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A PALEOTRIX KÉRDÉS
A FON ALAS ALGÁK RÉTEGTANI SZEREPE A MECSEKI FELSŐ JURÁBAN

írta: Nagy István

A Paleotrix nemzetséget Ferasin, F. (1956) írta le a Cimolais (Udine) 
környéki felsőliász képződményekből. A szerzőt a vékonycsiszolatokban néhol 
kőzetalkotó mennyiségben fellelhető maradványok azokra a formákra emlé
keztették, amelyek, mint írja, elsőként Cuvillier, J. (1951) munkájában 
szerepelnek, mint Provence és Marocco júra formációjának jellegzetes ma
radványai és amelyek bizonytalanul algafonalaknak lettek minősítve. Ferasin 
éppen Cuvillier munkája nyomán tanúsított nagy figyelmet az illető metszetek 
iránt. Megfigyelései alapján megállapítja, hogy a szóban forgó maradványok 
könnyen felismerhetők, mivel mindig azonos jellegzetességekkel bírnak. Ennek 
alapján azt a következtetést vonja le, hogy a metszetek egyetlen formára 
vezethetők vissza.

Ferasin a jellegzetes fonalszerű maradványok mellett rendszeresen észlelt 
gömbölyded, szferoidális formákat is, amelyeket szoros kapcsolatba hozott 
a fonalas formákkal.

Ferasin megkísérelte — Lombard, A. (1937, 1945) eljárását követve, aki 
az alpi felső júra két jellegzetes algamaradványát, a Globochaete alpina-t és az 
Eothrix alpina-t írta le — hogy kapcsolatot keressen az általa vizsgált marad
ványok és a recens algák között. Véleménye szerint megnehezíti az összehason
lítást, hogy a recens formákkal csak a fonal-maradványok engednek meg 
összevetést, mivel a szferoidális formák nem mutatnak jellegzetes struktúrát 
és emiatt túl sok az az alak, amellyel kapcsolatba hozhatók.

Több lehetséges összehasonlítás után Ferasin arra a következtetésre 
jutott, hogy maradványai egyik nagy algacsoportba sem sorolhatók be teljes 
biztonsággal. Ezek után annak az elgondolásának ad hangot, amely szerint 
az illető maradványokat legelőnyösebb a Cyanophytákhoz sorolni. A besorolás 
akadályaként említi azonban itt is, hogy szferoidális formáinak ebben a cso
portban sem találja megfelelőjét, mert azok a Cyanophytáknál vagy nagyobbak, 
vagy teljesen hiányoznak.

Ferasin az alábbiakat említi maradványai fő jellemvonásaiként: a jel
legzetes fonalak egyetlen formára utaló, azonos jellegekkel bíró, könnyen 
felismerhető, egyszerű kalcitfonalak, amelyek sohasem ágaznak szét. Vastag
ságuk 10—20 [Л közti, legnagyobb megfigyelt hosszúságuk 2 mm. A fonalak 
vastagsága általában a teljes hosszukban állandó, ritkábban egyik végük felé 
hirtelen csökken.

Ferasin itt ismertetett felfogását több szerző elfogadta. Ennek alapján 
magam is több ízben alkalmaztam a ,,fonalszerű” maradványokra a „ Paleotrix99
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megjelölést (Nagy I. 1964, 1966). Vizsgálataim folyamán még 1962-ben 
kiderült, hogy a fonalszerű maradványok két, egymástól rétegtanilag is elkü
lönülő szintben jelennek meg. Ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy a mélyebb 
szintbeli (középsőjúra) maradványok semmiképpen sem azonosíthatók a ma
gasabb szintbeli (kimmeridgei) formákkal. Ez a megfigyelés eredményezte, 
hogy a Mecsek hegység felsőjúra képződményeinek rétegtani és mikrofácies 
vizsgálata során nagyobb figyelmet szenteljek ezeknek a maradványoknak. 
Meg kell jegyeznem, hogy ez a munka az érintett kérdésben nem törekedhet 
teljességre. Az idevágó paleontológiái és sztratigráfiai irodalmi utalások mara
déktalan összegyűjtése, a recens vonatkozások alapos áttekintése olyan köve
telmény, amely igen hosszú idő részletező munkáját igényelné. Ügy vélem 
azonban, hogy ennek hiányában is — éppen a fentebb említett rétegtani—mik - 
rofaciológiai kérdések helyi, Mecsek hegységbeli tisztázása érdekében — eddigi 
vizsgálataim alapján is indokolt lehet, hogy a kérdést érintő megfigyeléseimet 
nyilvánosságra hozzam.

A mecseki felsőjúra képződmények közvetlen fekvőjében — az általam 
bath—kallóvinak jelölt rétegekben — tömegesen jelentkeznek a Ferasin 
által leírt „fonalszerű55 maradványok. Ferasin leírásával és ábráival össze
vetve, a mecseki középsőjúrabeli metszetek tökéletesen azonosíthatók Ferasin 
példányaival. Nagyszámú vékonycsiszolat vizsgálata alapján a szóban forgó 
maradványok mibenléte tekintetében ellenben arra a következtetésre jutottam, 
hogy ezek a középsőjúra maradványok semmiképpen sem lehetnek algák. 
Minden sajátságuk arra vall, hogy ezek kagylómaradványok. Ezen állítás bizo
nyításának megkísérléséhez szükséges, hogy kitérjek részint saját megfigye
léseim, részint az idevonatkozó irodalom által nyújtott adatokra.

A mecseki felsőjúra fekvő-képződményeinek vékonycsiszolati vizsgálatá
nál feltűnt, hogy a „fonalszerű maradványokat55 tartalmazó minták némelyiké
ben több-kevesebb ún. „ Posidonia55 [amelyeket Jefferies, R. P. S.—Minton, 
P. (1965) munkája alapján a következőkben Bositra buchi (RÖMER)-nek 
fogok jelölni] is látható. Ezekután céltudatosan kerestem olyan lelőhelyeket, 
ahol az említett Bositrák kőzetalkotó mennyiségben vannak jelen. Az ilyen 
minták vékonycsiszolataiban is a Ferasin által leírt és ábrázolt metszeteket 
észlelhettem, nagy tömegben. Egyéb, ezektől elütő maradványt nem sikerült 
észlelni. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a metszetek, bár bizonyos alap
jellegben megegyeztek, a héjvastagság tekintetében nagy szórást mutattak. 
Bizonyosságot jelentett azonban számomra az együvétartozáshoz, hogy a 
különböző vastagságú héjmetszetek között az átmenetek is megvoltak. Az 
együvétartozás mellett szól az a megfigyelés is, hogy a vastag héjrészek végeik 
felé nagyon erősen elvékonyodnak, itt már optikailag is tökéletesen megegyez
nek a nagyobb számú, vékony metszetekkel. További bizonyítékok lehetnek 
az együvétartozás mellett az alábbiak:

1. Egy vastagabb héjrészen sikerült megfigyelni, hogy a vastag kalcitos 
rész belső peremét vékony, nagyobb fénytörésű, „tisztább55, kissé hyalin - 
kalcitos anyag alkotja. Ez a hyalin-kalcitos rész a vastagabb héjrésztől egy 
ponton elválik, a továbbiakban külön áll és a típusos „ Paleotrix55 képét mu
tatja.

2. A „ Paleotrix”  metszeteknél gyakran megfigyelhető egy jellegzetes 
szinuszos hullámzás, amelynek hullámhegyei egyik irányban fokozatosan



Paleotrix kérdés. Fonalasalgák a mecseki f .  jurában 301

csökkennek. Ezt a jelenséget a szórványos vastag héjmetszetek között is 
sikerült felismerni.

3 . A vastag héjmetszetek egyes csiszolatokban kétséget kizáró módon 
mutatták a kagyló-jellegeket (pl. a búbrész domborodását és esetleges kivas
tagodását, az ívelt formát), ritkán a két teknő együttmaradását is. A vékony 
héjmetszetek, amelyek Ferasin „ Paleotrix” formájával azonosíthatók, szintén 
jól mintázzák ezeket a jellegzetességeket. Az ívelt forma általános, a búbrész 
relatív kivastagodása is gyakran megfigyelhető. Közös vonás a már említett 
szinuszos hullámosság, az egyik irányban történő elkeskenyedés (amit Ferasin 
is megemlít leírásában), továbbá az a jelenség, hogy az ívelt metszetek konkáv 
részén a vastag és a vékony héj metszeteknél egyaránt megtalálható az ív 
kalcitos kitöltése.

