
I. BEVEZETÉS

A magyarországi kréta képződmények változatos üledékeiből eddig 
kagylósrák- (Ostracoda) maradványokat nem írtak le. Az Észak-Bakonyban 
végzett mangán- és bauxitkutatások során a középső-kréta apti emeletében 
az agyag-márga csoportnak csaknem valamennyi rétege Ostracodákban 
gazdagnak bizonyult. Egyes rétegekben az állandó fajok oly bőségben 
jelennek meg, hogy a faunát jóformán e fajok egyedei alkotják. Részletes 
feldolgozásuk nemcsak faunisztikai, hanem rétegtani szempontból és nem 
utolsó sorban a mangán- és bauxit-sztratigráfia gyakorlati vonatkozásai 
miatt is hasznosnak látszott.

Vizsgálataimat Herend és Eplény környékéről N oszky  J. gyűjtéséből 
eredő anyagon kezdtem meg. A vizsgálati anyag átengedéséért fogadja 
e helyen is köszönetemet. Távolabbi célul tűztem ki a Bakony krétakori 
Ostracoda-faunáinak regionális tanulmányozását. A következőkben az 
egymástól jelentős távolságban levő eplényi és herendi kifejlődésből 
megismert fajok leírását adom. A feldolgozott anyag nagy része kevéssé 
jó megtartású. A biztosabb rendszertani meghatározást a teknő peremövi 
finomabb szerkezetének lehető részletes elemzésével igyekeztem elérni.

Több faunaelem leírását mellőztem, noha sajátos alaki jellegeik, 
méreteik stb. alapján elkülöníthetők, de rossz megtartásuk miatt kielé
gítő fajmeghatározásra egyelőre alkalmatlanok. Egyes faunák így fajban 
lényegesen szegényebbnek tűnnek fel, mint ahogy valóságban találhatók.

Az apti agyag-márga csoport egységes és fokozatos átalakuláson 
átment faunájának nemcsak változásai, hanem a helyenként magasfokú 
gyakoriságot mutató állandó és jellemző fajok társulási szerepe is remél
hetőleg jó alapot nyújt majd részletesebb rétegtani tagolásához.

Munkám megjelenését a Magyar Állami Földtani Intézet igazgató
ságának áldozatkészsége tette lehetővé, ezért e helyen is őszinte köszöne
temet nyilvánítom.
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II. A HERENDI ÉS AZ EPLÉNYI APTI OSTRACODA-FAUNÁK 
RÉTEGTANI ÉRTÉKELÉSE

Az Észak-Bakony eplényi és herendi szakaszán az apti emelet osztra- 
kodás agyag-márga csoportja a fekvőt alkotó alsó-kréta vagy más idősebb 
mezozóos üledék és a fedő urgon íáciesű requieniás mészkő között 24— 
34 m vastagságban fejlődött ki. A túlnyomóan agyagból álló üledéksor 
folytonosságát a vékony mészkő és szenes beágyazások diszkordancia 
nélkül szakítják meg. (Az egyes üledékrétegek határát N oszky J. réteg
minősítési adatainak felhasználásával, de az Ostracoda-faunák változásai 
alapján összevontan állapítottam meg.)

A Herend I/A. sz. mangánkutató fúrást a „Közöskúti-árok” -ban, 
a Herend és a Hárságy közti dűlőút mellett telepítették. A 3,10 m 
vastag és túlnyomóan agyagos lösztakaró alatt 14,52 m vastagságban 
sárgásszürke requieniás mészkövet tártak fel. Ez alatt a 26,28 m vastag 
agyag, szenes agyag, homokos agyag és a közbetelepült vékony, sárgás
szürke mészkőrétegek már az apti emelet osztrakódás agyag-márga 
csoportját képviselik:
1. 17,62—19,00 m-ig barnásszürke agyag, márgás zárványokkal.
2. 19,00—19,52 m-ig sárgásszürke mészkő.
3. 19,52—21,52 m-ig zöldesszürke, pirites agyag.

Darwinula aculeata n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata n. sp.
Paracyprideis baconica n. sp.
Paracyprideis obesa n. sp.
Cythereis inaequalis n. sp.

4. 21,52—24,00 m-ig szürke pirites, alul sávosan homokos és szenes agyag.
Cytheridea valida n. sp.
Paracyprideis trigonellci n. sp.

5. 24,00—25,45 m-ig szenes agyag, sok pirittel.
6. 25,45—26,45 m-ig sötétszürke, pirites agyag.

Dusormidea laminata n. sp.
Cytherella obtiisa n. sp.
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7. 26,45—27,45 m-ig szürke, pirites agyag.
Gomphocythere bciconica n. sp.
Dusormidea baconica n. sp.
Dusormidea crispata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.
Dusormidea laminata n. sp.

8. 27,45—28,50 m-ig zöldesszürke, barnafoltos agyag.
Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) ovata n. sp.
Dusormidea ventricosa depressa n. var.
Dusormidea ventricosa obtusa n. var.
Cythereis inaequalis n. sp.

9. 28,50—29,35 m-ig szürke agyag.
Eucythere solitaria T r ie b .
Cythereidea (Clithrocytheridea) furcata n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) jonesiana B osqu .
Cytheridea (Dolocytheridea) bosquetiana Jones et H in d e . 
Dusormidea laminata n. sp.
Paracyprideis trigonella n. sp.
Cytherelle ovata (R oemer).
Cytherella truncata B osqu .

10. 29,35—29,58 m-ig mészkő.

11. 29,58—31,55 m-ig sárgásszürke agyag.
Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata n. sp.
Dusormidea baconica n. sp.
Dusormidea ovata n. sp.
Dusormidea crispata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.

12. 31,55—37,55 m-ig szürke, barnafoltos agyag.
Candona subovata n. sp.
Darwinula leguminella (Forbes).
Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) baconica n. sp.
Cytheridea valida n. sp.
Dusormidea ovata n. sp.
Dusormidea crispata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.
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13. 37,55—38,55 m-ig szürke agyag.
Archicypris sp. ind. (B).
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea clatrata n. sp.
Dusormidea baconica n. sp.
Dusormidea aculeata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.

14. 38,55—39,60 ш világosszürke, meszes agyag.
Candona arta n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp.
Darwinula leguminella (Forbes).

15. 39,60—40,00 m-ig sárgáslilás agyag.
Archicypris sp. ind. (A).
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea clatrata n. sp.
Dusormidea ovata n. sp.
Dusormidea baconica n. sp.

16. 40,00—41,00 m-ig világos sárgásbarna, mészkonkréciós agyag.
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea clatrata n. sp.
Dusormidea baconica n. sp.
Dusormidea crispata n. sp.

17. 41,00—42,00 m-ig szürkéskék agyag.
Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea valida n. sp.
Dusormidea iubata n. sp.
Dusormidea aculeata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.

18. 42,00—42,90 m-ig kékes, konkréciós agyag.
Archicypris hungarica n. sp.
Darwinula leguminella (Forbes).
Camptocythere ovális n. sp.
Metacypris aculeata n. sp.
Metacypris forbesii Jones'.
Gomphocythere baconica n. sp.
Eucythere brevis (Cornuel).
Cytheridea valida n. sp.
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Cytheridea herendensis n. sp.
Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata n. sp.
Dusormidea clatrata n. sp.
Dusormidea baconica n. sp.
Dusormidea ovata n. sp.

Az Eplény I. sz. mangánkutató fúrást Lókút és Eplény között a 
428,5 m magassági ponttól délre, a 429,53 m magasságú terepszinten indí
tották meg. Ott az 1 m vastag vörösbarna, átmosott, bauxitos agyag 
alatt 8,20 m-ig requieniás mészkövet tártak fel, az ez alatti rétegek a 
következő fajokat tartalmazták:

1. 8,20—12,20 m-ig zöldessárga agyag.
Paracypris exilis n. sp.
Paracypris arcuata n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) baconica n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) ovata n. sp.
Cytheridea pygmaea n. sp.
Cytheridea subpolygona n. sp.
Dusormidea clatrata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.
Paracyprideis trigonella n. sp.
Paracyprideis baconica n. sp.
Paracyprideis obesa n. sp.
Cythereis inaequalis n. sp.
Cytherella paramuensteri Sw a in  et Peterson .

2. 12,20—12,60 m szürke mészkő.
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea ovata n. sp.
Dusormidea aculeata n. sp.

3. 12,60— 17,00 m-ig kékesszürke, gyéren rozsdafoltos agyag.
Paracypris arcuata n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) baconica n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) jonesiana B osqu .
Cytheridea luncita v. V e e n .
Dusormidea ventricosa n. sp.
Cythereis inaequalis n. sp.
Cytherella paramuensteri Sw a in  et Peterson .
Cytherella ovata (R oem er).
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4. 17,00— 18,00 m-ig szürke, meszes breccsa.
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea ovata n. sp.

5. 18,00—19,00 m-ig kékesszürke, barnafoltos, meszes agyag.
Gomphocythere baconica n. sp.

6. 19,00—21,00 m-ig szürke agyag.
Paracypris arcuata n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea lunata v. V e e n .
Cytheridea valida n. sp.
Dusormidea crispata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.
Paracyprideis baconica n. sp.
Cytherella obtusa n. sp.
Cytherella (?) recta n. sp.

