej megnyúlt, magassága alig haladja meg a hossz kétharmadát. 
Amint az a V 21891 sz. példányon látható, a frontalék kissé konvexek. A Y 21889 
sz. példányon a frontalék laposan őrződtek meg, ami lehetővé teszi a supraorbi-
tális csatorna lefutásának a megfigyelését. Ahogy az a V 21891 sz. példányon 
látható, az occipitalis él (crista occipitalis) alacsony. Az orbita közepes méretű, 
vízszintes átmérője a fej hosszának a harmada. Az infraorbitális sorozat (garat 
alatti foglemez) egyik példányon sem őrződött meg a V. 21883 sz. példányon 
látható lacrimale kivételével, amely lehetővé teszi annak megállapítását, hogy az 
alsó széle teljesen sima. 

A felső állkapocs a V 21889 sz. példányon tanulmányozható (3. ábra; 2. tábla, 3. 
ábra). Megkülönböztethető a maxillare (Mx) melynek ízesülési nyúlványa egy 
csepp alakú hosszanti mélyedést hordoz, melyben a premaxillaréból kiemelkedő 
nyúlvány ül. A maxillare teste, mely hátrafelé nagyobbodik, hátul a hossztenge
lyére merőlegesen csonkolt. A maxillare hátsó része fölött foglal helyet a supra-
maxillare (Smx) egy töredéke. Jóllehet e csont kétharmada hiányzik, lehetséges 
volt megállapítani a hosszát, mivel a maxillare felső pereme kissé kivájt a supra-
maxillare elülső végének a befogadására. A premaxillare (Pmx) ugyancsak 
megőrződött ezen a példányon. Ez jelentősen rövidebb, mint a maxillare. Az igen 
jól fejlett postmaxilláris nyúlvány az orális nyúlvány hosszának a felével azonos 
méretű. A csont hátulsó régiójának a rövidsége miatt a postmaxilláris nyúlvány 
ugyancsak erőteljesnek látszik. Az alveoláris nyúlvány nagyon sok kisméretű 
fogat hordoz, melyek mérete hátrafelé haladva csökken. 

A mandibula (4. ábra; 1. tábla, 2. ábra) a V. 21894 és V 21889 sz. példányokon jó 
állapotban őrződött meg. Az előbbin tanulmányozható a dentale (Dent), melynek 
részben látható alveoláris nyúlványa nagyon sok kicsiny fogmedret hordoz. A 
megközelítőleg derékszögű orális szegély a viszonylag alacsony symphisistől 
hátrafelé haladva szabályosan emelkedik. A symphisis mellett látható a mandi-
buláris csatorna symphisisi pórusa. A V 21889 sz. példányon megőrződött angu-
laria nagyjából háromszögalakú. Az articuláris vájat kevéssé kifejlődött. A csont 
alsó szegélyét pálcaformájú megvastagodás erősíti. A dermarticulaire nem 
őrződött meg. 

A palatoquadratum régióból csak a carré és az ectopterigoid egy része vizsgál
ható. A V 21889 sz. példányon megőrződött, nagyjából háromszög alakú carré 
nem különbözik jelentősen a többi Percoideiétól. Az ectopterigoidnak csak a carré 
mellső pereméhez kapcsolódó hátsó része őrződött meg ezen a példányon. 

A praeoperculum a legtöbb példányon jól megőrződött, különösképpen a V 
21883, V. 21887 és a V 21888 számúakon. A két első összehasonlítása különösen 
érdekes, mivel lehetővé teszi a csonttüskés díszítés változásának nyomon 
követését az egyedfejlődés folyamán. A V 21887 sz. példány (5a. ábra) egy olyan 
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egyed maradványa, melynek standard hossza 75 mm-re becsülhető (annak 
ellenére, hogy a fej teljesen szétesett). A praeoperculum függőleges ága hiányos. 
A hátsó szélét kis tüskék sora díszíti, melyek magassága fölfelé fokozatosan csök
ken. A csont alsó ága, amely lényegesen rövidebb mint a függőleges, kissé meg
nyúlt előrefelé. Alsó szegélyét három mérsékelt méretű, széles közökkel elválasz
tott tüske díszíti. Az előzőnél valamivel nagyobb (83 m m körüli standard hosszú
ságúra becsülhető) V 21888 sz. példány (5b ábra) praeoperculumjának ventralis 
szegélyének a mellső részén nagyon kicsiny tüskéket hordoz, pedig a postero-
ventralis szegélyén lévők jóval fejlettebek, mint az előző példányon. A V 21898 
(ábra 5c) praeoperculumja a postero-ventralis szögleten ülő bifid tüskékkel 
különbözik a többitől. A V. 21883 számmal leltározott példányon, amely a fejének 
87 mm-es hossza alapján 240 m m szokásos hosszúságú lehetett (5d ábra), a csont 
ventralis szegélyét díszítő tüskék száma csak három, és a méretük is rendkívül 
kicsi. Ugyanez mondható el a csont hátulsó szegélyén lévő tüskékről is. Ezekkel 
ellentétben a posteroventralis szögleten ülő tüskék sokkal nagyobbak, s közülük 
kettő bifid. 