Az említett jellegzetességek, bár számos vékonycsiszolatban sikerült őket 
megfigyelni, mégis szerencsés leleteknek számítanak. A minták nagy részében 
ugyanis ezek a jellegzetességek nem mutatkoznak ennyire nyilván1valóan. 
A metszetek gyakran egyenletes vastagságúak, csak enyhén íveltek, „köröm- 
szerűek” , vagy éppen egyenesek. Ezekre a látszólagos ellentmondásokra talán 
választ adhatnak a Telegdi Roth K. (1953) által a Posidonomyákról írottak. 
Telegdi Roth K. említi, hogy a Posidonomyák héjában a ,,növekedési ráncok 
közeit finom sugaras szerkezet tölti ki és ez okozza ennek a formának a fosszili- 
záció folyamán lapossá válását” . Ez magyarázatot adhat arra, hogy miért 
észlelünk leggyakrabban egyenes, vagy alig ívelt metszeteket a jellegzetesen 
,,domborodó”  kagylómetszetek helyett. Ezt a megállapítást támasztja alá az 
a megfigyelés, hogy ha a metszetek ritkásak, szórt elrendeződésűek, vagy csak 
gyengén irányítottak, akkor köztük sok az ívelt forma. Abban az esetben 
azonban, ha erős az irányítottság, még szórványos megjelenés esetén is alig 
találunk ívelt formát, a metszetek túlnyomó többsége egyenes, legfeljebb 
néha kissé hullámzó.

Mindezek mellett fel kell tételeznünk, hogy a szóban forgó képződmények
ben nem annyi kagyló fosszilizálódott, amennyi bennük szabad szemmel is 
felismerhető. Valószínű — és ezt sokszor a makroszkóposán is tömegesnek, 
sőt kőzet alkotónak tekinthető Bositra-leletek bizonyítják —, hogy ebben a 
fáciesben a Bositrák hihetetlenül nagy tömegben tenyésztek. A meglehetősen 
hosszú idő alatt a gyakran változó körülmények azonban többféle fosszilizáló- 
dási lehetőséget jelenthettek. Feltételezhetjük, hogy a Bositrák héjai a fosszili- 
záció folyamán lemezenként széthullottak, pl. úgy, mint ahogy azt a fentebb 
említett „leváló héjrész” is példázza. Elképzelhető, hogy az egyes héjrészek 
a Telegdi Roth K. által említett „sugaras szerkezetű” rész mentén szétestek, 
vagy akár az is, hogy a héjaknak csak bizonyos része volt fosszilizálódásra 
alkalmas.

Lehet, hogy a körömszerű kis ívek egy-egy növedék szakaszról vál
tak le, de elképzelhető az is, hogy juvenilis példányoktól erednek. (Ilyen 
nagy tömegű felhalmozódásnál nem lehet kizárni a juvenilis elemek nagyszámú 
jelenlétét sem.)

A mecseki vizsgálati anyag által biztosított adatokon kívül szükségesnek 
tartottam hazai, eltérő rétegtani helyzetű kagyló-maradványokat tartalmazó 
képződmények áttekintő Yvékonycsiszolati vizsgálatát is. Ebben kollegáim: 
Nagy Géza (pilisi mintákkal) és Nagy Elemér (bakonyi mintákkal) voltak
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segítségemre. A minták triász időszaki képződményekből származtak. Áttekin
tő vizsgálatuk az alábbi eredményre vezetett:

A p i 1 i s i minták — amelyek a karni és a nóri emelet képződményeiből 
származtak — Aviculái, de különösen Halobiái a Bositrokhoz képest nagyon 
vastag héjúaknak bizonyultak. Egyes lialobiás csiszolatokban akadt néhány 
rossz megtartású, vékony, körömszerű héj metszet is, ami minden bizonnyal 
a vastagabb héjakról levált lemezke lehetett. A pilisi maradványok tehát 
szinte semmi hasonlóságot nem mutattak a mecseki Bositrákkal.

A b a k o n y i  „kagylósmészkő55 vékonycsiszolatában néhány „túlkris
tályosodott55 héj metszet már erősebben emlékeztetett a mecseki kagylóhéj 
metszetekre. Végül a nosztori-völgyi füredi mészkő (ladini emelet) vékony
csiszolatában már a mecseki Bositrákhoz hasonló metszeteket is sikerült meg
figyelni. Még inkább vonatkozik ez a megállapítás a ladini tűzkő vés mészkő 
héj metszeteire, amelyek vékonyak, jól mutatják a fentebb említett kagyló
jellegeket. Megjegyzendő különbség a mecseki középsőjúra Bositrákkal szemben, 
hogy a ladini tűzkő vés mészkő kagylóhéjmetszetei íveltebbek, erősebben 
domborodó búbi résszel bírnak.

A hazai triász mintákkal való összevetés tehát azt eredményezte, hogy a 
ladini kagylómetszetek között sikerült a mecseki középsőjúra formákhoz 
hasonlókat felismerni. Ez a körülmény volt az indítéka, hogy a nemzetközi 
irodalomban is megkíséreljem áttekinteni a hasonló maradványok leírását.

Elsőként Hagn, H. (1955) munkáját tekintettem át. A Taf. VI. fig. 1. 
mikrofotón szép, ívelt, egyenletes peremű héjmetszetek láthatók. A szerző 
megjelölése szerint ezek kagylóhéj metszetek, amelyeket Cuvillier és Sacal 
az aquitaniai középsőjúrából algafonal ?-nak írt le. A minta ladini korú.

Ä Taf. X. fig. 1. fényképen karni-nóri lialstatti lumasellás mészkövet 
mutat be a szerző. A héjmetszetek az előzőhöz viszonyítva nagyon vastagok, 
többségük egyenes vagy enyhén hullámzó, peremük gyakran egyenetlen, a 
búbközeli részek néhol erősen kivastagodnak, összefüggő mésztestet képeznek.

Az itt említett két fényképről leolvasható jellegek jól egyeznek a pilisi— 
bakonyi mintákról fentebb leírtakkal. Itt is a ladini formák azok, amelyek a 
középsőjúra Bositrákhoz hasonlóak — annyira, hogy ezt Hagn is megemlíti. 
A karni—nóri rétegek maradványai a Bajor Alpokban is ugyanúgy, mint a 
Pilisben, nem hozhatók összefüggésbe a Bositrákkal.

Ezután Cuvillier, J. (1956) munkáját vettem szemügyre. Cuvillier a 
Pl. VIII. fig. 1. fénykép magyarázataképpen pelagikus Mollusca héjakat ír. 
A fényképen többnyire rövid, köröm alakú, vékonyhéjú formák láthatók, 
tömeges megjelenésben. A mintát bath emeletbelinek minősíti.

Ä Pl. VIII. fig. 2.-es fotográfia a szerző szerint középsőjúra mészkő 
vékonycsiszolatából készült felvétel. Cuvillier ezeket „algafonalak?55 meg
jelöléssel közli. Az itt látható metszetek az előző ábrán szereplőkhöz képest 
lényegesen hosszabbak, többnyire egyenesek, nagyon ritkán íveltek. A Pl. IX. 
fig. 1. fotográfián a szerző nagyobb nagyításban mutatja be az előbbi minta 
mikrofácies-képét. A formák az előzőkhöz hasonlók, de a kiemelt részlet néhány 
olyan metszetet is mutat, amely az egyik irányban erősen kivastagodik.

A Cuvillier által közölt maradványok fenntartás nélkül azonosíthatók 
Ferasin „Paleotrix55 metszeteivel. Feltűnő, hogy Cuvillier az egyik minta 
metszeteit pelagikus Mollusca-hé]aknak minősíti, míg a következő, középső-
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júrának minősített mintákból származó maradványokat — amelyek bizonyos 
jellegekben, pl. hosszukban valóban elütnek az előző mintában látottaktól — 
már „algafonalaknak?55 tartja. Ez a különbségtétel indokolatlan, az eltérések 
ellenére az illető formák együvé tartozása nem lehet kétséges.