7. 21,00—22,00 m-ig szürke agyag, meszes konkréciókkal.

8. 22,00—30,00 m-ig szürke, helyenként sárgászöld, kissé meszes agyag.
Macrocypris concinna Jones et H in d e .
Paracypris inflecta n. sp.
Paracypris gracilis n. sp.
Candona arta n. sp.
Candona subangulata n. sp.
Archicypris sp. ind. (B).
Darwinula ovata n. sp.
Bairdia insolita n. sp.
Metacypris aculeata n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea aculeata n . sp.
Orthonotacythere cybaea n. sp.
Cytherella ovata (R oemer).

9. 30,00—32,00 m-ig sárgásszürke, zöldes márga.
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea aculeata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.

10. 32,00—34,20 m-ig szürke mészkő.
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea aculeata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.
Paracyprideis obesa n. sp.
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11. 34,20—37,00 m-ig meszes konglomerátum.
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea crispata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.

12. 37,00—41,00 m-ig meszes, erősen pirites breccsa, közbetelepült
szénzsinórral.

13. 41,00—42,50 m-ig szürke agyag, piriterekkel.
Dusormidea ventricosa n. sp.

A herendi és az eplényi apti agyag-márga csoport fő tömegében közel 
egynemű szürke agyag, alárendelten mészkő és helyenként szenes agyag
rétegekből épült fel. Csaknem valamennyi tartalmaz Ostracoda héjmarad
ványokat, meddők csak az erősen szenes, pirites agyagok. A közbetelepült 
vékony mészkövekből gyéren és többnyire fajra meg nem határozható 
kőbelek (Dusormidea sp. ind.) szabadíthatok ki. E kövületben meddő vagy 
nagyon szegényes üledékeknek az agyag-márga csoport tagolása szem
pontjából egyelőre különösebb fontosságot csak a fajtársulások szervező
désével kapcsolatosan tulajdoníthatunk. Ha a két fúráspontban harán- 
tolt kifejlődésnek az üledékrétegek sorrendjében felsorolt faunamaradvá
nyait összehasonlítjuk, úgy a faji összetételből és az aránylag kisfokú 
változásból egy egységes fejlődés hosszú élettartamú társulási szerveződé
sének képét rögzíthetjük. Szembetűnően bontakozik ki jellemző vonás
ként a leggyakoribb és állandónak vehető Gomphocythere baconica vezető 
szerepe. Nem kevésbé jellemző a Dusormidea fajok előfordulása, amely az 
egész agyag-márga csoportra, de különösen annak alsó szakaszára terjed 
ki. Az egyidejű, egységes kifejlődést különben a közös fajok jelentékeny 
száma (38,4%) is igazolja.

A Gomphocythere baconica az egyetlen faj, amelynek előfordulása 
mindkét kifejlődésben csaknem folytonos. Az alak- és egyéb héj-jellegek 
változásait követve, azokat a környezeti viszonyok hatására kialakult 
biofácies-eltolódásokkal hozhatjuk szoros kapcsolatba. Kétségtelen, hogy 
ez az euryhalin-eurytop faj az ingressziós és regressziós élettáji mozgal
makban az egyes fajtársulások szerveződési szakaszait az abundancia 
változásaival is szorosan követi. Ha a két kifejlődésben megállapítható 
gyakoriság-változásait összehasonlítjuk, úgy azonnal szembetűnik lényeg
beli megegyezésük. Ebből is arra következtethetünk, hogy a Gomphocythere 
baconica mind a herendi, mind az eplényi rétegsor kifejlődésében a fajtársu
lások szerveződésében azonos szerepet játszott. A kezdeti szakaszokban 
csak alacsony abundanciával jelenik meg, majd az átmenetekkel emelke
dik, de csak rövid fokozódást mutat, s a kedvezőtlen környezeti viszo
nyok hatására lényegesen lecsökken, de nem pusztul ki. Faji konstitúciója 
elég erős volt ahhoz, hogy kedvező élettéri viszonyok beálltával feltűnő 
gyakoriságának és valószínűleg elterjedésének legnagyobb mértékét elérje. 
Gyakoriságban ezután a társulásokban erős hanyatlásnak indul. A helyi 
viszonyoknak is megfelelően a fajtársulások egyre erőtlenebb újraszervező-
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désében abundanciája még kisfokú emelkedést mutat, de végül is társu
lási vezető szerepe megszűnik.

A Gomphocythere baconica abundancia-változásai és a kísérő fajok 
szerepe alapján az eplényi és a herendi apti agyag-márga csoport egyet
len zónát képvisel, amit alsó, középső és felső szakaszra tagolhatunk, s 
azt a rétegfaunák és az üledéktípusok változásai is alátámasztják (I. 
táblázat). Az eplényi alsó szakaszban (22,00—42,45 m) a Gomphocythere 
baconica a meddő breccsa és a szénzsinóros konglomerátumok fölé tele
pült szürke mészkőben mutatkozott először nagyon gyéren. A zóna felső 
szakaszán települt márgában és meszes agyagban gyakorisága egyre 
emelkedik, majd a konkréciós agyagban (21,00—22,00 m) teljesen le
csökken. Ügy látszik, hogy a breccsa-konglomerátum és a szenes fel- 
halmozódások helye teljesen kedvezőtlen biotópot jelent, s csak ezek 
után indul meg a fajtársulások és azok kezdeti szakaszaiban a Gomphocy
there baconica már egyre fokozódó, de még alacsony gyakoriságú szerepe. 
Az alsó szakasz e kezdeti részeiben a Dusormiclea fajoknak jutott nagyobb 
társulási szerep. A középső szakaszban (18,00—22,00 m), a fokozottabb 
mészkiválások helyén éri el a Gomphocythere baconica az aránylag rövid 
időtartamú, legmagasabb fokú abundanciáját. A hirtelen bekövetkezett 
környezeti változásra, tehát kifejezetten kedvezőtlen biotóp hatásra, 
gyakorisága feltűnően lecsökkent. A felső szakasz (8,20—18,00 m) egyes 
rétegfaunáiban fokozatosan alárendelt szerepet játszik. Érdekes, hogy a 
felső szakaszban a Munieria baconica H a n t k .-Ьсп dús mészkőben (12,20—
12,60 m) abundanciája egy kis fokú emelkedést még mutat.

A herendi kifejlődésben a Gomphocythere baconica vezető szerepe 
még határozottabb és gyakoriságának változása az eplényivel lényegében 
megegyezik. Itt az alsó szakasz (38,55—43,00 m) túlnyomóan agyagos 
üledékeiben előfordul, de abundanciája még alacsony fokú. Csak a szint 
felső szakaszában (39,00—40,00 m) a sárgáslilás agyagban emelkedik 
feltűnőbben, de azután a palás agyagban átmenetileg megszűnik. A gya
kori üledékváltozást mutató középső szakaszban (17,62—29,35 m) a 
Gomphocythere baconica egyre gyérebben fordul elő, majd a homokos és 
szenes agyagokban vezető szerepe véglegesen megszűnik.

A herendi és az eplényi apti agyag-márga csoport tehát folytonos 
üledéksorával és genetikusán összefüggő faunafejlődésével egy réteg- 
tani egységet, a Gomphocythere baconica-zónát képviseli. A Gomphocythere 
baconica n. sp. abundanciája és a kísérő faunák változásai alapján e zónát 
alsó, középső és felső szakaszra tagolhatjuk.

A Szerkesztő Bizottság határozata szerint, mivel az itt leírt fajok 
mind a herendi, mind az eplényi kifejlődésben kizárólag a Gomphocythere 
baconica-zónából származnak, szövegrövidítés kedvéért a következőkben 
csak a zóna szakaszait jelöltük meg.

A herendi és az eplényi apti emeletbeli agyag-márga csoport rétegeiből 
több mint hatezer Ostracoda-egyedet vizsgáltam át. Az eddig meghatá
rozott 51 faj, illetve varietas a Cypridae, Darwinulidae, Nesideidae, Cytheri- 
dae és Cytherellidae család 16 nemzetségébe tartozik (II. táblázat.)



III. A FAJOK LEÍRÁSA
(Kivonat)

Subordo: PO D O C O PA  
L Fám.: CYPRIDAE 

Subfam .: M a c r o c y p r i n a e  
Gen.: MACROCYPRIS G. S. R r ad y  1867

1. Macrocypris concinna Jones et H inde

(1. ábra a —d)

A kisebb termetű, nyúlánkabb alakú holotípussal az eplényi alak 
oldal- és élkörvonalban megegyezik. A peremöv szerkezetének tisztázá
sáig azzal azonosítom.

Az eplényi I. sz. fúrásban az apti emelet Gomphocythere baconica- 
zóna alsó szakaszának szürke, meszes agyagjában ritka.

Subfam .: C a n d o n i n a e  
Gen.; PARACYPRIS G. 0. Sars (1866)

1. Paracypris inflecta n. sp.
(2. ábra a —c)

Nyúlánk termetű alak, a ventrális felé behajlott, részaránytalanul 
kialakult csúcsokkal. Erre utal a neve is.

A szabadperemöv bilamelláris, homomorf, a belső peremlemez fej
lett. A zárosperem adont.

Az eplényi I. sz. fúrásban a G. baconica-zóna alsó szakaszának szürke, 
meszes agyagjában igen ritka.

