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AZ ÁRapAly-üv ösélettam szempoxtból

KOLOSVAKY ('.ÁKOR

Az sélettan tanúsága szerint bizonyos állatcsoportok a földtörténelem
során élhelyet változtattak. Tengeri állatok életigényei a környezeti változások-
nak is megfelelen módosultak. Ezáltal újabb és újabb földtörténelmi rétegekben
más-más földtani kifejldésben mutatkoznak.

Több, régen partszegélyi övben élt állat (szivacs, tengeri liliom, pörgekarú
stb.) a harmadidszak óta a tenger mélyebb részeibe hatolt és ma is mélyebb
vizekben él. Sok megfigyelésünk van arra vonatkozóan, hogy régebben part-

szegélyen él tengeri állatok mélyebbre húzódtak, talán menekültek.
Ezzel a lehúzódással egyidben — szintén a harmadkor óta — felfele ván-

dorlási törekvés is megfigyelhet, amennyiben a parti övben új formák, új állatok

jelennek meg. Ilyenekrl kívánok itt saját megfigyeléseimbl beszámolni.
A földtörténet során a légkörben, a tengervíz összetételében, a víz hmér-

sékletében, st még a Föld tengelykörüli forgása sebességében is és nem utolsó

sorban a Holdnak a Földtl való távolságában lassú változások voltak. A harmad-
idszak óta a Hold vonzás változásával, nagyobb lett az árapály is.

Ma él és egykori Balanida-iélékve vonatkozó tanulmányok során feltnt,

hogy a mai árapály-öv legjellegzetesebb rák-féléje, a Chthamalus nemcsak a hazai,

hanem a külföldi harmadidszaki rétegeklml is hiányzik. Az els fosszilis Chtha-
malust olaszországi tengeri eredet pleisztocén üledékekbl mutatták ki, amibl
nyilvánvaló\TÍ válik, hogy a mai árapály-öv legjellegzetesebb képviselje a
Chthamaliis-rük csak a negyedkor elején jelenik meg, amikor az árapály jelensége

az összes eddigi korokhoz képest kifejezettebbé válik.

A Balcimis nemzetség bizonyossággal a harmadidöszak elején, az eocénben
lép fel. Az amerikai ,,Profobalaniis” palaeozóos megjelenése bizonytalan és így
kiértékelésre nem alkalmas. Az eocénben fellépett /ía/anus-nemzetség igen
hamar specializálódásnak indul és a következ 15 nemzetségre ágazódik :

Acasta (szivacsokba hatol, mint ,,parazita”) ; Tetracliía részben sziklákon

marad, de korallokra és egyéb héjas állatokra is rátelepedik)
;
Creusia a tortonai-

emeletben lép fel és kizárólag korallok együttélje lesz ; a Pyrgoma késbb
differenciálódik ki belle és szintén korallakóvá válik; az Elminiiis part sziklákon,

héjakon marad és megközelíti a csökkentsótartalmú vizeket is
;

a Cheloníbia
teknsök és rákok, valamint csigák héjára telepszik, de csak a jégkorban je-

lenik meg ; a Coromilu cetek brében lel otthonra, a Plaíylepns teknsökön,
a Tubicinella a ceteken él Coronulák társává szegdik ; a Xenobalaniis
Porpoisesek ,,élsdije” lesz.

A törzsfejldés ’

a Chthamalus- és velük közel rokon Chamaesipho-íélékkel
az árapály-öv küls szegélyét, a tajtéksávot is benépesít, ersen specializálódott

fajokkal jelentkezik.

Ezekkel ellentétben, a Pachylasma-fúlék az egyedüliek, melyek több. erede-

tileg parti lakós Balanusszal a mély vízbe is alámerülnek, míg a két utolsó nem-
zetség : az Octomeris és a Cratophragmiis megmarad a parti övben, s az ott él
héjas állatokra is rátelepszik.

Ma három Balamis .fajt ismerünk, mely a miocénben a parti fáciest lakta

és még ma is aránylag a legmagasabban is eltör. Ez a három faj : Balanus
balanoides, crenatiis és amphitrite communis' X miocénbeli parti öv és a mai
Balanus-övvel szemben a jégkorban fellép Chthamalusok még magasabbra
hatoltak és a legtöbb Chthamalus elfoglalta a dagály-szintnek azt a legfels

vonalát, ahová dagály idején is csak a legmagasabb hullámverés tajtékja hatol.
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Míg tehát a miocénben a legmagasabb, azaz élettl megszállt szintet a I
lialanus cretamis, amphitrite és concavns (ma már mélyebb szintekbe húzódott
a Csendes-óceánban) képviselték, ma még magasabb vonalban ; a dagálytajték- i

sávban a legmagasabb településsel a Chlhamalus stellatus stellatus cirrata nev '

formája vezet. Ebben a jelenségben egy, a tengerbl kifelévándorlás történik, ami
j

annál feltnbb, mert rögzített fenéklakó (szesszilis bentosz) állatról van szó.