Az AGIP M i n e r a r  i a  kiadványa (1959) szintén több fotográfiát közöl, 
amely a szóban forgó maradványokat is érinti. A T. IX. 1. sz. képen a szerzők 
megjelölése szerint ladini „ Posidonia wengensis rétegek55-ből származó minta 
vékonycsiszolati képe látható. A metszetek itt „pelagikus Molluscák55 névvel 
vannak jelölve. A képen látható formák szórt elrendeződésűek, többnyire 
egyenesek, vékonyak, Ferasin formáival kapcsolatba hozhatók.

Ezt követően ladini és karni korúnak minősített mintákból az előzőkhöz 
nagyon hasonló formákat ábrázol, egyformán „pelagikus Molluscák55 megjelö
léssel. A T. XVIII. fig. 3. sz. képen „pelagikus Mollusca55 helyett „pelagikus 
Lamellibranchiata55 szerepel. A kormegjelölés itt is karni. A metszetek a ladini- 
akkal elég jól megegyeznek — ugyanakkor közel állnak Ferasin formáihoz 
is. (Itt meg kell jegyeznem, hogy a fentebb leírtakkal szemben ez a megjelenési 
mód ellentmondásos. Az olasz szerzők által itt karninak minősített minták 
— a korábban tárgyaltak alapján — sokkal inkább illenek a ladini képződmé
nyekből megismert típusokhoz.)

A szerzők által karninak minősített képződmények vékonycsiszolati képein 
feltűnt, hogy elég gyakran jelentkeztek a domború, kagyló jellegű metszetek. 
Különösen feltűnő volt, hogy ezek határozott „búbközeli55 ki vastagodást is 
mutattak. Ezek mellett ritkán, de mégis szembeszökően jelentkeztek olyan 
formák is, amelyek egyirányban növekvő amplitúdójú szinusz-hullámosságot 
mutatnak. Gyakran megfigyelhető — még a legsimább falú példányoknál is —, 
hogy a homorú oldal kissé érdesebb.

Az ezeket követő fényképeken sekélyebb vízi, általában mészalgás fácie- 
sekből származó triász mintákat mutatnak be, amelyekből a vékonyhéjú 
kagylómaradványok hiányoznak.

A júra képződményekből származó vékonycsiszolati fényképek közül 
először a felsőliász (toarci—aaleni)-nak jelölt mintákból származókon talál
kozunk újra a szóban forgó maradványokkal, „pelagikus Lamellibranchiata55 
megjelöléssel. Az utolsó, felsőliásznak tekintett mintánál a szerzők a pelagikus 
Lamellibranchiaták mellett algafonalat is említenek, ám azt nem jelölik meg, 
hogy melyik metszet melyik maradványtól származik.

A „felsőliász—dogger55 megjelölésű mintából csak „pelagikus Lamelli- 
branchiatákat” , de az első „dogger55-nek minősített mintánál (T. X LIX . fig. 2.) 
ezek mellett feltételezett algafonalakat is említenek. Sajnos itt sem állapítható 
meg, hogy mely metszeteket tekintik algáktól eredőnek.

A többi „dogger55 minta esetében már nem említenek algafonalakat. A tö
mötten jelentkező, jellegzetes köröm alakú metszeteket mutató fényképnél 
is e „pelagikus Lamellibranchiata55 megjelölés szerepel.

A júra mintákból közölt metszetek között a fényképek alapján nem 
ismerhető fel olyan különbség, amely együvétartozásukat kétségessé tenné. 
Ferasin maradványaival is nagyon jól egyeztethetők. Hasonlítanak az olasz 
szerzők által a triászból közölt formákhoz is, közülük több a kagylóbúbnak 
megfelelő domborodást is mutatja, bár enyhébb lefutással, mint a triász 
formák.
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Az összehasonlítás során áttekintettem R a d o ic iÓ, R. (1966) munkáját is. 
A szerző több fényképen közöl E e r a s in  metszeteihez hasonlókat középső— 
felsőliász, felsőliász—dogger, *alsódogger, bajóci, dogger—maim és felsőmaim 
(kimmeridgei—portlandi) rétegtani megjelöléssel. A szóban forgó maradvá
nyokat „pelagikus Lamellibranchiaták” -nak minősíti. Rétegtani okból ki kell 
emelnem a Pl. LXXX V I. fig. 2. fényképet, amelynél dogger—maim, és a Pl. 
CXLVII. fig. 2-t, amelynél felsőmaim (kimmeridgei—portlandi) kormegjelölés 
szerepel. Az előbbi képen nagyon vékony, szépen ívelt formák láthatók, amelyek 
gyakran összetapadnak, az utóbbin kalcitosodott Rcidiolariák között néhány 
gyengén ívelt metszet ismerhető fel, amelyek jól egyeznek a mecseki Bositra- 
metszetekkel. A Mecsekben az ilyen mikrofácies-kéjiű képződmények még a 
doggerbe tartoznak.

Durand Delga, M. (1955) a JNTumidiai-hegylánc Ny-i részének középső- 
júra mészkövéből ír le hasonló maradványokat. Jellemzése szerint ezek a 
mikroszkopikus rostok (filamentumok) általában egyenesek, néha hullámosak, 
egyetlen kalcitkristályból álló kampós rostok, amelyek hosszanti irányban 
elvékonyodnak. Megjegyzi, hogy néha úgy tűnik, a szálak axiális csatornával 
rendelkeznek. Azonosságot tételez fel a Lucas, G. által említett Alcionar- 
tűkkel, Glavon Hodna hegységi dogger leleteivel, Colom, G. baleari dogger— 
aaleni „i/aZo&űP’-héjaival és Cuvillier, J. (1951) aquitaniai maradványaival. 
Megemlíti továbbá, hogy a rostok zoológiái természete kétes, nagy területen 
azonos rétegtani elterjedésűek: csak a liász legfelső részéből és a doggerből 
ismertek.

Colom, G., aki behatóan foglalkozott a mediterrán régió júra mikrofácie- 
seivel, a mallorcai dogger bathiális képződményei fő jellegzetességének azt 
tartja (1955), hogy a Bivalva-Molluscák hosszú, vékony, finoman ívelt töredékei 
óriási felhalmozódásokat alkotnak bennük. Megjegyzi, hogy ezeket Lappa- 
rent, J. (1923) a Halobia nemzetségbe sorolta, de véleménye szerint jelen 
vannak itt a Posidonia alpina héjai is. Megjegyzi továbbá, hogy Cuvillier, J. 
(1951) Aquitaniából ábrázol hasonlókat.

Colom, G. a Sierra de Ricote rétegsorainak leírásánál (1956) nagyon ala
posan foglalkozik ezekkel a képződményekkel. Ebben a munkában megjegyzi, 
hogy a rendszeresen előforduló Halobiák mellett a Cuesta Alta-i rétegsor (22) 
rétegében hosszú kalcit-szálak vannak, amelyeket Cuvillier, J. (1951) fonalas 
algákként írt le. A szálakról elmondja, hogy abban különböznek a Halobia- 
metszetektől, hogy csaknem mindig egyenesen vagy szabálytalanul rendeződ
nek, sohasem ív alakban hajlítottak, mint a valódi Halobiák, közülük soknak 
mindkét oldala füzérszerűen díszített. Végül megállapítja, hogy nem rendel
keznek olyan ismertetőjelekkel, amelyek lehetővé tennék, hogy egy bizonyos 
szervezetre utaló felépítés kimutatható lenne. Ennek ellenére megjegyzi, hogy 
a „vitathatatlan fonalasalgákon’5 megfigyelte, hogy azok mindkét oldalukon 
cikcakkos kiképzésűek és egész hosszukban egy finom vonal húzódik végig 
rajtuk, ami a fonalak egykori központi tengelye lehetett,

A rétegsorok mikrofaciológiai leírásánál az egyes rétegeknél ,,Halobia és 
fonalasalga” , „ Halobia v a g y  fonalasalga”  megjelöléseket használ, amelynek 
alapján feltételezhető, hogy a fenti különbségtétel ellenére sem lehetett az 
egyes preparátumokban következetesen szétválasztani a kétféle maradványt.