2. Paracypris exilis n. sp.
(3. ábra a —d)

Kistermetű alak. Oldalkörvonalának valamennyi íve egyenletesen 
domború és egymásba észrevétlenül megy át. A jobb teknő a hasoldal 
felé valamivel hajlottabb, mint a bal, és beöblösödöttebb. A felületi díszí
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tésben, az oldal- és élkörvonal íveinek lefutásában igen egyszerű, a neve 
is erre utal.

Az eplényi I. sz. fúrásban a G. baconica-zóna felső szakaszának szürke 
agyagjában ritka.

3. Paracypris arcuata n. sp.
(4. ábra a —d)

Megnyúlt veseidomú alak, amelynek hátoldali szegélye a szomszé
dos ívszakaszokkal laposan domború íveltségű, amire a neve is vonat
kozik. A csúcsszegélyek ellentétesen íveltek, a hasoldali ív pedig mindig 
enyhén beöblösödött.

A záróizombenyomatok száma négy, felettük a két mandibuláris 
izombenyomat egymástól kissé távol helyezkedik el.

A peremajak a külső perem vonallal párhuzamosan fut le. A peremi 
likacscsatornák egyenesek és ritkásan helyezkednek el.

Az eplényi I. sz. fúrásban a G. baconica-zóua felső szakaszának kékes
szürke agyagjában, a mészkonkréciós agyagban, továbbá a zóna középső 
szakaszának szürke agyagjában elég gyéren fordul elő.

4. Paracypris gracilis n. sp.
(5. ábra a —d)

Részaránytalanul nyúlt veseidomú alak. Oldalkörvonalának ívei 
észrevétlenül mennek át egymásba. A csúcsszegélyek ellentétesen íveltek.

A záróizombenyomatok száma négy, egy vonalban, egymás felett 
helyezkednek el.

A szabadperemöv bilamelláris, homomorí típusú. A zárosperem 
adont. A kissé fejlett peremajak a külső peremvonallal párhuzamosan, 
annak közelében fut le. Az egybeolvadó zóna a hátsó peremövön szélesebb, 
mint az elülsőn, néhány egyenes, egymástól távolálló likacscsatornával.

A zárosperemen proximálisan keskeny, fogazatlan csatorna húzódik 
végig.

Az eplényi I. sz. fúrásban a G. bctconica-zóna alsó szakaszának szürke, 
meszes agyagjában ritka.

Gen.: CANDONA W. B aird 1845

1. Candona art a n. sp.
(6. ábra a—d)

Kis, zömök termetű alak, szubtrapezoid. A ma élő fajok közül a 
C. hartwigi- és a C. insueta-hoz áll közel.

A herendi I. A. sz. fúrásban a G. baconica-zóna alsó szakaszának szürke, 
palás agyagjában igen ritka; az eplényi I. sz. fúrásban a zóna alsó szaka
szának meszes agyagjában gyakori.
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2. Candona subovata Jones 
(7. ábra a —c)

A C. Candida-csoportba sorolható alak jellemzője az oldalkörvonal 
hátívének egyenletes lefutása, s főleg a jobb teknő elülső szegélyének 
hegyesen kerekítettsége. A hasív elülső harmadában enyhe homorodást 
mutat.

Hat záróizombenyomat volt látható.
A herendi I. A. sz. fúrásban a G. baconica-zóna középső szakaszának 

szürke, barnafoltos agyagjában ritka.

3. Candona subáiig illata n. sp.
(8. ábra a —e)

A Candona-fajok compressa-csoportjába sorolható, aránylag kis
termetű alak.

A záróizombenyomatok száma hét, amelyek közül három-három 
kissé ferde vonalon egymás fölött rendeződik, de egymással nem érint
keznek. A hetedik izombenyomat kissé elkülönülten, a két mandibuláris 
izombenyomat pedig az előbbiek előtt helyezkedik el.

A szabadperemöv bilamelláris, homomorf. Valamennyi szakasz 
peremajakán az összenövési vonal egymáshoz közel áll, a külső peremvo- 
nal közelében, azzal párhuzamosan fut le. Az elülső peremövön a belső 
peremvonal az összenövési vonaltól proximálisan egymástól lényegesen 
eltávolodott. A rövid peremi likacscsatornák egyenesek. A zárosperem 
adont.

Az eplényi I. sz. fúrásban a G. baconica-zóna alsó szakaszának szürke, 
meszes agyagjában elég gyakori, a herendi I. A. sz. fúrásban a zóna alsó 
szakaszában igen ritka.

Subf am .: С у p r i n a e 
Gen.: ARCHICYPRIS n. gén.

Ez új nemzetség diagnózisában egyelőre az alakot, a nagytermetü- 
séget, a centrális izombenyomatok számát és elhelyezkedését, továbbá 
a szabadperemöv bilamelláris, homomorf típusát és a zárosperem adont 
jellegét emelhetjük ki. Ezek alapján a Cyprinae alcsaládba a Cypm-szel 
igen közeli rokonságba helyezhető az Archicypris n. gén.

1. Archicypris lumgarica n. sp.
(I. tábla la —d; II. tábla 3; 9. ábra a —b ; 9/a. ábra c —d)

Magas veseidomú, nagy alak. A teknő vékony, gyengén áttetsző. 
A záróizombenyomatok száma hét, szabálytalan elliptikus körvonalúak. 
A szabadperemöv bilamelláris, homomorf; a zárosperem adont.

A herendi I. A. sz. fúrásban a G. baconica-zóna alsó szakaszának 
kékesszürke agyagjában ritka.
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2. Farn.: DARWEVULIDAE
Gen.: DARWINULA B r a d y  et N orman 1889

(14)

1. Darwinula leg umin ella (Forbes)
(12. ábra a —d; 12/a ábra; 13. ábra a—c)

Kistermetű, oldalkörvonalban erősen nyúlt ellipszis alak. A teknő 
vékony, sima felületű. A záróizombenyomatok száma 7—8, és egy körben 
rendeződve, valamivel a közép alatt helyezkednek el.

A herendi LA . sz. fúrás G. baconica-zóna alsó szakaszának kékes
szürke agyagjában és meszes agyagjában, továbbá a középső szakaszban 
gyéren fordul elő. Az eplényi I. sz. fúrásban a G. baconica-zóna alsó szaka
szának meszes agyagjában gyakori.

2. Darwinula aculeata n. sp.
(14. ábra a —b)

Jellemző e fajra a hátsó szegély kihegyezettsége és felszínének apró 
szemölcsözöttsége. A teknő vastag, átnemtetsző.

A herendi I.A . sz. fúrásban a 19,52—20,52 m közti képződmények
ben ritka.

3. Darwinula ovata n. sp .
(15. ábra a —e)

A teknők részaránytalanok, oldalnézetben rövid oválisak. A teknő
falazat vékony, felszíne kissé durván szemcsézett. A záróizombenyomatok 
száma hét, a középen kör alakú világos udvarban rozettaszerűen helyez
kednek el.

A belsőperemvonal és az összenövési vonal valószínűleg egybe
esik.

Az eplényi I. sz. fúrásban a G. baconica-zóna alsó szakaszának szürke, 
meszes agyagjában elég gyakori.

3. Fám.: NESIDEIDAE
Gen.: BAIRDIA M ’Co y  1862

1. Bairdia insolita n. sp.
(16. ábra a —d)

Az elülső ívnek a mellső dorzális szögletből kiinduló és egyenes lej
tőt formáló része laposan domborodva, csaknem merőlegesen vonul a 
ventrális ív felé, amellyel lekerekített tompa szögletet alkot. Ventrális 
íve közel egyenes.
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A szabadperemöv elülső szakasza jóval szélesebb, mint a hátsó. 
Feltűnő az elülső peremövön az erősen fejlett peremajak, mely a közepén 
a külső peremvonallal párhuzamosan vonul végig. A belső peremvonal 
a peremajaktól proximálisan jelentékenyen eltávolodott. A szabadperemöv 
valószínűleg bilamelláris; a zárosperem taxodont típusú.

Az eplényi I. sz. fúrásban a G. baczóna alsó szakaszának szürke, 
meszes agyagjában ritka.

4. Fám.: CYTHERIDAE B aird  1850 
Subfam.: L o x o c o n  c h i n  a e G. 0 . Sars 1926 

Gen.: CAMPTOCYTHERE T riebel 1950

1. Camptocythere ovális n. sp.
(II. tábla 1. a —d; 17. ábra a —d)

A teknők egyenlőtlenek, ovális körvonalúak. A kissé vastag, gyengén 
áttetsző teknő felszíne egyenletesen és finoman érdes. A felületi likacs
csatornák elszórtan helyezkednek el.

A szabadperemöv valószínűleg bilamelláris, homomorf szerkezetű; 
a peremajak a külső peremvonallal párhuzamosan, annak közelében fut le.

A herendi I. A. sz. fúrásban a G. bzóna alsó szakaszának kékes
szürke agyagjában elég gyakori.

Subfam.: C y t h e r i n a e  
Gen.: METACYPRIS B r a d y  et R obertson  1870

1. Metacypris aeuleata n. sp.
(18. ábra a —d; 19. ábra a —d)

Jellemző erre az ovális alakra az oldalkörvonal elülső ívének feltűnő 
kihegyesedése, különösen a bal teknőn, és a hátsó ívnek erősen domború 
íveltsége. A teknőfelek részaránytalanok.