Az operculum a V 21903 és a V. 21899 sz. példányokon őrződött meg (6a, b ábra). 
A jelentős méretbeli különbség ellenére e két operculum nagyon hasonló. Nagy
jából háromszög alakúak, hátulsó szegélyüket két tüske díszíti. A fő tüske alkotja 
annak a csontmegvastagodásnak a hátulsó végét, amely a hyomandibulaire oper-
cularis nyúlványának a befogadására szolgáló articularis vájat magasságában 
kezdődik. A fő tüske viszonylag erősebben fejlett a V. 21899 sz. példányon (6b 
ábra), amelyen hátrafelé erősebben kiemelkedik, mint a V. 21903 sz. példányon (6a 
ábra). Egy második, kevésbé önálló tüske található a hátrafelé kissé csökkenő 
magasságú csont dorsalis peremének a csúcsán. A fő tüskétől homorulat választja 
el, amely jól látható a V 21899 sz. példányon. A fő tüske alatt a csont postero
ventralis szegélye gyakorlatilag egyenes. A suboperculum a V 21891 sz. példá
nyon részben megőrződött (7. ábra). Ez egy nagyjából háromszög alakú csont, 
melynek felső széle az operculum posteroventralis részéhez kapcsolódik. Az 
interoperculum nem volt vizsgálható. 

A hyoid ívből a hyomandibulaire ismert, melynek ízesülési feje és felfelé nyúló 
ágának nagy része látható a V 21883 sz. példányon. A symplecticumnak a carré 
hátsó rovátkájába illeszkedő távolabbi vége a V. 21889 sz. példányon őrződött 
meg. A proximalis és distalis ceratohyalok a V 21894 sz. példányon láthatók (8. 
ábra). Közülük az első nagyjából háromszög alakú, míg az utóbbi szárnyformájú, 
melynek proximalis régiója sokkal nagyobb, mint a distalis vége, és egy rövid, 
kiszélesedő felső nyúlványra, valamint egy hosszú, keskeny alsó nyúlványra 
osztható, mely utóbbi a két hypohyale közötti ízesülést biztosítja. 

Az urohyale, amint a V. 21901 sz. példányon látható (9. ábra), megnyúlt csont, 
amely közel háromszög alakú ízesülési nyúlványt hordoz, mely utóbbi felső része 
előre nyúlik. A csont fő része egy, a sagittalis síkban elhelyezkedő lemez. Maxi
mális magasságát a hátsó részén éri el. 

Számos otolit, részint in situ, részint az üledékből kinyert izolált példányként 
volt viszgálható. A V. 21885 sz. példány eredetileg két sagittat tartalmazott in situ. 
A megfigyelésük megkönnyítése érdekében szükséges volt a jobb sagitta 
kiemelése (10b ábra). E sagitta, melynek magassága kissé meghaladja a 3,5 mm-t, 
nagyjából ovális alakú, dorsalis és ventralis körvonala szabályosan domború. 
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Magassága a hossz 56%-a. A rostrum nagyon fejlett, amit az a tény is mutat, hogy 
a végétől az antirostrum végének a vonaláig mért hossza a sagitta hosszának a 
28%-a. Belső felszínén tisztán két részre tagolódó sulcus ügyelhető meg. Az 
ostium jelentősen nagyobb mint a cauda, amely hosszú, keskeny, és a hátulsó 
végén kissé felfelé görbülő. Semmilyen bemetszés nem látható ennek a sagitta-
nak az ostialis szegélyén. így az antirostrum viszonylag kevésbé fejlett. A caudat 
dorsalisan egy erős felső crista határolja, amely elválasztja a dorsalis mező fő 
részét elfoglaló, viszonylag kissé benyomódott területtől. A ventralis mező szabá
lyosan domború. 