Egy későbbi munkájában (1967), amelynek fototábláin (Pl. I. A, JB)
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bajóci és dogger megjelöléssel láthatók a mecseki kagylóhéj-metszetekkel jól 
azonosítható formák, már Colom is egyértelműen Lamellibranchiata-metszetek
ről beszél, zárójelbe téve, hogy ezek a CuviLLiER-féle „filament ”-ek.

Nouet, G. (1957) a felsőliásztól az oxfordiig terjedően említi az alga 
„microfilamenteket” . Marková, M. (1959) a fonalszerű maradványokat nö
vényi eredetűnek tekinti, Ctjvillier alapján a „filamenty” megjelölést hasz
nálva, mivel Ferasik Paleotrix-éve 1 a zoospórák hiánya miatt nem tudja 
saját leleteit azonosítani. A metszetek közepén csatornára emlékeztető vonalkát 
észlel. Misik, M. (1966) a „fonalakat” kagylók juvenilis példányainak metszetei
ként értékeli, megjegyezve, hogy az anizuszitól az oxfordiig jellemzőek, a 
triászban a Halobia-, a júrában a Posidonia-típusú kagylóktól származhatnak.

A magyar irodalomban először Majzok L. (1956) közöl a tárgyalt alakokkal 
megegyező formákat. A kiskőrösi fúrás vörös, gumós, agyagos mészkövéből 
„vékony, hosszúkás algák (?) metszetei” -t említi. Megjegyzi, hogy Ctjvillier 
és Sacal megegyező mikrofotográfiát közöl középsőjúra mészkőből. Fototáb- 
lájáról (I. t. 4.) a viszonylag kis nagyítás (20X-os) miatt nehezen ítélhetők meg 
a metszetek, több—kevesebb biztonsággal mégis a kagylóhéj metszetekkel 
azonosíthatók.

Fülöp J. és munkatársai (1965) a vértesi bath- és kimmeridgei képződ
ményekből említenek „Paleotryx átmetszeteket” . A közölt fényképek alapján 
(II. t. 5.; III. t. 10.; IV. t. 16.) a maradványok jól egyeznek a mecseki dogger 
kagylóhéj -metszetekkel.

A hazai irodalomban Géczy B. (1961) foglalkozott behatóbban a szóban 
forgó maradványokkal. Leírása szerint a bakonycsernyei Tűzkővesárok toarci 
képződményeit a Paleotrix felépítése és gyors elterjedése jellemzi. Tömegesen 
van jelen a Paleotrix az aaleni képződményekben is, de legfeltűnőbb a bajóci- 
beli dominanciája. A bath—kalló vi—oxfordi tűzkő vés mészkőben is tömegesen 
lép fel a Paleotrix.

Géczy B. valószínűtlennek tartja a Halobiák júrabeli előfordulását, ellen
ben lehetségesnek tartja a Steinmannia- és Posidonia-félék jelenlétét. Saját 
metszeteit azonban egyikkel sem kívánja azonosítani, mivel azokon nem 
látszanak a jellegzetes növekedési vonalak, továbbá hiányoznak a többé— 
kevésbé kör alakú keresztmetszetek is. Emellett a faunában mindössze csak 
egy szabad szemmel is észlelhető Posidonia volt. így teljes szét morzsolódásra 
kellene számítani, aminek ellentmond a makrofauna zavartalan beágyazódási 
módja.

Szabóké Drubika M. (1962) szintén a bakonyi júra kőzetanyag vizsgálata 
során érinti a szóban forgó maradványokat. A kőzetvékonycsiszolatok leírásá
nál nála általában együtt szerepel a Posidonia és a Paleotrix. Összefoglaló 
tábláján a Posidoniák a lotharingiaitól a bathig terjedően toarci—bath maxi
mummal szerepelnek, míg a PaZeoír^-maradványok a toarcitól a titonig 
jelentkeznek, a toarcitól a bath végéig terjedő maximummal.

Géczy B. és Szabóké Drubika M. vékonycsiszolati fényképfelvételei 
tanúsága szerint az általuk tárgyalt maradványok tökéletesen azonosíthatók a 
megfelelő mecseki képződmények kagylóhéj metszeteivel.

Fülöp J.—K kauer J .—Vígh G. (1965) a Vértes hegység első teljes júra 
szelvényének ismertetése kapcsán a szinemuriból ,,Paleotrixre emlékeztető, de 
jóval vékonyabb vázelemek” -et, az aaleni—bajóci és a bath képződményekből 20

20 M Á F I É vi Jelen tés 1969. évrő l
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kőzetalkotó mennyiségű Paleotrix alpina Ferasin-L az oxfordi emeletből 
pedig paleotrixes mikrofáciest említenek. Mikrofácies diagramjukban a 
Paleotrix az aaleni—baj óéitól az oxfordiig terjedően bath és gyengébben kallóvi 
maximummal van ábrázolva. Fényképfelvételeikről (III. t. 10., 11., 12.;
IV. t. 13.) megállapítható, hogy a közölt maradványok jól egyeznek a mecseki 
dogger képződményekben előforduló kagylóhéj-metszetekkel.

K onda  J. (1967), aki szintén bakonyi rétegsorok vizsgálata során foglal
kozik a júra képződményekkel, a felsőliász—bajóci rétegekből uralkodóan 
,,Posidoniákból ill. Paleotrixekbol” álló mikrofaunát említ. Leírásában több 
helyen a „Posidonia—Paleotrix” töredékek megjelölés szerepel.

Sidó M. (1966) a mecseki zengővárkonyi rétegsor bajóci—bath képződ
ményeiből említ halobiás fáciest.

A mecseki felsőjúra algamaradványok leírása

ALGAE INCERTAE SEDTS

Axothrix nov. gén.

Derivatio nominis: Utalás a tengelyre és az algákhoz való tartozásra 
Genotypus: Axothrix máímica n. sp.

D i a g n ó z i s :  Központi tengellyel bíró, fonalszerű algaképletek.

Axothrix malmiea n. sp.
Holotypus: I. tábla 7. ábra (Ob. I. 37. jelű vékony csiszolat)
Derivatio nominis: Utalás a rétegtani megjelenésre 
Stratum ty p icu m Kimmeridgei mészkő 
Locus typicus: Óbánya (Mecsek hegység)

D i a g n ó z i s :  Központi tengellyel bíró, fonalszerű algaképlet.
L e í r á s : A faj leírása kőzetvékonycsiszolatból történik. A holotypusként 

kiválasztott példány metszetbeli hossza: 530 p, szélessége: 35 p, központi 
tengelyének vastagsága: 11 [x. Metszete fonalszerű, enyhén hajladozó, többé— 
kevésbé szimmetrikus felépítésű. A fonaltest tejfehér, hyalin—kalcit anyagú, 
egyenes kioltású, peremei egyenetlenek. A központi tengely barnásfekete 
színű, mikrogranulált felépítésű, optikailag indifferens. Peremei egyenletesek.

M e g j e g y z é s :  A holotypusként leírt példány nagyon nagy számú 
metszet közül lett kiválasztva, azzal a szándékkal, hogy jól tükrözze a faj 
alapjellegeit. Nagyon sok metszet van azonban a vizsgált anyagban, amely a 
holotypustól bizonyos tekintetben eltér. Az eltérést részint a metszetbeli 
helyzet, részint a fosszilizációbeli különbség okozhatja.