A teknőfalazat aránylag vastag, gyengén áttetsző, csaknem az egész 
laterális felületre kiterjedő hálózatos díszítésű.

A herendi I.A . sz. fúrásban a G. zóna alsó szakaszának
konkréciós agyagjában és az eplényi I. sz. fúrásban ugyancsak a zóna 
alsó szakaszának meszes agyagjában elég gyakori.

2. Metacypris forbesii Jones 1885 
(20. ábra a—d)

A herendi alak oldal- és élkörvonalban a coloradói alakhoz áll közel. 
A teknő fala aránylag vastag és hálózatos díszítésű.
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A herendi I. A. sz. fúrásban a G. baconica-zóna alsó szakaszának 
kékesszürke agyagjában ritka.

Gen.: GOMPHOCYTHERE G. O. Sars 1924

1. Gomphocythere baconica n. sp.
(IV. tábla 1 a—d, 3; V —VI. tábla 1 — 12; 21. ábra a —d; 21/a ábra a —d; 22. ábra;

23. ábra a —c; 24. ábra a —c; 25. ábra a —b; 26. ábra a —f; 27. ábra a —d)

Jellemzői: hatszögű elrendezésű gödröcskékkel és hosszanti bordákkal 
díszített. Az oldalkörvonal elülső ívének hátsó szakasza homorú, a hátsó 
íve tompa. A dorzális szögletek fejlettek és mindig az elülső a legnagyobb. 
A szabadperemöv bilamelláris, homomorf típusú. A zárosperem heterodont. 
Zárfogak csak a bal teknőn különültek el.

Az észak-bakonyi apti agyag-márga csoport képződményeinek leg
gyakoribb és magas abundanciájú alakja. Csaknem folytonos előfordulása 
az egymástól elég távol fekvő herendi és eplényi kifejlődésben és a kísérő 
fajok életmódtani jellegeinek változásai itt is ritmusos zónális fejlődésre 
mutatnak. Az egységes fejlődésű, egymással összefüggő faunaalakulások
kal jellemezhető agyag-márga csoport képződést, a leggyakoribb és kons
tans faja után Gomphocythere baconica-zónknak nevezhetjük, s abundan- 
ciájának mértéke alapján: alsó, középső és felső szakaszra tagolhatjuk. 
Mind az eplényi, mind a herendi kifejlődésben a G. baconica abundancia- 
változásai az egyes szakaszokban egyezők.

Gen.: EUCYTHERE G. S. Rr a d y  1868

1. Eucythere brevis (Cornuel)
(I. tábla 2. a -d )

Magas veseformájú alak, mely felületi díszítésre nézve is a Cornuel 
holotípusához áll a legközelebb.

A herendi I.A . sz. fúrásban a G. baconica-zóna alsó szakaszának 
kékesszürke agyagjában ritka.

2. Eucythere solitaria T riebel

(28. ábra a —d)

A herendi alakok a holotípushoz viszonyítva oldal- és élkörvonalban 
bizonyos eltéréseket mutatnak, de azok a peremövi szerkezet egyezése 
esetén nem oly kirívók, hogy faji elkülönítést indokolnának.

A szabadperemöv bilamelláris és valószínűleg homorf. A zárosperem 
taxodont, az elülső és hátsó zármezőre szorítkozó fogsorral.

A herendi I.A . sz. fúrásban a G. baconica-zóna felső szakaszának 
szürke agyagjában nem ritka.
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Gen.: CYTHERIDEA B osqu . 1851

1. Cytlieridea hcrendensis n. sp.
(29. ábra a —d)

A teknőfal kissé vastag, gyengén áttetsző; felszíne egyenletesen és 
finoman szemcsézett. A záróizombenyomatok száma négy, elliptikus 
körvonalúak.

A szabadperemöv bilamelláris. A belső peremvonal és az összenövési 
vonal egybeesik. A zárosperem taxodont, az elülső dorzális szögletben 
hat parányi fogacskával.

A herendi I. A. sz. fúrásban a G. baconica-zóna alsó szakasza kékes
szürke agyagjában igen ritka.

2. Cytlieridea (Clithrocytheridca) furcata n. sp.
(30. ábra a —g)

Oldalkörvonalban inkább a Cythereis-re emlékeztető alak, fejlett, 
dorzális szögletekkel. Élkörvonalban viszont a Cytheridea-kra jellemző pár
huzamos oldalkörvonalakkal, többé-kevésbé tompaszögű csúcsokat for
málnak.

A szabadperemöv bilamelláris, homomorf típusú; a zárosperem taxo
dont.

A herendi I.A . sz. fúrásban a G. baconica-zóna alsó szakaszának 
szürkéskék agyagjában, barnafoltos agyagjában, a szürkéssárga, mészrö- 
gös agyagban, a szürke, vörösfoltos agyagban és a zöldesszürke agyagban 
elég gyakori; az eplényi zónában csak a felső szakasz szürke és kékes
szürke agyagjában gyakori.

3. Cytlieridea (Haplocytheridea) baconica n. sp.
(31. ábra a — f; 32. ábra a —d)

Kissé nyúlánk, szögletes alak, melynek elülső és hátsó csúcsszegélye 
lemezszerűén elvékonyodott. Az aránylag széles elülső és hátsó peremövön 
a rendkívül fejlett peremajak mint kiemelkedő lapos redő vonul végig.

A szabadperemöv bilamelláris, homomorf; a zárosperem taxodont.
Az eplényi I. sz. fúrásban a G. baconica-zóna felső szakaszának kékes

szürke agyagjában elég gyakori; a herendi I. A. sz. fúrásban a zóna középső 
szakaszának szürke, barnafoltos agyagjában ritka.

4. Cytheridea (Haplocytheridea) jonesiana B osqu .
(33. ábra a —d)

A Haplocytheridea algenusba sorolt alak jellemzője a hátsó dorzális 
szöglet fejlettsége és az ide eső szemfedő, az oldalfelületen elszórt kerekded 
mélyedésekkel, felületi likacscsatornákkal, a csúcsszegélyen pedig perem
fogakkal.
2 Földtani Intézet Évkönyve X L VII. köt. 2. füzet —  6
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A szabadperemöv bilamelláris, homomorf, a zárosperem taxodont. 
Az eplényi I. sz. fúrásban a G. baconica-zóna felső szakaszának 

konkréciós, szürke agyagjában nem ritka; a herendi I.A . sz. fúrásban 
középső szakasz szürke, vörösfoltos agyagjában ritka.

5. Cytheridea (Haplocytheridea) ovata n. sp.
(34. ábra a —d)

Peremövi szerkezetét és élkörvonali alakját tekintve a Cytheridea 
(H.) nembe sorolható. Oldalkörvonalban szabálytalan tojás alakot mutat, 
amire a neve is utal. Az elülső és hátsó csúcsszegély élnézetben, rövid sza
kaszon, háztetőszerűen lejt.

A szabadperemöv bilamelláris, homomorf, erősen fejlett peremajakkal. ■ 
Az összenövési vonal a belső peremvonallal egybeesik. A taxodont záros
peremen a fogsor teljes.

Az eplényi I. sz. fúrásban a G. baconica-zóna felső szakaszának kékes
szürke agyagjában elég gyakori; a herendi fúrásban a zóna felső szaka
szának zöldesszürke agyagjában szintén gyakori.

6. Cytheridea (Dolocytlieridea) hosc|iietiana (Jones et H in de)

(35. ábra a —e)

Nyúlánk alak, enyhén beöblösödő hasi szegéllyel. Az elülső szegély 
jelentősen szélesebb, mint a hátsó, melynek csúcsrésze kissé a hasi szegély 
felé hajlik. A dorzális szögletek határozottan nem különülnek el. Az 
oldalkörvonal ívei, élnézetben pedig az oldalívek egyenletes lefutásúak.

A szabadperemöv bilamelláris, homomorf, a zárosperem taxodont.
Az eplényi I. sz. fúrásban a G. baconica-zóna felső szakaszának szürke, 

konkréciós agyagjában és a herendi fúrásban a zóna felső szakaszának 
szürke agyagjában ritka.

7. Cytheridea lunata v. V een  

(36. ábra a —d)

Elülső és hátsó csúcsszegélye egyenletesen lekerekített. A dorzális 
szögletek határozottan nem különülnek el. A hasi szegély enyhén homorú. 
Az előreálló hátsó csúcsszegély az elülsőnél mindig valamivel hegyesebben 
kerekített. Élkörvonalban a teknők oldalvonalai ellipszist formálnak.

A szabad- és a zárosperem szerkezetének tisztázásáig az alakban 
mutatkozó megegyezések alapján az eplényi I. sz. fúrásban a G. baconica- 
zóna középső szakaszának szürke agyagjában elég gyakori alakot egyelőre 
a C. lunata v. VEEN-nel azonosíthatom.
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Kistermetű, közel ötszögletes alak, erősen kiugró elülső dorzális szög
lettel. Az oldalkörvonal hátíve csaknem egyenes lefutású.

A szabadperemöv bilamelláris, a zárosperem taxodont.
Az eplényi I. sz. fúrásban a G. baconica-zóna felső szakaszának kékes

szürke agyagjában ritka.