A még in situ megfigyelhető bal sagitta (20a ábra) kissé különbözik a jobb 
párjától, az ostialis szélét egy bemetszés tagolja, amely a jól fejlett antirostrumot 
határolja. A rostrum és az antirostrum végei közti vízszintes távolság nem 
nagyobb, mint a sagitta hosszának 22%-a. 

Két, az üledékből kinyert izolált sagitta alapján képet lehetett kapni a vár
palotai Moronidae-k otolitjainak az erős változékonyságáról (22. ábra). Az első (10a. 
ábra), melynek hossza 4,7 mm, magassága pedig 2,7 mm, nagyjából téglalap 
formájú, és hasonlít a V 21885 sz. példány jobb otolitjának a formájához. A másik, 
5,8 m m hosszú és 3,5 m m magas otolit (22b. ábra) viszont különbözik az előzőtől 
zömökebb megjelenésével, fejlettebb rostrumával, melynek hossza az otoliténak 
mintegy negyede, valamint hátulról függőleges fallal határolt ostiumának az 
alakjával, közel vízszintes dorsalis szegélyének az erős gumók általi tagoltsá
gával, illetve a kikanyarított posterodorsalis részével, amely a kiugró hátulsó 
sarkot teszi szembetűnővé. 

Végezetül említésre érdemes egy nagy, majdnem 8 m m hosszú sagitta, amely 
az üledékből került elő (22. ábra, 2. tábla, 2. ábra), ez tehát egy nagyméretű 
példányból származhat. Az előzőektől megnyúltabb alakjával különbözik, 
valamint majdnem pontosan a hossz felének megfelelő legnagyobb magassá
gával. A korábban leírt sagittakkal ellentétben a kissé homorú dorsalis szegélyt 
kiemelkedő gumók sora teszi egyenetlenné, melyek domborúságát a határo
zottan benyomódott area hangsúlyozza. A hátsó körvonal ugyancsak erősen 
egyenetlen. A sulcus egyértelműen ostiumra és caudara osztott. Az ostialis 
szegélyben egy bemetsződés húzódik, amely a jól látható antirostrumot 
határolja. A rostrum és az antirostrum közti vísszintes távolság a sagitta hosszá
nak 23%-a. Ellentétben azzal, ami a korábban leírt sagittakon látható, a hátsó 
végén kissé lefelé hajló cauda a ventralis perem hátsó részére nyílik. 

Megjegyzés: Az észlelt morfológiai eltérések, melyek az iménti sagitta és a 
várpalotai badeni alginitból származó anyagból előkerült korábban leírtak között 
mutatkoznak, nem jelzik szükségszerűen egy másik Moronidae előfordulását 
ebben az üledékben, mivel ilyen eltéréseket a növekedés allometrikus folyamata 
is előidézhet, melynek eredményeként a nagytermetű felnőtt egyedek otolitjai 
általában különböznek a kisebbekétől. 

A test. - A gerincoszlop 24 csigolyából áll, ahogyan az a V 21897 sz. példányon 
látható. Ez az egyetlen, amelyen a gerincoszlop teljes egészében megőrződött. A 
postabdominalis csigolyák száma, mely egy hét egyedet tartalmazó mintán volt 
észlelhető, konstans módon 14-nek adódott, aminek alapján feltehető, hogy a V. 
21897 sz. példány abdominalis csigolyáinak száma 10 kell, hogy legyen. Amint 
ugyanezen a példányon látható, a három első neuroapophysis kissé belesimul a 
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sagittalis síkba. A vertebra centrumok centra-vertebra hossza nagyobb, mint a 
magasságuk. A centrumok megnyúltsága a postabdominalis régióban a leg
szembetűnőbb, ahol a hosszú neurapophysiseket és a hemapophysiseket hordoz
zák, melyek távoli vége megközelíti a centra dorsalis és ventralis régióit, illetőleg 
a test dorsalis és ventralis széleit elválasztó távolság 2/3-át. 

Az epipleuralia semmilyen nyomát sem lehetett vizsgálni az abdominalis régió 
előtt. Az a tény azonban, hogy ez a régió sokszor szétesett, megkérdőjelezi ennek 
az észlelésnek a jelentőségét. 