A fonalszerű maradványok általában egyenesek, néha enyhén hajladozók, 
olykor éles szögben megtörtek. Mindez arra vall, hogy ,,hosszirányban” 
semmiféle jellegzetességet nem mutatnak, gyakorlatilag „egyenesnek”  tekint
hetők. Általános tulajdonságuk az egyenetlen perem és az emellett is kitűnő 
szimmetrikus felépítés. A központi tengely a metszetek jelentős részénél nem
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vehető ki egyértelműen. Ilyenkor a központi részen gyakran a megnyúltsággal 
párhuzamos finom rostozottság, vagy rovátkoltság észlelhető. Ez a jelleg 
minden bizonnyal a metszetbeli helyzet következménye. A példányok egy 
részénél a tengelyre merőleges szegmentáltság tapasztalható (II. tábla, 6. 
ábra). A szegmensek vagy négyzet alakúak, vagy hosszirányban enyhén 
megnyúlva téglalap alakúak. Ebben az esetben a kioltás szegmensenként 
váltva történik. A szegmensek határa a tengelyen is érzékelhető. Ezt a jelen
séget a fosszilizációs körülmények okozzák, de megjegyezhetjük, hogy a szer
vezetek felépítése is közrejátszhat a szegmenshatárok kialakulásánál. Egyes 
vékonycsiszolatokban erősen csipkézett falú maradványok észlelhetők (II. 
tábla 3. ábra). Ezt a jelenséget a következők magyarázhatják: a mésziszapba 
beágyazódó maradványok visszaoldódás hatásának voltak kitéve. A kalcitos 
megtartási mód a nagyobb kristályossági energia révén megóvta őket a teljes 
feloldódástól, de a hosszú idejű oldóhatás így is jelentős korróziót okozott 
rajtuk. A megmaradó kalcitos részek az időnként adódó kedvezőbb körül
mények között továbbnövekedhettek, és így hozhatták létre bizarr formájukat. 
Itt is megjegyezhetjük, hogy a „csipkézés” esetenkénti szabályos elrendeződé
sét a szervezetileg eleve meglevő osztottság (amelyről a szegmentációnál is 
szó esett) is befolyásolhatta.

Foglalkoznunk kell a metszetekben ,,fonalszerű” -nek észlelt maradványok valódi 
alkatával is. Ezzel kapcsolatban a következőkből indulhatunk ki: a metszetek többé- 
kevésbé egyenesek és párhuzamos falúak. Egyirányú kivastagodás csak rendkívül ritkán 
észlelhető. Ahol tengely észlelhető, az esetek túlnyomó többségében az is szimmetrikus 
elhelyezkedésű. A  metszetek hosszirányban is lehatároltak, bár erősen differenciáltak, 
kb. 100 g-tól 1000 g-ig terjedőek. Ezt a jelenséget — pontosan a nagyságrendi határt 
is elérő differencia miatt — a fosszilizáció rovására írjuk. Fel kell tételeznünk, hogy a 
szervezetek a fosszilizáció következtében jelentősen szétdarabolódhattak, széthullhattak. 
Kérdéses marad ellenben a ,,hosszúság” -ra merőleges kiterjedés. Ezzel kapcsolatban 
feltételezhetjük, hogy a ,,fonalszerű” metszetek nem lehettek szabályos „hengeres testek” , 
ugyanígy a tengely sem. Annak ellenére, hogy ezt a kérdést megnyugtatóan tisztázni 
tudnánk, a következő lehetőség képzelhető el: A  „fonalszerű” metszetek eléggé lapos, 
lencseszerű keresztmetszetet adó testekből származhatnak, amelyekben a tengely nem 
tökéletes henger-, hanem enyhén lapult lencse alakú. Erre az elképzelésre az késztet, 
hogy a „fonalszerű” metszeteket „hengereseknek” felfogva, kör- vagy ellipszis-metsze
teket is kellene kapnunk. Jól kivehető ilyen metszeteink nincsenek, de ha a fentebbieket 
is figyelembe vesszük és a fonalszerű maradványok mellett észlelhető eléggé jellegtelen, 
de megegyező anyagú metszetekre is tekintettel vagyunk, joggal foghatjuk fel ezeket 
úgy, mint a fonalszerű maradványok harántmetszeteit.

*  *
❖

A fonalszerű maradványok mellett a vékonycsiszolatokban nagyon jel
legzetes egyéb metszeteket is megfigyelhetünk. Ezeket a vizsgálatok folyamán 
,, halmazformák ” -nak neveztem, mivel többé—kevésbé lehatárolt, nagyrészt 
izometrikus sejtcsoportokból álló képleteket alkotnak. Sejtméretük 20 p 
körüli, a sejt-elemek általában hatszögesek, többségük deformált hatszög. A 
deformáció néha redukcióba csap át, ami ötszöges formákat eredményez. 
A redukált formák között nagyon kevés négyszögű alak is található.

Az izometrikus elemek mellett kissé megnyúlt, négyszöges elemcsoportokat 
is észlelhetünk. Ritkán ezek egymáshoz csatlakoznak, oly módon, hogy pl. 
egy aj3ró izometrikus elemcsoportra nagyobb, még szintén izometrikus elem

20*
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csoport épül rá, amelyre azután megnyúlt sejtsor következik. Néhol úgy 
tűnik, mintha a megnyúlt sejtsorhoz egy-egy fonalszerű képlet is csatlakoznék. 
Ez a jelenség adott alapot ahhoz a feltevéshez, hogy a „halmazformák5’ és a 
„fonalszerű55 maradványok szoros biológiai egységet képezhetnek, esetleg 
egyazon faj szervi—morfológiai változatai lehetnek. Ezt a feltevést kétséget 
kizáróan bizonyítani nem sikerült, annak ellenére, hogy a „halmazformák5 5-hoz 
néhol erősen megnyúlt, csőszerű elemek is csatlakozhatnak, amelyek többnyire 
kötegekben jelentkeznek. Ezek azonban bármennyire is emlékeztetnek a 
„fonalszerű55 formákra, velük nem azonosíthatók, ugyanis elemeik vékonyab
bak és a tengely sem ismerhető fel bennük. Ennek ellenére is elképzelhető, 
hogy ha a vékony csiszolatokban nem is látható, élő állapotban mégis csatla
kozhattak egymáshoz. Együvétartozásuk mellett szól a megegyező rétegtani 
jelentkezés is. Ahol ettől eltérés tapasztalható, az újra csak a fosszilizáció 
rovására írandó, amint erre majd a későbbiekben is kitérek.

Visszatérve a „halmazformák5?-ra, itt még egy elemtípust meg kell emlí
tenem. A megnyúlt sejtformák között nagyon sajátságosak a fogszerűen 
kihegyesedő típusok. Ezek többnyire izometrikus sejt csoportokhoz csatla
koznak. Akadt azonban egy speciális lelet, ahol Lombardia-maradványra 
sajátságosán „ránőtt55 sejtsorokat észlelhettünk (II. tábla 1. ábra, és kinagyít
va: II. tábla 2. ábra). A Lombardia-kar felső részére izometrikus, többségükben 
hatszögű sejtsorok „telepedtek55, míg az alsó részére kissé megnyúlt, hegyes
végű, fogszerű elemek „nőttek55 fel. Ha nem élünk azzal a feltevéssel, hogy a 
Lombardia-m&Y&áYébriy éppen a kétféle sejtsor határára „préselődött55 fosz- 
szilizáció közben — ami eléggé valószínűtlen — úgy ez a lelet az algák élet
módjával kapcsolatosan is adhat némi támpontot.

Az algamaradványok fosszilizálódási módja

Maradványaink eredeti anyagi felépítését nem ismerjük. Nem valószínű, 
hogy kifejezetten mészkiválasztó algák lettek volna. Mindemellett fosszili - 
zálódásuk kizárólagos módja a kalcitosodás. Gyakran kovás kőzetekben jelent
keznek, kovás megtartási állapotuk azonban ugyanúgy utólagos, mint a velük 
együtt szereplő egyéb ősmaradványoké.

A megfigyelések azt mutatják, hogy ha a „fonalszerű55 maradványok szórt 
elrendeződésűek, akkor mellettük általában megtalálhatók a „halmazformák55 
is. Ha erősen irányított elrendeződésűek és „tömötten55 jelentkeznek, akkor a 
„halmazformák55 általában hiányoznak. Ilyen elrendeződés közepette a „fonal
szerű55 alakok általában hullámzók, hajladozók, ami az erős rétegterhelési 
nyomásra vezethető vissza. Az irányítottság már a fosszilizáció kezdeti sza
kaszán is létrejöhetett, mégpedig erőteljes áramlat hatására. Ez a körülmény 
magyarázhatja, hogy miért nem találunk az erősen irányított elrendeződésű 
„fonalszerű55 formák között „halmazformákat55, ugyanis az intenzív áramlás 
következtében a „halmazformák55 elemeikre estek szét és csak apró, jellegtelen 
mésztestecskék alakjában őrződtek meg a kőzetekben.