9. Cytlieridea subpolvgona n. sp.
(38. ábra a—h)

A Cytheridea-nemzetségbe sorolható alak oldalkörvonala nyúlt hat
szög, lekerekített szögletekkel. Az elülső dorzális szöglet mind a két teknőn 
fejlett. Élkörvonalban feltűnően nyúlt ellipszis idomú.

A szabadperemöv valószínűleg bilamelláris, homomorf.
Az eplényi I. sz. fúrásban a G. baconica-zóna felső szakaszának kékes

szürke agyagjában elég gyakori.

10. Cytheridea valida n. sp.
(IV. tábla 2; 39. ábra a —d; 40. ábra a —d)

Erősen variáló alak, melyen a hátsó dorzális szöglet határozottan 
nem különül el. A bal teknő valamivel nagyobb a jobbnál, s azt a hasi 
szegélyen kissé átkarolja. Zömök termetű, amire neve is utal. Jellemzője 
továbbá, hogy élkörvonalban mind az elülső, mind a hátsó csúcsból kiin
duló oldalívek háztetőszerűen lejtenek.

A szabadperemöv bilamelláris, homomorf szerkezetűnek tekinthető; 
a zárosperem taxodont, mind a három zármezőn fogazottnak látszik.

Az eplényi I. sz. fúrásban a G. baconica-zóna középső szakaszának 
szürke agyagjában elég gyakori, a herendi fúrásban az alsó szakasz kékes
szürke agyagjában, a középső szakasz szürke agyagjában és a felső szakasz 
szürke, homokos agyagjában gyakori.

Gen.: DUSORMIDEA n. gén. 1954

A Q///zeridúe-családjába tartozó új nemzetség alakra és a peremöv 
szerkezetére nézve a többi nemektől élesen elhatárolódik. Valamennyi faj
nál oldalnézetben kerekded, élnézetben pedig elöl kihegyesedő, zömök 
csónakidomú. A teknőfal vastag, felszíne egyenletesen érdes, szemcsézett. 
Egyes fajok az egész laterálisra kiterjedő, körkörös finom redőzöttséget 
mutatnak. A záróizombenyomatok száma négy. A szabadperemöv bila
melláris, homomorf. A zárósperem taxodont, parciális; zároszloppal 
(tignum).

A genotypus: Dusormidea ventricosa n. sp.

8. Cyíheridea pygmaea n. sp.

(37. ábra a —e)

2* — í
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1. Dusormidea elatrata n. sp.
(41. ábra a —d; 42. ábra)

A nemzetség jellegeivel, de határozott teknő-részaránytalanságot 
mutat. A laterális, főleg az elülső szegélyrészen finom, körkörös redő- 
zöttségű, amire a neve is utal.

A szabadperemöv bilamelláris, homomorí. A peremajak erőteljesen 
fejlett, a külső peremvonal közelében, azzal párhuzamosan fut le. A belső 
peremvonal és az összenövési vonal egybeesik. A zárosperem taxodont 
típusú, parciális.

A herendi I. A. sz. fúrásban a G. baconica-zóna alsó szakaszának kékes
szürke agyagjában, a világos sárgásbarna agyagban és a középső szakasz 
szürke agyagjában elég gyakori. Az eplényi I. sz. fúrásban a felső szakasz 
kékesszürke agyagjában elég gyakori.

2. Dusormidea baconica n. sp.
(IV. tábla 3; 43. ábra a —d; 44. ábra a —c; 45. ábra a —e)

Kistermetű, zömök alak, szögletesen lefutó oldalkörvonali ívekkel. 
A bal teknő valamivel nagyobb a jobbnál. Egyebekben a nemzetség 
jellegeit mutatja.

A szabadperemövre jellemző a peremajak fejlettsége, és a peremi 
likacscsatornák gyér elhelyezése.

A zárosperem taxodont, parciális.
A herendi I.A . sz. fúrásban a G. baconica-zóna alsó szakaszának 

kékesszürke agyagjában elég gyakori, a világos sárgásbarna agyagban és 
a sárgás-lilás agyagban a legmagasabb fokú abundanciáját éri el; a középső 
szakasz szürke agyagjában elég gyakori; a felső szakasz szürke, homokos 
agyagjában ritka. Az eplényi I. sz. fúrásban a zóna felső szakaszában, 
valamint a középső és az alsó szakaszban elég gyakori.

3. Dusormidea ovata n. sp.
(46. ábra a —d; 47. ábra a —e; 48. ábra a —e)

Mindkét teknője tojásdad oldalkörvonalú. Az elülső ív igen enyhén 
homorú mélyedéssel megy át a hasi ívbe. A bal teknő nagyobb a jobbnál. 
Egyebekben a genotípus jellegeit mutatja.

A szabadperemöv és a zárosperem szerkezetére nézve a D. baconica 
n. sp.-vel egyezik meg.

A herendi I.A . sz. fúrásban a G. baconica-zóna alsó szakaszának 
kékesszürke agyagjában elég gyakori, a sárgáslila agyagban gyakorisága 
a legnagyobb, a középső szakasz szürke agyagjában elég gyakori, de a 
szürkéssárga agyagban már ritka. Az eplényi I. sz. fúrásban a zóna felső 
szakaszának szürke mészkövében elég gyakori.
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Zömök alak, mindkét teknőjének oldalkörvonala kissé szögletes. Jel
lemzője továbbá a hátszegélyi taraj és a laterális felület kerekded gödröcs- 
kékkel való díszítettsége. Az oldalkörvonal lefutásában és a záróizombe- 
nyomatmező alakulásában a genotípus jellegei figyelhetők meg.

A szabadperemöv bilamelláris, homomorf.
A herendi I. A. sz. fúrásban a G. baconica-zóna alsó szakaszának 

szürkéskék agyagjában ritka.

5. Dusormidea aeuleata n. sp.
(50. ábra a —d; 51. ábra a—b)

Kistermetű alak, mindkét teknő je elöl kihegyezett. A bal teknő 
feltűnően nagyobb a jobbnál. Egyebekben a nemzetség diagnózisával 
mindenben egyező.

A szabadperemöv bilamelláris, homomorf szerkezetű. A peremajak 
igen fejlett.

A herendi I. A. sz. fúrásban a G. baconica-zóna alsó szakaszának kékes
szürke agyagjában ritka, hasonlóan a középső szakaszban is. Az eplényi 
I. sz. fúrásban a zóna alsó szakaszának szürke mészkövében, a sárgás
szürke márgában és a meszes agyagban ritka.

6. Dusormidea crispata n. sp.
(III. tábla 1. a -e )

A feltűnően eltérő oldalkörvonalú teknő felszíne finom, körkörös, 
karéj osan tagolt redőkkel díszített, mire a neve is vonatkozik. Hasi olda
lán behorpadt. Az élkörvonal elülső csúcsa a hátsónál mindig hegyesebben 
kerekített.

A herendi I.A . sz. fúrásban a G. baconica-zóna alsó szakaszának 
világosbarna agyagjában, a középső szakasz szürke agyagjában és a szür
késsárga agyagban elég gyakori; a felső szakasz szürke, homokos agyag
jában gyéren fordul elő. Az eplényi I. sz. fúrásban a zóna alsó szakaszában 
levő konglomerátumban igen ritka, a szürke agyagban pedig gyakori.

7. Dusormidea ventrieosa n. sp.
(II. tábla 2 a —d; 52. ábra)

A hasi oldalon erősen kiszélesedő alak. Az elülső szegély a középen 
jelentékenyen kihegyesedik. A genotípus jellegeit mutatja.

A bilamelláris szabadperemöv aránylag széles, különösen az elülső 
szakaszán. Feltűnő a peremajak fejlettsége. A zárosperem taxodont, 
parciális.

4. Dusormidea iubata n. sp.

(49. ábra a —e)
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A herendi LA . sz. fúrásban a G. baconica-zónában az alsó szakasz 
szürkéskék agyagjában elég gyakori, a középső szakaszban a szürke agyag
ban gyakori, a szürkéssárga agyagban gyérebben, míg a felső szakasz 
homokos agyagjában ritkán fordul elő.

Az eplényi I. sz. fúrásban a zóna alsó szakaszának szürke agyagjában 
ritka, a konglomerátumban elég gyakori, a szürke mészkőben ritka, a sárgás
szürke márgában elég gyakori, a szürke agyagban gyakori, a szürke konkré- 
ciós agyagban és a kékesszürke agyagban ritka.

8. Dusormidea ventricosa n. sp. (lepressa n. var.
(III. tábla 2. a -c )

E varietás jellemzője az elülső szegélynek a ventrálisba beöblösö- 
déssel való átmenete és a laterális felszín körkörös redőzöttsége.

A szabadperemöv monolamelláris, homomorf; fejlett peremajakkal. 
A zárosperem taxodont, parciális.

A herendi I. A. sz. fúrásban a G. baconica-zóna felső szakaszának 
zöldesszürke agyagjában elég gyakori.

9. Dusormidea ventricosa n. sp. obtusa n. var.
(53. ábra a - d )

Kistermetű, zömök alak. Jellemzője a mindkét teknő elülső és hátsó 
szegélye közti átmenetben enyhe és egyenletesen lejtő behorpadása, 
ami az oldalkörvonal beöblösödésében is megmutatkozik. Ez a szegély
alakulás látható a D. ventricosa n. sp. bal teknőjén isimig a jobb oldalin 
csak alig észrevehető.