Ez az állat a tartós szárazságot jól módosult zárólemez segítségével Monté- :

r o s s 0 kísérleti eredményei szerint egy évig is kibírja víz nélkül. '

A 0— 1 m mélységi övét mai ismereteink szerint a következ Balanida-fajok •

lakják ; Chlhamalus stellatus, Chlhamalus fragilis, Chthamalus challengeri, Balanus '

balanoides, crenatus és amphitrite, s olykor a Balanus perforatus.

Ercegovic növényvizsgálati alapon megkülönböztette a fizikai

árapály-övet az élettani (biológiai) árapályövtl. A fizik-ai árapály-övét a tenger-
part fizikai sajátosságai s egyéb tengertan! tényezk módosítják, az élettani

árapályövet ezeknek megfelelen a parti algák kiterjedése határozza meg. A leg-

fels vonalat litofita övnek nevezi, mely a Chthamaluszok viselkedéséhez hason-
lóan a legnagyobb dagály-szint tajtéksávjáig hatol. Állattani vonatkozásban
tehát a legfelsbb határt' elér Lithophyták jelentségét a Chthamalus stellatus

domborítja ki.

Érdekes, hogy ma már az eg>'kor csak parti elfordulású, de ma szintén

parti övben található Balanus crenatuSy~J)alanoidcs és amphitrite fajok is meg-
kezdték mélyebb szintekre való vándorlásukat. Jelenlétüket 300, 1100 illetve

1000 m mélyrl kimutatták. Chthamaluszok közül csak a fragilis faj hatol le .

150 m-ig.
Mindezekkel óhajtjuk igazolni élettani alapon, hogy a harmadkori Balanus

snemzetség 15 nemzetségre való specializálódása óta, a negyedkorban az árapály-
öv élettani kiértékelése alapján, a negyedkor beköszöntésével magát az árapály- i

jelenséget is a régebbi földtörténeti korok parti övével szemben, kifejezettebbnek I

ítéljük meg.
J

Amilyen mértékben a Balanidák a jelentségében megnövekedett árapály-
j

övben felfelé terjeszkedni ig^'ekeznek, ép oly mértékben lefelé való törekvés is

megállapítható. Míg a miocénben az akkori parti-övben a Balanidák helyzete

a sekély vízhez volt kötve a harmadkor vége óta és a neg^’edkorban nemcsak
felfelé, hanem lefelé is meglazul ez a kötöttség és más állatcsoportoknak már
említett mélyebbrehúzódásával éppen úgy részt vesznek, mint ahogyan kiveszik

a részüket abból is, hogy a negyedkori árapály-öv legfels részeiben megvethessék
lábukat.

A tengerszintben ma csak 4 faj él
;
150 m-ig lehatol 4 faj ; 300 m-ig ugyan-

;

'

csak 4 faj : 1000 m-ig 3 és 3000 m-ig egy. Ezek közül azonban mindegyik meg-
(

található 10 m mélységben is. A fajok zöme 1 — 150 m közt található.
i

szigorúan parti-öv jelzését így az eg\’^kori Balanus nemzetségtl átveszi
|

j

a jégkor utáni Chthamalus-nemzetség, s tajtéksáv-vonalban helyezkedik el. i

[

Így válik a törzsfejldés és a körülményekhez való módosulás révén az él-
í

világ tanulságos példává arra, hogy a földtörténeti és csillagászati tényezk
i

változása milyen ers nyomot hagy és mily módon irányít a tengeri állatok élet-
[

történetében.
| n

A mai irodalomban semmi sincs a Darwin által lefektetett árapály-elmé-
^

let továbbfejlesztésérl. Elmélete ma is érvényes és egyes kozmogóniai munkákban
'

^
változatlanul használják fel. Darwin szerint a dagálysúrlódás hatása ma olyan jl

kicsiny, hogy még közelítéssel sem lehet az idbeli eltolódást visszamenleg kiszá- ILd

mi tani. '
.? I :

A Hold a dagálysúrlódás következtében a Föld tengelykörüli forgását (rotatio) L

lassítja. A {lagályhullám (az akció-reakció elv alapján) a hold páh’amenti sebességét .

gyorsítja. Az elrchajtó er azonban a Holdat a Földtl eltávolítja s ez a jelenség
*

a hold csigavonalban való távolodását idézi el. E távolodás pedig a Hold pálya-
|

menti sebességének csökkenését vonja maga után. Ezt a látszólagos ellentmondást
|

a gravitáció nagysága meghiúsítja, mert e gra^itáció-nagyság ersebb hatású,
j

mint a dagály-hullám siettet hatása. il
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A dagály-súrlódás hatására a 24 órás nap és a hónap hosszabbodik. Ez a
változás a jelen pillanatban igen kicsiny, de ez nem jelenti azt, hogy mindig ily

csekély volt. A Hold, ha közelebb lenne a Földhöz, a dagálysúrlódás rohamosan
nne. Xz árkelt er hatása a Föld és a Hold távolságának köbével fordítva arányws.
Haa P'öld-FIoid távolság a mostani tá^olság 1/2, 1/3, 1/4-ére csökkenne, akkor a
dagálysúrlódás hatása is 8, 27, 64-szeresére növekedne. E számításba azonban még
nincs belevéve a Hold gravitációs hatása, de ha ezt is számításba vesszük, akkor
még rohamosabb lesz a változás.