A „fonalszerű55 formák erősebb hajladozását szintén a fosszilizálódási 
móddal magyarázhatjuk, ugyanis a nagy tömegben felhalmozódó szervezetek a 
rétegterhelés hatására helyzetüknek megfelelő formát vettek fel.



Páleotrix kérdés. Fonalasalgák a mecseki j . jurában 309

Az algamaradványok rendszertani besorolásának kérdése

Mindazon szerzők, akik fosszilis algamaradványokat írtak le, általában 
megkísérelték maradványaik rendszertani besorolását is. F e r a s in  is alapos 
fejteget éssel készült fel algáknak vélt kagylóhéj-metszeteinek rendszertani 
helyretételére. Ennél a kérdésnél hadd jegyezzem ide A n d r e á n s z k y  G. (1954) 
sorait, amelyekben a következőket írja: „A  fonalasalgák maradványai sokszor 
egyformán tartozhatnak a kékalgák, de egyúttal a zöldalgák csoportjába is” , 
xlttekintve az algák rendszertanát, figyelemmel kísérve F e r a s in  fejtegetéseit 
is — amelyek az algák vonatkozásában helyesek — arra a meggyőződésre 
jutottam, hogy az itt tárgyalt maradványokat egyik nagy algacsoportba sem 
lehet megnyugtatóan besorolni. Ezért is adtam a leírás kezdetén az ,,Algae 
incertae sedis” megjelölést. Ennek ellenére a maradványok értelmezése céljából 
,,rokonságot” kívánok keresni az algák között. Anélkül, hogy rendszert am 
kapcsolatot tételeznék fel, meg kell említenem, hogy pl. a Balfsia verrucosa 
A r e sc h  faj alapjellegeiben jól korrelálható az itt leírt maradványokkal. 
,,Bazális” része megfelelhet az itt említett „halmazformáknak” , míg a belőle 
kinyúló „szálak” a „fonalszerű” formák párhuzamosai lehetnek. Ezen nagyon 
általános példa felemlítésén túlmenően megemlíteném, hogy az itt leírt marad
ványok leginkább a Cyanophytákkal mutatnak kapcsolatot.

Az algamaradványok rétegtani szerepe

Az algamaradványok leírását jellegzetes morfológiai tulajdonságuk mel
lett tulajdonképpen rétegtani különállóságuk indokolja. A fentebb tárgyalt 
kagyló (Bositra)-maradványokkal szemben — amelyek a felsőjúra fekvőjét 
képező bath—kallovi képződményekben érik el utolsó virulenciájukat — az 
algamaradványok a kimmeridgei emelet kezdetén jutnak lényeges szerephez. 
A mecseki kimmeridgei képződményeket az oxforditól a Lombardiák fellépésével 
határoltuk el. A Lombardiák kezdeti megjelenése azonban meglehetősen szór
ványos. Pontosan itt, ezen a nehezen rögzíthető szakaszon lépnek fel tömegesen 
az algamaradványok, s emiatt a kimmeridgei alsó szakaszának nagyon jellemző 
meghatározóivá válnak. Rétegtani elterjedésük meglehetősen szűk határok 
között marad, éppen ezért használhatók fel, mint szint jelző maradványok, 
ugyanis a kimmeridgei alján jelennek meg, de az „acanthicum-szubzónából” 
már kimaradnak. Használhatóságukat leginkább tömeges előfordulásuk biz
tosítja.

A kagyló- és a íonalasalga-metszetek viszonya

A kagyló- és a fonalasalga-maradványok különbözőségét vizsgálva te
kintsük először a morfológiai szempontokat. A kagylóhéj metszetek általában 
íveltek (III. tábla 5. ábra), vagy hullámos lefutásúak (IV. tábla 1, 2. ábra), 
ritkán pedig búbszerűen hajlottak (IV. tábla 3. ábra). Egyenes formáik vagy 
a lepattogzás, szétszilánkolódás eredményei, vagy — a kötegekben, hosszú- 
szálasan való megjelenésnél — a rétegterhelés következményei. Ezzel szemben 
az Axothrix metszetei általában egyenesek (II. tábla 5. ábra), ha hullámosság
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tapasztalható náluk, ez többnyire a tömeges, erősen irányított megjelenés 
esetén van így, akkor ezt a fosszilizálódási körülmény és a rétegterhelés okozza. 
(Itt látszólag ellentmondás van: a kagylóknál egyenes, míg az algáknál hullá
mos formát eredményez a fosszilizációs körülmény és a diagenezis. Pedig ez 
így természetes: az eredetileg sajátalakúan íves vagy domború formák ezekre 
a hatásokra részben egyenesebbé, míg az eredetileg egyenes v. meghatározatlan 
formák részben ívessé, hullámossá változnak.)

A kagylóhéj metszetek általában vékonyabbak (III. tábla 5. ábra), míg 
az Axothrix metszetei vastagabbak (II. tábla 4. ábra).

A kagylóhéj metszetek többségükben aszimmetrikus felépítésűek, konvex 
oldaluk sima, konkáv oldaluk egyenetlen. Az erősen domborodó formáknál 
búbrészi ki vastagodás, sőt a konkáv rész kalcitos kitöltődése is létrejöhet. 
A többé-kevésbé ép héjak vertikális hosszmetszeteinél a búbtól hátrafelé a 
héj vékonyodása figyelhető meg. Kevésbé látható az említett aszimmetria a 
levált, felszilánkolódott héjrészeknél. Az Axothrix metszetei a fentiekkel szem
ben általában bilaterális szimmetriát mutatnak, annak ellenére, hogy falai 
általában egyenetlen lefutásúak.

A kagylóhéj metszeteknél nincs ,, tengely” , ugyan megfigyelhető olykor a 
héjon belül húzódó sötétebb, pigmentes rész (III. tábla 6. ábra), ez az ,,álten
gely” azonban nem hasonlítható az Axothrix határozott tengelyéhez: véko
nyabb, kevésbé egységes felépítésű, többnyire aszimmetrikus elhelyezkedésű. 
Feltételezhető, hogy a kagylóhéjak a pigmentes rész mentén esnek szét. A fen
tiekkel szemben az Axothrixnek határozott tengelye van, amely általában a 
teljes szélesség 1/3-át teszi ki, egyenletes falú, egyenletes lefutású (I. tábla 7. 
ábra).

A kagylóhéj metszetek többnyire egységes héjalkattal rendelkeznek, a 
néhol megfigyelhető „haránt árny ékolt ság” a héj prizmás felépítésének nyoma 
lehet (III. tábla 5. ábra). Az Axothrix-metszeteknél azonban olyan jellegzetes
ségek is felléphetnek, amelyek a kagylóknál minden körülmények között 
hiányoznak. Ilyen pl. a szegmentáltság (II. tábla 4—6. ábra), amely csak 
néhol figyelhető meg, de az alga jelleggel jól összevág. Ilyen továbbá a szintén 
nem általános, de mégis jellemző „fogazott” megjelenés is (II. tábla 3. ábra).

Még egy megjelenésbeli különbséget említhetünk, ami a metszetek optikai 
jellegéből adódik. Számos metszeten megfigyelhető, hogy az Axothrix fal
alkotása sokkal határozottabban hyalin-kalcitos, mint a kagylóhéj (pl. a 
III. tábla 5. ábra kagyló, a II. tábla 4. ábra Axothrix).

A fentiek mellett még egy jelenség említhető, amely a különbözőség mellett 
szól. A „halmazformák” , amelyeket fentebb kapcsolatba hoztam a „fonalszerű” 
formákkal, csak az Axothrix malmica n. sp. kíséretében szerepelnek, a kagyló
héjmetszetek mellett sohasem észlelhetők.