A pleuralis bordák vékonyak és viszonylag rövidek. Távoli végük megköze
lítőleg az abdominalis járat alsó harmadánál helyezkedik el. 

A distalisan félhold alakban kivágott farkúszót 17 fő sugár alkotja. Közülük 15 
lepidotrichia egyszerre articulait és villásan elágazó, melyekhez dorsalisan és 
ventralisan 7 vagy 8 rövid peremi sugár illeszkedik. A farokúszó kivágása vi
szonylag jelentős, mivel a tengelyi lepidotrichek hossza a lebenyi lóbák hosszabb 
sugarainak a 2/3-a. 

A farki tengelyi váz, amely a V. 21889 (13 ábra, 2 tábla., 4 ábra) és a V.21893 számú 
példányokon észlelhető, három elemből áll, mégpedig a komplex uro-
terminálból és a két szabad pleuralis csigolyából. Hátul a komplex uro-terminál 
(PU1 + U l ) tartja a parhypuraliat (PHy), amely viszonylag hosszú és keskeny, 
valamint az 5 hypuraliat ( H y l - H y 5 ) . Az alsó hypuraliat (Hyl ) , amely a 
legszélesebb, felülmúlja a második, hosszú és keskeny hypuralia (Hy2). A caudal 
felső lebenyét tartó három hypuralia közül a második a legszélesebb. Két 
uroneurale valószínűsíthető. Az első (Uni) elég erősen ívelt, és az uro-terminal 
mellső része fölött kezdődik. A hátsó fele alatt helyezkedik el az egyenes vonalú 
második uroneuralia (Un2). Három epurale ( E p l - 3 ) helyezkedik el az uro-
terminal komplex fölött. A két legelső ívelt, és a proximalis régióban meglehető
sen kiszélesedett. A harmadik, rövidebb általában többé-kevésbé egyenes. 

A leghátsó szabad pleuralis centrum (PU 2) egy kevéssé fejlett neurális ívet tart, 
valamint egy nagyon hosszú és kissé kiszélesedett hemapophysist, amely 
hozzájárul a caudale ventralis lebeny számos szélső sugarának a fenntartásához. 

A mellső szabad pleuralis centrum (PU3) egy hosszú neurapophysist hordoz, 
amely fenntartja a caudale dorsalis lebenyének a szélső sugarait, valamint egy 
ugyancsak nagyon hosszú hemapophysist, amely ugyanazt a szerepet játssza a 
caudale ventralis lebenye mellső, szélső sugaraival szemben. 

A hátúszó két megkülönböztethető, ám összefüggő részből áll. A mellsőn ki
lenc vagy tíz tüske számlálható meg. Ezek hossza fokozatosan növekszik az ötö
dikig, melynek hossza 3/4-e vagy 4/5-e a test magasságának a csatlakozási pont
jánál mérve. A hátsó tüskék magassága a hetediktől kezdve gyorsan csökken. 

A hátulsó háti úszó egy tüskével kezdődik, amely előtt 11 vagy 12 lepidotrichia 
helyezkedik el. Csak a legelső nem kettéágazó, míg az összes többi artikulált és 
kettéágazó. Közülük a legnagyobbnak a hossza sem tűnik azonosnak a mellső 
hátúszó leghosszabb tüskéjének a hosszával. 

A hátúszó belső váza mintegy 18 közeli axonostból (os radiiferum) áll, melyek 
közül hét tartja a mellső hátúszó tüskéit (a nyolcadik axonost, amelyik a mellső 
hátúszó utolsó tüskéje alatt helyezkedik el, valójában a hátsó hátúszó előtt lévő 
tüskével ízesül). A proximalis mellső axonost tartja az első három tüskét (a 
harmadik a hátulsó nyúlványénak a végével ízesül). Csak a viszonylag hosszú 
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proximalis mellső axonostok interkalálódnak a megfelelő vertebralis neuro-
apophysisek közé. 

A három predorsale jellemzően kalapácsformájú, ami a csont tengelyéhez 
képest átlósan megnyúlt, fejlett distalis nyúlványuknak köszönhető. A pre-
dorsalek elhelyezkedését a mellső abdominalis csigolyák neurapophysiseihez 
képest nem lehetett bizonyossággal meghatározni. 