A herendi I.A. sz. fúrásban a G. baconica-zóna felső szakaszának 
szenes anyagjában ritka.

10. Dusormidea laminata n. sp.
(54. ábra a —d)

A D. ventricosa n. sp.-hez oldalkörvonalban közelálló alak, de a vent- 
rális felé erősebben kiboltozódott. Egyebekben a genotípus jellegeit 
mutatja. A ventrális peremöv lemezszerűén kiáll az oldalfal betürem
kedő része felett, amire a neve is utal.

A szabadperemöv bilamelláris, homomorf; proximális szegélymező 
nélkül. A zárosperem taxodont, parciális.

A herendi I.A . sz. fúrásban a G. baconica-zóna középső szakaszának 
szürke, vörösfoltos agyagjában, a felső szakasz szürke agyagjában, a 
szürke, homokos agyagban és a sötétszürke agyagban ritka. Az eplényi 
I. sz. fúrásban a G. baconica-zóna alsó szakaszában és felső szakaszában 
ritka.
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Subfam.: C y t h e r i d e i n a e  G. 0. Sars 1925 
Gen.: PARACYPRIDEIS K lie 1929
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1. Paracyprideis trigonella n. sp.
(55. ábra a —d; 56. ábra a —d)

A háromszögletes alakra jellemző az elülső és a hátsó csúcsszegély 
kihegyesedése és azokon közel a száj táj ékig végigvonuló lemezszerű peremi 
redő. A likacscsatornás öv a hasi és a háti szegélybe való átmenet előtt 
jóval szélesebb, mint a középső szakaszán. A hasi szegély jelentékenyen 
beöblösödik.

A szabadperemöv bilamelláris, homomorf. A zárosperem taxodont.
A herendi I.A . sz. fúrásban a G. baconica-zóna felső szakaszának 

szürkésfehér, mészfoltos, homokcsíkos agyagjában és a zöldesszürke 
agyagban elég gyakori.

2. Paracyprideis baconica n. sp.
(57. ábra a — g)

Nyúlánk alak, háti oldalán erősebben kidomborodó, a hasi oldalán 
pedig homorú.

A szabadperemöv bilamelláris, homomorf. A zárosperem taxodont 
típusú.

Az eplényi fúrásban a G. baconica-zóna középső szakaszának szürke 
agyagjában és a felső szakasz kékesszürke agyagjában elég gyakor. A he
rendi I.A. sz. fúrásban a zóna felső szakaszának zöldesszürke agyagjában 
ritka.

3. Paracyprideis obesa n. sp.
(58. ábra a —d)

Zömök termetű, laterális felülete finom hálózatos díszítésű. A peremöv 
szerkezetét tekintve a genotípus jellegeit mutatja.

A szabadperemöv bilamelláris, valószínűleg homomorf szerkezetű.
A zárosperem taxodont, csak a terminális szakaszokra terjedő fog

sorral.
Az eplényi I. sz. fúrásban a G. baconica-zóna alsó szakaszában a szürke 

mészkőben és a felső szakasz kékesszürke agyagjában elég gyakori. A he
rendi I.A. sz.fúrásban a zóna felső szakaszának zöldesszürke agyagjában 
ritka.

Gen.: CYTHEREIS Jones 1849

1. Cythcrcis inaequalis n. sp.
(59. ábra a —d; 60. ábra a —c)

E fajra jellemző a bal és jobb teknő közti jelentékeny terjedelembeli 
eltérés. A jobb teknő jóval kisebb, és mind az elülső, mind a hátsó csúcs
szegélyén peremfogakat visel. A bal teknőn peremfogak nincsenek. Élkör
vonalban főleg háti nézetben deltoid alakú.
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A szabadperemöv bilamelláris, valószínűleg homomorf. A zárosperem 
heterodont típusú.

Az eplényi I. sz. fúrásban a G. baconica-zóna felső szakaszának kékes- 
szürke agyagjában és a konkréciós szürke agyagban elég gyakori. A herendi 
I.A . sz. fúrásban a zóna felső szakaszának zöldesszürke agyagjában elég 
gyakori.

Gen.: ORTHON ОТ AC YTHERE A lexan d e r  1933

1. Orthonotacythere cybaea n. sp.
(61. ábra a —d)

Kistermetű, négyszögletű alak. A hátoldali szegély egyenes lefutású. 
A ventrális szegélye hátul jelentékenyen kiterjedt, amire a neve is utal; 
legnagyobb magassága is ebben a szakaszban van. Az elülső szegély tom
pán lekerekített.

Az eplényi I. sz. fúrásban a G. baconica-zóna középső szakaszának 
szürke, meszes agyagjában ritka.

5. Fám.: CYTHERELLIDAE
Gen.: CYTHERELLA Jones 1849

1. Cytherella paramuensteri Sw a in  et Peterson 
(I. tábla 3; 62. ábra a —d)

Ezt a vastag falazatú alakot az oldal- és élkörvonalban mutatkozó 
megegyezés alapján azonosítottam.

A szabadperemöv bilamelláris, homomorf. A zárosperem taxodont.
Az eplényi I. sz. fúrásban a G. baconica-zóna felső szakaszának kékes

szürke agyagjában és a szürke konkréciós agyagban ritka.

2. Cytherella ovata (R oemer)
(IV. tábla 4; 63. ábra a —d)

A szabadperemöv bilamelláris, homomorf. A zárosperem taxodont.
A herendi I.A. sz. fúrásban a G. baconica-zóna felső szakaszának 

szürke, vörösfoltos agyagjában gyakori. Az eplényi I. sz. fúrásban mind
három szakaszban ritka.

3. Cytherella truneata B osquet 
(64. ábra a —d)

A szabadperemöv bilamelláris, homomorf, valamint a zárosperem is 
jellemzően igen keskeny övét alkot.

A herendi I.A . sz. fúrásban a G. baconica-zóna középső szakaszának 
szürke, vörösfoltos agyagjában igen gyakori.
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Vastaghéjú, mindkét csúcsszegélyén ferdére lemetszett, zömök alak. 
Egyebekben a nem jellegeit mutatja.

A szabadperemöv bilamelláris, homomorf. A zárosperem teljes 
taxodontnak látszik.

A herendi I.A . sz. fúrásban a G. zóna felső szakaszának
sötétszürke agyagjában ritka, az eplényi I. sz. fúrásban a zóna középső 
szakaszának szürke agyagjában elég gyakori.

5. Cytherella (?) recta n. sp.
(66. ábra a —d)

Jelentősen megnyúlt alak, mindkét csúcsszegélye lekerekített, hasi 
szegélye enyhén homorú.

Az eplényi I. sz. fúrásban az apti emelet G. zóna középső
szakaszának szürke agyagjában ritka.

4. Cytherella obtusa n. sp.
(65. ábra a —d)



IV. ÖSSZEFOGLALÁS

1. Faunisztikai értékelés

A faj leírásokkal részletesen ismertetett alakok közül a Cypridae, 
Darwinulidae, Nesideidae, Cytheridae, és Cytherellidae családot 2 új (Archi- 
cypris, Dusormidea), 14 ismert (Macrocypris, Paracypris, Candona, Darwi- 
nula, Bairdia, Camptocythere, Metacypris, Gomphocythere, Eucythere, Cy
theridea, Paracyprideis, Cythereis, Orthonotacythere és Cytherella) nemzetség 
51 fajjal és varietással képviseli (II. táblázat).

A fajok közül 39 teljesen újnak bizonyult (78,8%), 12 pedig az iroda
lomból már ismerttel volt azonosítható (21,2%). A Cypridae családból 8, 
a Darwinulidae-ból 2, a Nesideidae-ból 2, a Q///íeridae-ból 25 és a Cythe- 
rellidae-ból 2 új faj került ki, a faunaelemeknek túlnyomóan pliohalin 
eredetét bizonyítva.

Az egymástól elég távol fekvő herendi és eplényi fúrásokkal harántolt 
apti emeletbeli agyag-márga csoportban jelentékeny a közös fajok száma 
(20 faj 38,4%):

Candona arta n. sp.
Archicypris sp. (B)
Metacypris aculeata n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata n. sp. 
Cytheridea (Haplocytheridea) jonesiana 

BoSQU.
Cytheridea (Haplocytheridea) baconica n. sp. 
Cytheridea (Haplocytheridea) ovata n. sp. 
Cytheridea (Dolocytheridea) bosquetiana 

Jones et H inde

Cytheridea valida n. sp. 
Dusormidea clatrata n. sp. 
Dusormidea ovata n. sp. 
Dusormidea aculeata n. sp. 
Dusormidea crispata n. sp. 
Dusormidea ventricosa n. sp. 
Paracyprideis baconica n. sp. 
Paracyprideis obesa n. sp. 
Cythereis inaequalis n. sp. 
Cytherella ovata n. sp. 
Cytherella obtusa n. sp.

Csak az eplényi apti üledékrétegekben előforduló fajok:

Macrocypris concinna Jones et H inde 
Paracypris inflecta n. sp.
Paracypris exilis n. sp.
Paracypris arcuata n. sp.
Paracypris gracilis n. sp.
Candona subangulata n. sp.
Darwinula ovata n. sp.
Bairdia insolita n. sp.