Végül megjegyezhetjük, hogy a fosszilizációs körülmények „konvergenci
át” is eredményezhetnek a két csoport között. Azokban a kovás kifejlődések
ben, ahol a maradványok eléggé aprók, szétdarabolva és erősen irányítottan 
jelennek meg, morfológiailag közel azonos képet mutathatnak (a IV. tábla 5. 
ábra kagylókat, míg a III. tábla 3. ábra Axothrix metszeteket mutat be).

A morfológiai szempontok felsorolása után tekintsük át azokat a rétegtani 
szempontokat is, amelyek megerősíthetik a két alakkör elkülönülését és rávilá
gíthatnak biológiai mivolt ukra is. Az itt tárgyalt kagylóhéj metszetek tömege-
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sen előfordulhatnak minden olyan rétegtagban, ahonnan makroszkójoosan is 
észlelt vékony héjú kagylókat ismerünk. így pl. a ,,Posidonia wengensis”  
által jellemzett ladini rétegekben, a Posidonia radiata G oldfuss-tartalmú felső- 
liász képződményekben és végül a Bositra buchi-t tartalmazó dogger rétegek
ben. Egymás között — a faji különbségek ellenére — feltűnő konvergenciát 
mutatnak (a metszetek nem feltétlenül alkalmasak faji elkülönítésre!). Eltérő
nek bizonyultak azonban a Halobia- és Avicula-félék. Ennek alapján elmond
hatjuk, hogy az itt tárgyalt kagylóhé j metszetek, beleért ve F erasin  Paleotrix- 
metszeteit is, a Posidonia—Bositra'9 típusú, vékonyhéjú kagylóktól erednek. 
Természetesen a faji eltérés itt-ott másféle metszetekben is megnyilatkozhat 
(pl. a triász formák erősebben domborodók, mint a júrabeliek).

A fent leírtak talán kellően bizonyítják a kagyló-mivoltot. Hozzá kell 
tennem, valószínűtlennek tartom, hogy mindig ott szaporodjanak fel és 
váljanak tömegessé a fonalasalgák, ahol az említett vékonyhéjú kagylók is 
jelen vannak.

A kagylók nagy vertikális elterjedésével szemben az Axothrix-m&máv&- 
nyok egyelőre meglehetősen szűk rétegtani tartományra korlátozódnak, mint 
már említettem, a kimmeridgei emelet alsó részére. Itt tömegesen, szinte 
kőzetalkotó módon vannak jelen. Természetesen feltehető korábbi megjelené
sük, vagy a fiatalabb korokban való kitartásuk is, de mikrofáciest jellemző 
módon az eddigi megfigyelések szerint a Mecsekben csak a, kimmeridgei alsó 
szakaszán jelennek meg.

A kagyló- és a fonalasalga-maradványok faciológiai kérdései

A kagylómaradványok részletes faciológiai elemzésére itt nem térhetünk 
ki. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen típusú kagylók a mélyneriti- 
kum és a batiális öv felső régiói képződményeiben szerepelnek. Batimetrikus 
szerepük — ha a triász és a különféle júra formákat is tekintjük — nem tisz
tázott. J efferies és Minton  szerint a Bositrak nektoplankton életmódot 
folytattak. Ez nem általánosítható az idősebb formákra, bár elképzelhető. 
Mindenesetre a vékony héj nemhogy kizárná, sokkal inkább alátámaszthatná 
a mély vízi, fenéklakó életmódot is. Tudott dolog, hogy a kagylók a jelenkorban 
is tág batimetriai határok között élnek, akár az 5000 m-nél mélyebb tenger- 
medencék aljzatán is előfordulhatnak, akár byssusszal, akár iszapba fúródva, 
vagy az aljzaton heverve.

Az algák esetében már merőben más a helyzet. Életterük csak a fotikus 
öv lehet. Ez ugyan tengerenként (és a földtörténeti múltra vonatkoztatva 
minden bizonnyal koronként is) változó, azonban a 100 m-t alig haladhatja 
meg. Elég gyakori azonban az algáknál a plankton életforma. Az itt leírt 
Axothrix minden bizonnyal plankton alak lehetett. Megemlíthetjük itt az 
algákkal kapcsolatos általános tapasztalatot, mely szerint az algák sejtmérete 
az élettér mélységének növekedésével csökken. Ennek tükrében az Axothrix 
nem a legfelső régiókban, hanem a kb. 100 m-es mélységben tenyészhetett .

Külön meg kell emlékeznünk a „fonalformákkal” kapcsolatba hozott 
„halmazformák” -ról. Ezek közel állnak az algák ,,szubsztrátumá” -hoz, amely 
általában az aljzathoz való rögzítődés szerepét tölti be. Ismeretesek viszont
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olyan esetek is, amikor a szubsztrátum idősebb, nagyobb termetű algákra 
telepszik rá, epifita módon. Gyakori az is, hogy a thalluszok nagyon gyengén 
rögzítődnek a szubsztrátumhoz, esetenként le is válhatnak. Ez a tapasztalat 
magyarázatot adhat arra, hogy az Axothrix „fonalformái” miért nem csatla
koznak egyértelműen a ,,halmazformák” -hoz. Az egyik lelet, ahol „halmazfor
mák” nőnek fel Lombardiára, pedig jDélda lehet az epifita életmódra.

Tehát az Axothrix plankton életmódja nem engedi meg azt, hogy jelen
létéből a mélység viszonyokra következtethessünk. Annyit azonban megálla
píthatunk, hogy megjelenésük a kimondottan batiálisnak minősített radiolarit- 
képződményeket követi, kíséretükben is kizárólag plankton szervezetek szere
pelnek (Lombardia, Radiolaria, Cadosina yarvula N a g y ). A kőzetanyagból a 
terrigén elemek ugyanúgy hiányoznak, mint a radiolaritnál. Természetes a 
következtetés — különösen akkor, ha tekintetbe vesszük, hogy az Axothrix 
fellépésekor gyakran még a kovás fácies uralkodik — hogy maradányaink a 
bathiális régió fölötti pelagikus tengerrész plankton szervezetei voltak.

Ö s s z e f o g l a l á s

1. A F erasin , F. által leírt Paleotrix nem alga, hanem kagyló.
2. A „fonalszerű metszetek” , amelyek a ladini emeletben és a felsőliász— 

dogger képződményekben annyira jellemzőek, a „Posidonia” --típusú kagylók 
metszetei.

Ezen belül a fiatalabb dogger képződményekben tömegesen jelenlevő 
kagylóhéjmetszetek a Bositra buchi (Röm er) faj képviselői.

3. A  mecseki felsőjúrából itt leírt Axothrix malmica n. sp. fonalasalga az 
eddigi megfigyelések szerint kizárólag a kimmeridgei emelet alsó részén jelent
kezik tömegesen, emiatt itt szint jelző értékű.

4 . A dolgozatban tárgyalt maradványok — és az eddigi megállapítások — 
alapján a mecseki felsődogger—alsóbb maim rétegsorra a következő mikro- 
fáciessor jellemző:

a) b a t h  — k a  11 o v i  bositrás mikrofácies
b) b a t h  — k a l l o v i  bositrás—radiolariás mikrofácies
c) o x f o r d i  radiolariás mikrofácies
d) k i m m e r i d g e i  (lombardiás)-axothrixes mikrofácies
e) k i m m e r i d g e i  lombardiás mikrofácies
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LE PROBLEME DE PALÉOTRIX 
LE RÖLE DES ALGUES FILIFORMES DANS LE JURASSIQUE 

SUPÉRIEUR DE LA MONTAGNE DE MECSEK
par

I. Nagy

Le genre Paléotrix fut décrit par F . F e r a s in  (1956) dans le Lias supérieur 
des alentours de Cimolais (Udine, Italie du Nord). Trouvant dans les plaques 
minces des restes en quant it é formant la röche, il les a qualifiés comme des 
Algues filiformes, remar quant qu’il préférait les classer parmi les Cyanophytes.

L ’avis de F e r a s in , accepté par plusieurs auteurs, étáit mis en pratique a 
plusieurs reprises également par l ’auteur de la présente communication pour 
designer des restes filiformes (I. N a g y  1964, 1966). Toutefois, Tauteur cons- 
tata déjá en 1962, qu’ils apparaissent ä deux niveaux stratigraphiques dis- 
tincts, et les restes situés au niveau plus ancien (Jurassique moyen) ne sont 
nullement identiques avec ceux du niveau plus récent (Kimméridgien). C’est 
pourquoi Г auteur porta une attention particuliére ä ces restes.