Az anális úszó három tüskéből és nyolc lepidotricheből áll. A második anális 
tüske kissé hosszabb és határozottan robusztusabb, mint a harmadik. Ez kissé 
rövidebb, mint a test magassága az érintkezési pontjánál mérve. Az anális 
lepidotrichek hossza nem volt megállapítható. Minden valószínűség szerint kissé 
hosszabbak voltak, mint az úszó leghosszabb tüskéje. 

Az anális úszó belső váza egy hosszú és robusztus mellső axonosttal kezdődik, 
amelyik hemaxinalis komplexumot alkotva az első postabdominalis csigolya 
hemapophysiséhez csatlakozik. Hét rövidebb proximalis axonost előrébb helyez
kedik el. Közülük csak a legelsők eléggé fejlettek ahhoz, hogy a proximalis végük 
a megfelelő neurapophysisek distalis végei közé illeszkedjenek. 

A scapularis öv általában nem őrződött meg, csak erősen hiányos módon a V 
21883 sz. példányon, amelyen felismerhetők a cleithrumok, a ventralis post-
cleitrumok, és a postemporalek maradványai. Jóllehet erősen töredékesek, a 
cleithrum maradványai lehetővé teszik annak a megállapítását, hogy a postero-
ventralis szöglete gyakorlatilag sima. Ugyanez mondható el a V 21906 sz. 
példány alapján a postemporale hátsó szegélyéről (15. ábra), amely mentes 
minden díszítéstől. Ezt az elágazó csontot a hosszú és karcsú felső ágának az 
erősen fejlett mivolta jellemzi, míg az alsó ága viszonylag zömöknek tűnik. 

A pectoralis úszóknak csak töredékes maradványai őrződtek meg a V. 21883-as 
példányon, amelyek nem teszik lehetővé sem az őket alkotó sugarak számának, 
sem azok hosszának a megállapítását. Csak kilenc sugár maradt meg ezen a 
példányon. 

A pelvialis úszók hagyományosan egy tüskéből és öt lepidotricheből állnak. 
Ahogy azt a V 21884 sz. példány mutatja, a pelvialis tüske hossza egy kissé 
meghaladja a legnagyobb testmagasság felét. 

A pelvialis övet a cleithrum alsó ágához ízesülő háromszögalakú pelvis csontok 
alkotják. Posztpelvialis nyúlvány létezését nem lehetett bizonyítani. 

Pikkelyek. A testet ctenoid pikkelyek borítják, amelyek jól láthatók a V 21886 sz. 
példányon az abdominalis régió előtt (2. tábla, 3 ábra). Formájuk általában ovális. 
A mellső mezőjükön nyolc-tíz sugarat hordoznak, melyek előre kissé széttarta
nak. A pikkely hátsó harmadában elhelyezkedő mérsékelt nagyságú nucleus 
körül szabályos körök húzódnak, melyek sűrűsége eléri a harmincat millimé
terenként. A pikkely hátsó szélét egy sor jól látható ctenidium díszíti. 

Taxonómiai elemzés: 

A fenti leírásbői kitűnik, hogy a várpalotai alginitben előforduló halmarad
ványok a Percoidei egy faját képviselik, melyet a fő jellemzők alapján a Moronidae 
családba lehet sorolni. E bélyegek a következők: 

- Szabad sima szélű lacrimale; 
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- praeoperculum, melynek alsó szélét lefelé vagy előre irányuló, többé-kevésbé 
fejlett tüskék díszítik, és amelynek posteroventralis sarka fejlettebb, esetenként 
hasadt tüskéket hordoz; 

- hátul két tüskével díszített operculum. A fő tüskét felülmúlja egy rövidebb, 
melytől jól látható homorulat választja el; 

- 24 csigolyából, köztük 14 postabdominalisból álló gerincoszlop; 
- két, összefüggő részből álló hátúszó. Az első rész 9-10 tüskéből, a hátsó egy 

tüskéből és 11 vagy 12 lepidotricheből áll; 
- három tüskéből és 8 lepidotricheből álló anális úszó. A második tüske a 

legnagyobb és leginkább robusztus; 
- kettéágazó farkúszó, melyben a tengelyi lepidotrichek hossza az egyes 

lebenyek leghosszabb sugarainak a 2/3-a; 
- ctenoid pikkelyekkel borított test. 
Mindamellett e halak a supramaxillare meglétében különböznek, mert ez 

ugyan megtalálható a Percichthyidaeknál, normálisan azonban hiányzik a 
Moronidaek körében. Megállapítható tehát, hogy mint afféle két család közti 
átmeneti forma képviselői, minden más bélyegük alapján a Moronidaek közé 
sorolhatók. Ezért írjuk le most Eomorone kokayi nov. gen., nov. sp. néven. 