Cytheridea lunata v. V een 
Cytheridea pygmaea n. sp. 
Cytheridea subpoligona n. sp. 
Orthonotacythere cybaea n. sp. 
Cytherella (?) recta n. sp.
Cytherella paramuensteri Swain  et 

Peterson



Csak a herendi apti üledékrétegekben előforduló fajok:
Candona subovcita n. sp. 
Archicypris hungarica n. sp. 
Archicypris sp. (A)
Darwinula leguminella (Forbes) 
Darwinula aculeata n. sp. 
Ccimptocythere ovális n. sp. 
Metacypris forbesii T. R. Jones 
Eucythere brevis (Cornuel) 
Eucythere solitaria Trieb.

Cytheridea herendensis n. sp. 
Dusormidea baconica n. sp.
Dusormidea iubata n. sp.
Dusormidea ventricosa depressa n. var. 
Dusormidea ventricosa obtusa n. var. 
Dusormidea laminata n. sp. 
Paracyprideis trigonella n. sp.
Cytherella truncata Bosqu.

A feldolgozott anyag a családok határait lényegesen nem módosí
totta. A Cyprinae alcsaládba sorolt monotipikus Archicypris n. gen.-t 
a Cypm-szel közel rokon, egyik ősi ágnak tekintem. A Cythericlae családjába 
helyezett Dusormidea n. gén. 8 fajával és 2 varietásával az apti agyag- 
márga csoport legjellegzetesebb nemzetsége. Alaktani érdekessége a rész- 
aránytalan, erősen fejlett részleges (parciális) taxodont fogsora és zár
oszlopa (tignum). Ezeknek elhelyezkedése, az elülső és hátsó dorzális- 
szöglettel való kapcsolatuk rendszertani tekintetben is fontos diagnosz
tikai bélyeg. A központi izombenyomatok, a bilamelláris szabadperemöv 
és a zárosperem szerkezete részben a Cytheridea és a Loxoconcha genusszal 
való rokonságra utal.

Az agyag-márga csoport (js/racoda-íaunájának jellegzetes vonásait a 
Cytheridae családba tartozó 9 nemzetség egyes fajai adják meg. Elsősorban 
a Dusormidea gén. fajai, melyek a zóna csaknem valamennyi szakaszában 
megtalálhatók. Faj- és egyedszámra a zóna alsó szakaszában a leggyako
ribbak; egyes helyeken, pl. a Dusormidea ventricosa és a Dusormidea baco
nica tömegesen jelenik meg. Hasonlóan fontos szerepet játszanak a 
Cytheridea nemzetség fajai, bár nem oly általános elterjedésűek, mint a 
Dusormidea alakok. Feltűnően ritkák a rétegsor eplényi alsó szakaszában 
a boreális alsó-krétából ismert Cytheridea fajok; itt csak a felső-és középső 
szakaszban fordulnak elő. Leggyakoribb a Cytheridea (Clithrocytheridea) 
furcata n. sp., mely az eplényi felső szakaszban és a herendi apti rétegsor 
mindhárom szakaszában jelentkezett. Ki kell emelnünk mind az alak, 
mind a gyakoriság változásai tekintetében a Gomphocythere baconica n. 
sp.-t, melynek előfordulása a rétegsor valamennyi szakaszára kiterjed és 
csaknem megszakítás nélküli. Helyi viszonylatban e nagy függőleges elter- 
jedésü eurytherm és euryhalin faj jelentékeny alakváltozást mutat. Ez 
szorosan követi az üledéktípusok változásait, ami fokozott alkalmazkodó
képességre vezethető vissza. Az egész apti fauna egyedülálló, az életréteg- 
tani fejlődésfolyamat különböző állapotait átélő e fajának alakváltozásaiban 
valószínűleg csak az ökológiai rasszok jellegei rögzítődtek. A fauna apti 
jellegét az eddigi vizsgálatok szerint a Dusormidea, Cytheridea és a Gompho
cythere nemzetségek fajainak szerepe adja meg, melynek határozottságához 
nem kis mértékben a Campiocythere, Eucythere és Paracyprideis nemzetség 
is hozzájárul. A Camptocythere és Orthonotacythere nemzetség csak fosszi- 
lisan előforduló fajaitól eltekintve, az Eucythere, Cythereis és Paracyp
rideis genus ma élő fajai mind marin, többnyire a sublitorális lakói.
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Az apti agyag-márga csoport legnépesebb családjában, a Cytheridea 
fam.-ban tehát túlnyomó többségben (90,3%) itt azok a nemzetségek 
vannak képviselve, amelyeknek ma élő fajai jobbára a mezohalin (5—9°/00- 
sótartalmú) élettájakat kedvelik. Apti faunánkban az édesvizi és marin 
nemzetségek eltérő arányban szerepelnek; az édesvíziek (Candona, Dctr- 
winula, Metacypris és Gomphocythere) 9 fajjal (17,4%), a tengeriek 43 fajjal 
(82,6%). A marin fajok aránya lényegesen emelkedne, ha a Pontocypris, 
Loxoconcha, Leptocythere, Bythocypris, Sclerochylus, Cytheropteron és
Krithe nemzetségek fajra meg nem határozható töredékeit is számításba 
vennénk.

A herendi és az eplényi fúrásokban harántolt apti agyag-márga csoport 
Os/racoda-faunája tehát egy egységes fejlődést mutató, a kezdeti édes
vízi élettájak, majd a váltakozóan mezohalin és pliohalin (5— 16,5% 
sótartalmú), partközeli élettájak társulási szerveződéseinek tanúja.

A Candona, Darwiniilci, Metacypris és a Gomphocythere nemek ma élő 
fajainak túlnyomó többsége édesvízi. A Candona nemzetség néhány faja 
azonban oligo-mezohalin élettájakból is ismeretes. Feltűnő a Candona 
arta n. sp. és a Candona subangulata n. sp.-nek az eplényi apti rétegsor 
felső részében települt meszes, szürke agyagban (22,00—30,00 m) a fedő 
felé egyre fokozódó gyakorisága. A herendi apti rétegsor alsó szakaszának 
szürke agyagjában (31,55—38 55m) a Candona arta n. sp. és a Candona 
ovata n. sp. nagyon ritka. Lényegében a Darwinula fajok is hasonló elő
fordulást mutatnak, köztük az alsó-krétából is ismert Darwinula legu- 
minella (Forbes) a leggyakoribb. A Metacy prise к közül a M. aculeata 
n. sp. az eplényi rétegsor alsó szakaszának szürke agyagjában (28,95—
30,00 m) nagyon gyakori, viszont a herendi alsó szakasz szürke agyag
jában a Metacypris forbesii Jones-szbI együtt csak ritkán fordul elő.

A Metacypris forbesii Jones az angliai júra és kréta közti átmeneti 
képződményekben, a hasonló korú észak-amerikai üledékekben és az észak
németországi purbeckben és weald nbm gyakori. A Darwinula legumi- 
nella (Forbes) az angliai Wight-sziget, Sussex, Kent, az észak-amerikai 
Colorado és az észak-németországi purbeck és wealden édesvízű tavi és 
mocsári üledékeiben gyakori, míg a csökkentsósvízü limnikus üledékekben 
ritka. A Darwinula és a Metacypris fajok ma csak édesvizekből ismeretesek, 
fosszilis rokonaiknak jelentékenyebb elterjedése a júra-kréta közti átmeneti 
időszakra esik, de mint a herendi és eplényi előfordulások mutatják, a 
középső-krétában is elég gyakoriak, különösen ott, ahol a Candona-к 
is nagyobb számban jelentkeznek. Apti faunánk Darwinula és Metacypris 
fajai azonban nem a szárazföldről származó allochton elemek, hanem amezo- 
halin-brakkmarin környezethez alkalmazkodott járulékos (accessoricus) 
fajok. A Darwinula leguminella (Forbes) és a Metacypris forbesii Jones 
itt reliktumként élt. A Candona subovata Jones South Western Wyoming 
és Utah felső-kréta (Montana form.) esztuariumaiból vált ismeretessé. 
Herenden a zóna alsó szakaszának szürke agyagjában (36,55—37,55 m) 
csak nagyon gyéren fordul elő. Különleges esetet képvisel a Gompho
cythere baconica n. sp. függőleges elterjedése, mely mind a három szakasz-
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ban csaknem megszakítás nélkül követhető. Közvetlen rokonai ma Dél- 
Afrika (Cape province) édesvizeiben élnek. A Gomphocythere baconica-nak 
a fáciessel párhuzamos alakváltozásai, tömeges és csaknem megszakítás 
nélküli vertikális előfordulása is azt bizonyítja, hogy a herendi és eplényi 
előfordulásban vezető és állandó, nagy alkalmazkodó képességű eurytop 
faj. Alsóperei, tési, kisgyóni stb., még feldolgozás alatt levő előfordulásai 
arra vallanak, hogy az Észak-Bakony apti emeletbeli agyag-márga cso
portja vezető fajának fog minősülni.

