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PALEOZÓOS KŐZETMINTÁK KÍSÉRLETI CONODONTA FELTÁRÁSA

írta: H ajós Márta

A paleozóos kőzetminták komplex földtani—őslénytani vizsgálatai a 
Conodonta-vizsgálatokra is kiterjedtek. E maradványcso2)ort világszerte, így 
a környező államokban is jelentős helyet foglal el az őslénytani vizsgálatok 
sorában. Még jelentősebb szerepe van a paleozóos üledékek rétegtani tagla
lásában.

A feltárásokat az Őslénytani Osztály laboratóriumában, a Oonodowto-vizsgálatoknál 
bevezetett eljárással végeztük. A  kőzetmintákat dió nagyságú darabokra törtük. A  mecha
nikai felaprózás után a karbonátos kőzeteket 10— 15%-os hangyasavval oldottLik, az 
agyagos kőzeteket H 20 2-vel kezeltük. Mind az oldódó, mind a kovás kötőanyagú, savban 
oldhatatlan kőzetekből egyidejűleg kőzettani vékonycsiszolatot készítettünk.

Az oldási maradékot 0,1, 0,3 és 1,0 mm 0  lyukbőségű szitasorozaton átmostuk. 
A  0,1 —0,3 mm közötti szemcseátmérőjü oldási maradékot bromoformmal könnyű és 
nehéz fajsúlyú ásványi összetevőkre bontottuk. Az így fajsúly szerint szétválasztott 
oldási maradékot és ugyanazon kőzet vékonycsiszolatát mikroszkóposán vizsgálva az 
alábbi eredményeket közölhetjük.

Szendrői-hegység

A rakacai kőfejtő (Márványbánya) szürke, fehérfoltos, kristályos, szemcsés 
mészkövének kőzettani vékonycsiszolatában szerves maradványt nem talál
tunk. Nagyobb mennyiségű kőzet oldási maradékából egy ovaloid alakú 
Echinoidea (I. tábla 1 — 2), több haluszony-tüske és indet. kitines maradvány 
került elő (I. tábla 9—14).

Rakacaszenden a Nagykosárhegy ÉNy-i részén az átkristályosodott 
gumós, bitumenes, kalciteres mészkő kvarcitjában a kőzettani vékony csiszo
latban fonalalga maradványokat találtunk (I. tábla 17).

Szendrőtől a Szendrőlád felé vezető műút jobb oldalán, az Abodi-völgy 
elágazásánál gyűjtött meszes homokkő vékonyhéjú Ostracoda és egy több- 
kamrás, mikrogyűrődéses, vékonyhéjú Bryozoa, valamint haluszony-tüske 
maradványát tartalmazta (I. tábla 7 — 8, 15—16).

Szendrőládon a remetedombi feltárás (a műúttól 100 m-re) szürke kristá
lyos mészkövéből több kamrából álló, rossz megtartású, barna színű, feltehe
tőleg Foraminiferal (I. tábla 3 — 4) töredéke és egy Echinoidea Vékony be- 
kérgezett, belül üreges) tüske került elő (I. tábla 5—6).
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Upponyi-hegység

A Láz-hídtól 500 m-re, a Dédestapolcsány felé vezető új műút bevágásának 
jobb oldalán gyűjtött sötétszürke bitumenes mészkő oldási maradékából 1 db, 
erősen piritesedett, kalcitszemcsés —átkristályosodott Echinoidea ? tüske (III. 
tábla 1 — 2), halúszó-tüske (III. tábla 3 — 4) kort és fáciest nem jelző maradványa 
került elő.

A dédesi szőlőknél — Dédestapolcsány felé a műút bal oldalán — apró
kristályos alga? maradványos mészkő került vizsgálatra. A dédestapolcsányi 
katolikus templomnál Schréter Z. gyűjtéséből származó szürkésbarna 
mészkő kőzettani vékony csiszolat ában mészalga maradványokat találtunk.

Szabadbattyán

A Szb. 10. sz. fúrás 338,5 — 340,1 m-éből fekete bitumenes, korallos, 
brachiopodás, kalciterekkel átjárt mészkő vékonycsiszolati képe egy Brachio- 
poda réteges, lemezes héjának és egy Tetracorallia metszetét mutat ja (II. tábla 
1). A Szb. 10. sz. fúrás 343,4 m-éből a brachiopodás bitumenes mészkő oldási 
maradékából származó sok henger alakú, vékonyabb-vastagabb csövecske, 
koraitoknak, mészalgáknak és Bryozoáknak maradványa (II. tábla 2 — 3) 
került elő. Az oldási maradékból néhány teljesen ko|3tatott és ezért fajra meg 
nem határozható Foraminifera is előkerült (II. tábla 4—5).

Polgárdi kőfejtő

Világosszürke és sárga, finomszemcsés, kristályos mészkő oldási maradé
kából Crinoidea kehely-íz rövid nyéllel (II. tábla 6—7), Foraminifera töredéke 
(II. tábla 8—9) és Bryozoa töredék (II. tábla 10—12) került elő.