Általános diagnózis: Az Eomorone nemzetség a Moronidae család minden 
jelenleg ismert képviselőjétől egyedül a supramaxillare meglétében különbözik, 
ami normálisan hiányzik minden Moronidaenál. 

A név eredete: A latin Eo=hajnal , és a Мог one MlTCHiLL, a recens Percoideik 
egyik nemzetsége után. 

Typusfaj: Eomorone kokayi nov. gen., nov. sp. 

Specifikus diagnózis: Megnyúlt testű Moronidae. A praeoperculum, amelynek 
alsó széle esetenként hasadt tüskéket visel, általában lefelé vagy előre irányul. Az 
operculumot hátul két egyenlőtlen nagyságú tüske díszíti. A lacrimale sima 
szabad szélű. A cleithrumnak a posteroventralis sarka sima. A 24 csigolyából 14 
postabdominalis. Az elágazó farokúszót 17 fő sugár alkotja, melyek közül 15 
ízesült és kettéágazó, valamint a háti és hasi oldalon 7 -8 szegélyi sugár. A farki 
tengelyi vázat 3 epurale alkotja. A hátúszó kettős: IX (X)+ 1+11-12 sugarak. Az 
analis úszó 3 tüskével kezdődik, melyek közül a második a leghosszabb és 
legrobusztusabb, 8 lepidotriche. A testet ctenoid pikkelyek borítják. 

Holotypus: V. 21889 sz. példány, amelyen látható a supramaxillare, és amely a 
Magyar Állami Földtani Intézet Őslénytani gyűjteményében található. 

Típusréteg: Várpalotai badeni alginit (Veszprém megye). 
Kor: Késő-badeni. 
A név eredete: A típusfaj nevét (E. kokayi) Dr. KÓKAY József, a magyarországi 

neogénról szóló számos mű szerzője után kapta. 
Összehasonlítás és különbségek: Az Eomorone kokayi nov. gen., nov. sp. a supra

maxillare meglétében különbözik a Közép-Európa miocénjéből ismert többi 
Moronidaetől. Az Öhningen középső-miocénjéből ismert Dicentrarchus (?) lepidotus 
(AGASSIZ) fajtól a praeoperculum alsó szélét díszítő tüskék elrendeződésében és 
az operculum morfológiájában különbözik. Közelebb állónak látszik viszont a 
Morone (?) alsheimensis (von MEYER ) fajhoz, mely a Mayence-medence alsó-mio-
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cénjéből ismert, bár az operculum felső tüskéje jóval kevésbé fejlett, mint az 
utóbbi fajé. 

Gobiidae család 
Gobius L. (s. 1.) 

Gobius cf. brevis (AGASSIZ) 

(2. tábla, 5. ábra) 

Egyetlen kicsiny példány, amelynek standard hossza nem haladja meg a 19 
mm-t, jelzi egy Gobiidae jelenlétét a várpalotai badeniben. Sajnos viszonylag 
közepes megtartási állapota nem teszi lehetővé részletes anatómiai leírását. Ez 
egy zömök testű hal, melynek 4,5 mm-es legnagyobb magassága egy kicsit 
kisebb, mint a szokásos hossz negyede. 

A zömök fejre a rövid és ferde buccalis üreg jellemző. Valójában a mandibula 
hossza nem haladja meg a fej hosszának a 2/5-ét, emiatt a mandibula és a kopo
nya ízesülése az orbita mellső része alatt van. A jellemzően szárnyformájú distalis 
ceratohyal az orbitaire régió alatt látható. 

A gerincoszlop felépítését nem lehet megállapítani. Mindenesetre úgy tűnik, 
hogy a csigolyák száma 16 vagy 17. Hátul az uroterminalis komplexus két nagy 
szimmetrikus háromszögletű hypuralis lemezt tart. A farokúszó csak részben 
figyelhető meg, kizárólag az azt alkotó lepidotrichek bazális ízesülései láthatók. 

A két hátúszó csak töredékekben maradt meg. Viszont 8 sugarat lehet meg
számlálni az anális úszóban. Ugyancsak megfigyelhető, hogy a pectoralis úszók 
viszonylag magasan helyezkednek el az oldalon, valamint hogy a pelvialis úszók 
a pectoralisok alatt találhatók. 