A Nap hosszabbodásának pillanatnyi sebessége nagyobb méret, mint a hónapé.
Ez tart addig, míg a Föld rotációs ideje a Hold keringési idejével megegyezik. A nap
hosszabbodásának értelmében lesz id, mikor 55 mostani nap idértékével fog egy
nap tartama megegyezni. Ez a folyamat visszafelé is levezethet. Volt id, mikor
29 nap volt egy hónapban. A számítás helyessége és a gyakorlat közt azonban némi
differencia van, mert Darwin szerint ekkor a Hold majdnem súrolta a Földet.
Tudjuk viszont, hogy ez nem volt lehetséges a múltban sem, mert a Hold egy bizo-
nyos távolságon belül a bolygót nem közelítheti meg. Az árapály jelenségek válto-
zásaiba, e változások ismétldéseibe a Nap okozta dagalysúrlódás hatását is figyelembe
kell vennünk.

r. K o .1 0 )K B a p II :

K Bonpocy npnJlHBHO-OTJIHBKOH 30HM C TOMKH 3pCHHH naJieOHTOJIOPHH

Abtop noKaabmaer, aro coomecTBa (HOuenoau) coBpeiMeHHOü npii.THBHO-OT.iiiBHOft

30HLI B nepHOflbi, o pcAUiecTBy lomiie .TeflHHKOBO.My nepHOfly, eme ne binn pasBHTbi. Mnoro
BHAOB Bracchiopoda, MonmocKOB n Balanidae iiSBecTHbi panbiue KaK npnpe>KHbie
>KiiBOTHbie, WHByT ceroAHH norpy)KeHHbie b r.TyHUHbix aonax Mopn.

noer Brnyb neKOTopbix >KiiBOTHbix iiaMiinancn b nepiioa, nenocpeACTBenHO npeA-
HiecTByiomHÍÍ -leAHHKOBO.My nepiiOAy. OAHOBpeAieHHO c oth.mh BCTynn.TH HOBbie $opMbi
B neAHiiKOBOM nepnoAe, KOTopue o6.ienn.iH ca.viyio Bepxmoio nonocKy apauiKOB. TaKiiMH
BHAa.MH HB.iHiOTca paKH BHA3 Chthamalus.

ifn(j)(})epeHHHauHH BBepx h bhh3 no BepTHKa.ibno.viy HanpaB-ieniiio npunecna to,

^TO c norpy>KeHHe.M (submergio) apcbhhx $op.M, coBpeMennbie $opMbi CTpeMiijiHCb BBepx
(emergío). BiiAbi Chthamalus h Lithophytae, npOHHKaioinne b ca.Myio Bepxmoio cynpa.iH-
TopanbHyio no.iocuy apauiKOB, cnemianbno npncnoco.in.iHCb k HeobiKHOBeHHOú o6-
cTanoBKe h sth.m pesKO OTAe.in.iHCb ii (Jm.ioreHeTHnecKH ot ocTanbUbi.x poACTBenHbix
BHAOB.

Über die Gezeitenzone in palaobiologiselicr Hinsicht

G. KOLOSVÁRY

Verfasser weist darauf hin, dass die heutigen litoralen Biozönosen in den
Yorpleistozán-Zeiten nicht existierten. Es gibt mehrere Tierarten aus dér Gruppé
dér Brachiopoden, Mollusken, Balaniden usw., welche in den geohistorischen
Zeiten als ausgesprochene litorale Lebewesen lebten. Spáter wurden sie aber
in grössere submergale Zonen des Meeres untergetaucht. Die Balaniden dér Litoral-
fazies des-tertiáren Thetys leben heute schon in grösseren Tiefen (Balamis trigo-

mis 300 M). So sind sie nicht mehr als ausschliessliche litorale Lebewesen zu
beurteilen. Naturgemáss blieben viele Balaniden auch in dér Neuzeit in dér
Litoralfazies fest. Unmittelbar nach Anfang des Pleistozáns verbreiteten sich

mehrere Balaniden auch in den Tiefen. Chthamalus bildete sich im Pleistozán
aus und nahm seinen Platz in . dér obersten supralitoralen Spritzzone, aik dér
extremlich exponiertesten Stelle an. Dér T\’p dér vorpleistozánen litoralen

Biozönosen veránderte sich alsó grundsátzlich und die biologische Gezeitenzone
dér Neuzeit békám einen wesentlich anderen Charakter. Hier treten neue For-
men auf (Chthamalus), weshalb die oberste Spritzzone von Chthamalen und
Lithophj'ten erobert wurde. Es gibt alsó eine Migration nach untén und eine
andere nach oben. In die Tiefe sinken eher die álteren Formen, nach oben ver-
breiten sich die modernen Formen. Das Fehlen dér Chthamalen und Lithophyten
in den vorpleistozánen Ablagerungen zeigt, dass eine vertikal divergierende
Differentiation (Submergion und Emergion) dér Wirklichkeit entspricht und
dass diese interessante Zweispaltung dér Lebewesen als ein quartarlicher Lebens-
vórgang zu beurteilen ist.