Cák

A kőfejtő konglomerátum-lencséinek sötétszürke, éles-szögletes, alig kop
tatott finomkristályos mészkőkavicsait világos, szürkésfehér finomkristályos, 
szeri cites mészkő cementálja. Nagy E. gyűjtéséből több mint 50 kg kőzet 
oldási maradékát vizsgáltuk. A nagy mennyiségű oldási maradék uralkodóan 
kvarcszemcse. A szerves maradvány igen kevés: Foraminifera, mészalga, 
barna piritesedett Hydrozoa? töredékek, Molluscum héjtöredéke, Crinoidea 
nyéltag (III. tábla 16) és Bryozoa (III. tábla 5—10).

A Foraminifera — Sidó Mária meghatározása — Endothyra radiata 
B rady  var. tateana Ho wohin felsőkarbon üledékekből ismert. A mészalga, 
Dasycladaceae'i (III. tábla 11 — 15) meghatározása még további vizsgálatokat 
igényel.

Az oldási maradékból előkerült Bryozoa maradványok a Fenestella Lons
dale 1839 genushoz sorolhatók, lemezes vagy csöves apró töredékek (III. 
tábla 5—10). A Fenestella nemzetség a karbon időszakban a legelterjedtebb.
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A cáki konglomerátum kavicsanyaga az olclási ősmaradványok alapján karbon 
időszaki, vagy ennél fiatalabb, Bryozoa-telepes, korallos, crinoideás sekély- 
tengeri, esetleg brackvízi képződmény.

A csekély számú maradvány alapján megállapíthattuk, hogy paleozóos 
kőzeteink vizsgált mintái olyan sekély vízi—korallos és koralltelepes üledékek, 
melyek biofáciese a Conodonta maradványok jelenlétét kizárja.
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VERSUCHE ZUM AUFSCHLIEßEN VON CONODONTEN AUS 
PALÄOZOISCHEN GESTEINSPROBEN

von
M .  H a j ó s

Mehrere Doppelzentner von paläozoischem Material aus ca. 200 Fundorten 
wurden mit allgemein bekannten Methoden auf Conodonten untersucht . Die 
Aufschluß-Methode wurde anhand eines bekanntlich conodontenführenden 
ausländischen paläozoischen Materials und ungarischer Trias-Proben kontrol
liert. Die Versuche der Autorin haben bisher keine paläozoischen Conodonten 
geliefert, doch wurden während der Aufschlußarbeiten mehrere, zu anderen 
Organismengruppen gehörenden Fossilien gefunden (Tafeln I —III).
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I. Tábla — Tafel I.

1— 2. Echinoidea sp. 50 X 
Rakaca, kőfejtő

3— 4. Foraminifera sp. ? 50 X
Szendrőlád, Remetedomb, a müúttól 100 m-re

5— 6. Echinoidea sp. tüske 20 X
Szendrőtől Szendrőlád felé, az út jobb oldalán

7— 8. Bryozoa sp. 50 X
Szendrőt ől Szendrőlád felé, az abodi völgyei ágazásnál

9—12. Haluszony-tüske 20 X 
Rakaca, kőfejtő

13—14. Haluszony-tüske 75 X 
Rakaca, kőfejtő

15—16. Bryoza sp. 20X
Szendrőtől Szendrőlád felé, a műüt jobb oldalán, az abodi völgyelágazásnál

17. Fonal alga (csiszolati kép)
Rakacaszend, Kopaszhegy
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H . Tábla -  Taíel H .

1. Brachiopoda, Tetracorallia 27,5 X 
Szabadbattyán, 10. sz. fúrás 338,5— 340,1 m

2. Bryozoa sp. 20 X 
Szabadbattyán, 10. sz. fúrás 343,4 m

3. Mészalga vagy korall ? 20 X 
Szabadbattyán, 10. sz. fúrás 343,3 m

4 — 5. Foraminifera ? 50 X
Szabadbattyán, 10. sz. fúrás 343,4 m

6— 7. Grinoidea sp. 1. tip. 75 X 
Polgárdi, kőfejtő

8— 9. Foraminifera töredék 1. tip. 50 X 
Polgárdi, kőfejtő

10— 12. Bryozoa sp. 2. tip. 75X 
Polgárdi, kőfejtő

13— 14. Haluszony-tüske 6. tip. 50X 
Polgárdi, kőfejtő
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IH . Tábla -  Tafel III.

1— 2. Echinoidea sp. 50 X
Láz-hídtól Dédestapolcsány felé vezető mű út

3— 4. Haluszony-tüske 50 X 
(előző lelőhely)

5 — 10. Bryozoa sp. 50X 
Cáki kőfejtő

11— 15. Dasycladaceae sp. ? 50 X 
Cák, kőfejtő

16. Crinoidea sp. nyéltag 25 X 
Cák, kőfejtő
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