A testet ctenoid típusú pikkelyek borítják, melyek felszínét hosszanti kiemel
kedések díszítik. 

Taxonómiai elemzés 

A várpalotai felső-badeniből napjainkig előkerült egyetlen Gobiidae közepes 
megtartási állapotát figyelembe véve nehéz a Gobius L. (s. 1.) nemzetségen belül 
közelebbről meghatározni. Mindazonáltal megjegyezhető, hogy ennek a halnak 
zömök teste van, mint ahogyan az Öhningen (Németroszág) középső-miocénjéből 
ismert Gobius brevis (AGASSIZ) fajnak is. A várpalotai Gobiidae azonban még 
zömökebb, mint a G. brevis (AGASSIZ), melynek legnagyobb magassága mintegy 
15-18%-a a szokásos hossznak (GAUDANT 1980), ellentétben a jelen esetben mérhető 
23,7%-kal. Továbbá, a postabdominalis csigolyák száma ugyancsak összevethető a 
G. brevis esetében tapasztalhatóval, ahol az 15-17 közötti. Ezért úgy gondoljuk, 
hogy a várpalotai Gobiidae-t Gobius cf. brevis (AGASSIZ) néven kell leírni. 

Konklúzió 

A várpalotai badeni alginitben megőrződött halfauna tanulmányozása 
eredményeként megállapítható, hogy az oligospecifikus jellegű, ami az egykori 
környezet sajátos, mind az édesvízi, mind a stenohalin tengeri halak számára 
kevésbé kedvező jellegével magyarázható. 
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Pontosabban szólva, a két azonosított nemzetség közül az egyik esetleg azok 
közé a tengeri euryhalin nemzetségek közé sorolható, melyek tartósan behatol
nak a tölcsértorkolatokba és lagunákba sőt az édesvizekbe is, és gyakran a 
félsósvizekben szaporodnak, mint a Morone MITCHILL és Dicentrarchus GILL 
nemzetségek mai fajai. Vagy pontosan Közép-Európa középső-miocénjéből isme
retes számos Moronidae, amely félsósvizekben élt, mint a Morone (?) alsheimensis 
(von M E Y E R ) a Mayence-medence (Németország) alsó-mioicénjében (von M E Y E R 
1859; GAUDANT 2000a), valamint talán a Wies (Ausztria) kárpátijában talált, 
közelebbről meghatározhatatlan Moronidae (GAUDANT 2000b). Ismeretes másrészt 
egy édesvízi Moronidae is, a Dicentrarchus (?) lepidotus (AGASSIZ) Öhningen 
(Németország) badenijéből (MICKLICH & B Ö H M E 1997). Viszont a Popovac 
(Szerbia) badenijében talált „Labrax" elongatus (KRAMBERGER) egyes, Mugilidae-k 
társaságában talált példányainak esete (GAUDANT 1998) pontosabb környezeti 
értelmezésre ad lehetőséget, mivel a recens Mugilidae-knek normálisan képesek
nek kell lenniük visszatérni a tengerbe szaporodás céljából. 

Másrészt, a Gobiidae felfedezése a várpalotai alginitben azonban semmi esetre 
sem jelez tengeri hatást a medencében, ahogyan azt az ember hihetné. Valójában, 
ha ez a hal egy lényegében tengeri családba tartozik is, ez utóbbi nagyon sok 
kizárólag édesvízben élő fajt is magában foglal, mint a Gobius nigricans 
(CANESTRINI) és a Padogobius martensi (GÜNTHER ) , melyek Olaszország édesvize
iben endemikusak, valamint a Fekete-tengerbe ömlő folyókban elterjedt 
Proterhorinus marmoratus (PALLAS). Mindezeken kívül megemlíthető a Gobius brevis 
(AGASSIZ) jelenléte Öhningen (Németország) tavi eredetű badenijéban (GAUDANT 
1980) és Eibiswald (Ausztria) kárpátijában (GAUDANT 2000b) is. 

Megállapítható tehát, hogy a Várpalota badeni korú alginitjában talált halak 
ökológiai értelmezése teljes mértékben megerősíti a HAJÓS (in SOLTI 1980a) által a 
diatomák vizsgálata alapján levont, az őskörnyezetre vonatkozó következte
téseket. 
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