Les couches bathoniennes-calloviennes du mur direct du Jurassique 
supérieur du Mecsek renferment en masse Bositra buchi (R ö m e r ), ensemble 
avec des restes identifiables comme Paléotrix de F e r a s in . Ce fait, de mérne 
que de nombreuses observations morphologiques (traitées en détail dans le 
texte hongrois) prouvent que ces restes, et par conséquent, le genre Paléotrix 
de F e r a s in , n’ont rien de comrnun avec les Algues. Toutes leurs caractéris- 
tiques portent ä supposer qu’il s’agit des restes de Pélécypodes. Les descriptions 
et photos publiées á ce sujet, de mérne que quelques spécimens du Trias hongrois 
fournissent de bonnes preuves a l ’appui de cette conception. (Voir les détails 
dans le texte hongrois).

❖ , *
❖

D e s c r i p t i o n  des restes d ’Algues du Jurassique supérieur de la Mon- 
tagne de Mecsek:
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ALGAE INCERTAE SEDIS

Axothrix nov. gén.
Derivatio nominis: référence á Taxe et ä Tappartenance aux Algues.
Genotypus: Axothrix malmica nov. sp.

D i a g n o s i s  : structure d5Algues filiformes, á axe central.

Axothrix malmica n. sp.
Holotype: Tableau I. Fig. 7. Signe cle la placpie mince: Ob. I. 37 
Derivatio nominis: référence ä la position stratigraphique 
Stratum typicum: calcaire Kimméridgien
Locus typicus: Óbánya (Montagne de Mecsek) le midi de Hongrie

D i a g n o s i s  : structure d ’Algue filiforme, á axe central.
D e s c r i p t i o n :  La description de l ’espece est faite d ’aprés 1’étude 

en plaque mince. Longueur de la coupe du spécimen choisi comme holotype: 
530 nm, largeur: 35 nm, épaisseur de Taxe central: 11 nm. Coupe: filiforme, 
modérément ondulée, á structure plus ou moins symmétrique. Corps á fil 
d’un blanc laiteux, ä texture de hyaline-calcite, á extinction directe, á rebords 
inégaux. L ’axe central est noir brunätre, d ’une structure microgranulaire, 
optiquement indifferent, a rebords égaux.

N o t e :  Le specimen décrit comme holotype fut choisi entre beaucoup 
de coupes destinées á bien représenter les caractéres fondamentaux de l ’espece. 
Pourtant la matiere examinee renferme beaucoup de coupes quelque peu 
différant de F holotype en ce qui concerne quelques détails. La dissimilitude 
peut étre due en partié á une différence d ’orientation, et d ’autre part, ä une 
différence en fossilisation.

Les restes filiformes sont, en generál, droits, quelquefois modérément 
recourbés ou rompus en angle aigu. Ceci porté ä erőire qu’ils ne représentent 
aucune caractéristique en longitude et pratiquement peuvent étre considérés 
comme droits. Leurs particularités communes sont leurs bords inégaux et leur 
structure symmétrique. Pour la plupart des coupes, Faxe central ne peut étre 
distingué nettement, mais alors la partié centrale présente souvent une fibration 
fine ou des pannelures longitudinales. A coup súr ce trait est dú á la position 
de la coupe. Une ségmentation perpendiculaire sur Faxe peut étre constatée 
pour une partié des spécimens (Tableau II. Fig. 6).

* , *❖

A part des restes filiformes, il у a encore d’autres coupes trés caracté is- 
tiques á observer dans les coupes minces. L ’auteur les a ajopelées «formesen 
amas», puisqu’elles constituent des agglomérations, composées, en majeure 
partié, de groupes de cellules isométriques, qui peuvent corresponds á la 
partié basale des Algues. Par endroit, une forme filiforme semble joindre la 
série de cellules. En raison de ce fait, l ’auteur est porté á erőire que les restes 
filiformes et les formes en amas appartiennent ä la mérne unité biologique;



316 N a g y  I.

ils peuvent mérne représenter les variétés organiques et morphologiques d’une 
mérne espece. L ’identité de leur distribution stratigrajihique supporte cette 
théorie.

En raison de Timpossibilité de classer ces restes avec certitude dans aucun 
des grands groupes des Algues, l ’auteur les a désignés comme «Algae incertae 
sedis», algues de position incertaine. Toutefois il semble utile de mentionner 
qu’une relation entre elles et les Cyanophytes semble étre indiquée.

Les restes d ’Algues sont importants aussi du point de vue stratigraphique: 
ils jouent de ja un rőle essentiel au début du Kimméridgien, mais ils sont absents 
de la sous-zone á «acanthicum». En outre de leur distribution verticale trés 
restreinte, leur presence en masse rend aussi de bons services ä la Stratigraphie.

Assurément, Axothrix dévait étre une forme planetoid que, done il ne 
fournit aucun renseignement sur la profondeur des eaux. Cependant, le litho- 
faciés et Tassociation faunique indiquent Tappartenanced’A^oiAn^au plancton 
pélagique, flottant au-dessus de la région bathyale.
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I. Tábla — Planche I.

A Igamaradványok

1. Bazális rész megnyúlt sejtsorokkal. Magyaregregy, Kimmeridgei kovás mészkő. 418 X

2. Fonalkötegek a. bazális részből való kiindulásnál. Óbánya. Kimmeridgei mészkő. 78 X

3. A  bazális rész izométrikus sejtcsoportjai. Kisújbánya. Kimmeridgei mészkő. 170X

4. A bazális rész megnyúlt fogszerű és csőszerű sejtjei. Magyaregregy. Kimmeridgei 
kovás mészkő. 170 X

5. Karéjos lehatárolódású bazális sejtsorok és néhány fonal. Kisújbánya. Kimmeridgei 
mészkő. 68 X

6. Bazális sejtcsoportok és fonalak. Kisújbánya. Kimmeridgei mészkő. 68 X

7. Fonal a tengellyel. Axothrix malmira n. sp. Holotypus. Őbánya. Kimmeridgei mészkő. 
170 X

Foto: Nagy  I.
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П . Tábla -  Planche П .

Algamaradványok

1. Izométrikus és fogszerű sejtsorok felnövése Lombardia-maradványra. Kisújbánya. 
Kimmeridgei mészkő. 68 X

2. Részlet az 1. képből. 170 X

3. Fonalak, csipkézett fallal, vékony tengellyel. Óbánva. Kimmeridgei mészkő. 170 X

4. Fonalak, különböző vastagságú tengellyel. Óbánya. Kimmeridgei mészkő. 170 X

5. Fonalak és szétszóródott bazális sejtek. Óbánya. Kimmeridgei mészkő. 68 X

6. Fonal a tengellyel. Részlet az 5. képből. 418 X 

Foto: Nagy  I.
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III. Tábla -  Planche III.

1 — 3: Algamaradványok, 4 — 6: Kagylóhéj metszetek

1. Axothrixes szöveti kép. Kisújbánya. Kimmeridgei mészkő. 68 X

2. Axothrixes szöveti kép. Szászvár. Kimmeridgei mészkő. 27,5 X

3. Axothrixek kovás megtartásban. Magyaregregy. Kimmeridgei kovás mészkő, 27,5 X 

4 -  6. Bositra metszetek. Hosszúhetény. Bath-kallovi mészkő, gumós mészmárga. 170 X 

Foto: Nagy I.
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IV. Tábla — Planche IV.

Kagylóhéjmetszetek

1 — 3. metszetek. Hossziíhetény. Bath-kailovi mészkőgumós mészmárga. 1: 68 X ,
2 - 3 :  27,5X

4. Bositrás szöveti kép. Hosszúhetény. Bath-kallovi mészkőgumós mészmárga. 27,5 X

5. Bositrák kovás megtartásban. Hosszúhetény. Bath-kallovi kovás mészmárga. 
27,5 X

Foto: Nagy I.
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