Ha a herendi és az eplényi fúrások apti agyag-márga csoportjának 
mezobrakk pliohalin jellegű faunáját az eddig ismert azonos korú faunákkal 
összehasonlítjuk, akkor szembetűnő különbségként az utóbbiakban a 
pliohalin nemzetségek csaknem kizárólagos szerepét állapíthatjuk meg. Kivé
telt csak a júra-kréta átmeneti képződményeiben előforduló fajok alkotnak, 
de azok elterjedését egyelőre pontosabban nem körvonalazhatjuk. Néhány 
faj a középső-krétánkban is előfordul, bár nem azonos élettáji és ökológiai 
viszonyok között. Meg kell említenünk azt az érdekes hasonlóságot, ami 
a dél-dakotai (USA) Morrison-formáció és a herendi apti agyagok faunája 
közt mutatkozik. Mindkettőben egy-egy óriási termetű faj tűnik fel, az 
előbbiben a Bairdiocypris morrisonensis R oth, var. equalis H arp , et Su tt ., 
az utóbbiban pedig az Archycypris hungarica n. sp., kíséretükben a 
jóval kisebb termetű Metacypris, Paracypris stb. fajokkal. A Scturopodák 
közti óriástermetűség közismert jelenség, mely valószínűleg azonos, glo
bálisan ható okokra visszavezethetően a mikrofaunában is megmutatkozik. 
A középső-kréta viszonylag rövid ideig tartó helyi lagunáris és mocsaras- 
lápi képződéseiben gyakoriak lehettek és ebben az időszakban is érvénye
sülnek az óriástermetűséget létrehozó környezeti hatások. A szervezeti 
átalakulások, az óriástermetűség egyidejű élettéri változásokkal állhatott 
összefüggésben és miként a bakonyi apti faunánk is tanúsítja, több Ostra- 
coda nemzetséget is érintett.

Az észak-bakonyi apti agyag-márga csopotból 12, az irodalomban 
ismert faj került elő. A jelentős elterjedésű fajok: a Darwinula leguminella, 
Metacypris forbesii, Cytheridea (H) jonesiana, Cytheridea (DJ bosquetiana 
és a Cytherella ovata az alsó-krétában is gyakori fajok (III. táblázat).

2. A faunák réteg tani értékelése
Az eplényi és a herendi apti agyag-márga csoport kőzettípusai tekin

tetében a Rhőne-medencebeliekkel közeli megegyezést mutat. E meden
cének csak a keleti részében vannak jobbára agyagból, márgából és mész
kövekből álló tengeri üledékek, míg nyugati részein limnikus üledékek 
települnek, helyenként tengeri behatásokkal. A Rhóne-medence apti eme
letéből azonban Ostracodáк még nem ismeretesek s így további párhu
zamosításról le kell mondanunk.

Az eplényi apti agyag-márga csoport, ill. a Gomphocythere baconica- 
zóna alsó szakaszának üledékképződése fokozatos ingressziós szakaszok
ban ment végbe. A maim mészmárgáinak lepusztulásából származó anya
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gok leülepedésével kezdődik, melyre szürke agyag települt (41,00—42,45 
m-ig). Ebben, a különben az egész agyag-márga csoportra oly jellemző 
Dusormidea-k. előhírnöke, a Dusormidea ventricosa már megjelenik. A szürke 
agyagra jelentős vastagságban a hullámveréses strand-litorális szint 
anyagából meszes, pirites konglomerátumok és breccsák halmozódtak 
fel, helyenként különböző vastagságú szénzsinórokkal (34,20—41,00 m). 
A szénmentes részben jelentkezik először az agyag-márga csoport leggyako
ribb faja, a Gomphocythere baconica n. sp., az itt elég gyakori Dusormidea 
ventricosa n. sp. és a Munieria baconica H a n t k . társaságában. A fokozott 
elöntést jelző időszakra a sekélyebb tengerszakaszokban erőteljes bio- 
gén mésziszap-képződés következett (32,00—34,20 m). A Gomphocythere 
baconica n. sp. itt már magasabb fokú gyakoriságot mutat, mint a kísérő 
Dusormidea aculeata n.sp., Dusormidea ventricosa n.sp. és a Paracyprideis 
obesa n. sp. E szegényes faunák a fajtársulások szerveződésének iniciális 
stádiumában bizonyára az átmeneti szakaszokat jelzik. A 30,00—
32,00 m közti márgában az eddigi faunakép lényegében nem változott 
meg, csak a Gomphocythere baconica n. sp. gyakorisága mutat további 
emelkedést a Dusormidea ventricosa n. sp. és Dusormidea aculeata n. sp. 
kíséretében. A 22,00—30,00 m közt települő szürke, meszes agyag őrizte 
meg az apti agyagsorozat alsó szakaszának legváltozatosabb és legjel
lemzőbb fajtársaságát:

Macroc yprisconcinna Jones et H inde 
Paracypris inflecta n. sp.
Paracypris gracilis n. sp.
Candona arta n. sp.
Ccmdona subangulata n. sp. 
Archicypris sp. ind. (B)
Darwinula leguminella (Forbes) 
Darwinula ovata n. sp.
Bairdia insolita n. sp.

Metacypris aculeata n. sp. 
Gomphocythere baconica n. sp. 
Dusormidea baconica n. sp. 
Dusormidea aculeata n. sp. 
Dusormidea ventricosa n. sp. 
Orthonotacythere cybaea n. sp. 
Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata 

n. sp.
Cytherella ovata (Roemer),

továbbá Eucythere, Pontocypris, Loxoconcha, Cytherella, Cytheridea (Haplocyth.), 
óriástermetű Cytheridea ?, Sclerochylus, Leptocythere, Bythocypris, Orthonotacy there, 
Krithe, Cytheropteron, sp. ind.-ek.

Az agyag-márga csoport alsó részében a faj társulások vertikális 
sorozatában ez a fauna a legmagasabb fejlettségű és leghatározottabban 
rögzítette az ingressziók nyomán érvényesült élettáji hatásokat. Már a 
fauna összetételéből arra következtethetünk, hogy e társulások a szervező
désnek kulminációs stádiumában alakultak ki. Szembetűnő itt a csökkent- 
sósvízü és a tengeri fajok közel egyenlő aránya, ami mind a faj társulások 
szerveződése, mind az életmódtani viszonyok hatásai tekintetében bizo
nyos egyensúlyi állapotra vall. Nem kevésbé jellemző a zóna alsó szakaszá
nak faunájára az, hogy az alsó-krétából származó fajok társulási szerepe, 
a Darwinula leguminella (Forbes) kivételével, itt megszűnik. A meszes 
agyag képződésének fokozatos megszűnésével mind az üledéktípusban, 
mind a faunaképben lényeges változás állott be. A leromlást okozó kör
nyezeti hatások érvényesültek a társulások szerveződésében, mire az
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terminális stádiumba jutott. A 21,00—22,00 m közti konkréciós agyag 
faunahiánya is ezt mutatja. Csak a stenotop fajok pusztultak ki, a többi 
kivándorolt, de a környezeti viszonyok kedvezővé válásával visszatértek 
és a társulás reorganizációjában újból részt vettek. Ezek a változások 
azonban már a zóna középső szakaszának eseményei, melyek során az 
újraszerveződés gyors ütemben a kulmináció stádiumába (19,00—21,00 m 
közti szürke agyagban) jutott. Változatos faunájában a teljesen új alakok 
vannak többségben. Az alsó-krétából is ismert Cytherella ovata (R oemer) 
és a Darwinula leguminella (Forbes) már csak gyéren előforduló reliktum 
elemek, az utóbbinak szerepe itt végleg meg is szűnik. A zóna középső 
szakaszának faunaelemei:

Paracypris arcuata n. sp. Dusormidea crispata n. sp.
Dcirwinula leguminella (Forbes) Dusormidea ventricosa n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp. Paracyprideis baconica n. sp.
Cytheridea lunata v. Veen Cytherella obtusa n. sp.
Cytheridea valida n. sp. Cytherella ovata (Roemer)
Cytheridea (Clithrocytheridea) aff. furcatan. sp. Cytherella (?) recta n. sp.,
és a Cytheridea, Cythereis, Orthonotacythere, Loxoconcha és Xestoleberis gen.-ba sorol
ható sp. ind.-ek.

Itt érte el a Gomphocythere baconica n. sp. a legmagasabb fokú gyako
riságát, majd az a hirtelen bekövetkezett környezeti változásra fel
tűnően lecsökkent (a 17,00—18,00 m közti breccsában). A zóna középső 
szakaszának jellegét a tengeri nemzetségek nagy szerepe eléggé kidom
borítja. A Darwinula leguminella (Forbes) kivételével összetételében egyet
len idősebb vagy limnikus rokonságra valló elem sem vesz részt. Az üledék
képződési ritmus e rövid tartamú szakaszát valószínűleg egy újabb 
ingresszió hatására keletkezett breccsával zárhatjuk. A zóna felső szaka
szában feltűnő fáciesváltozással kezdődnek azok az élettáji mozgalmak, 
amelyek végeredményben az agyag-márga csoport végső, sok új faunaele
met felmutató szakaszát kialakították. A 17,00—18,00 m közti breccsából a :

Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea ovata n. sp.
Cytherella paramuensteri Savain et Peterson

alacsony abundanciával került ki. Az e fölé települt agyagösszletet a 
12,20—12,60 m közti mészkőréteg két részre tagolja. Az alsó rész (12,60—
17,00 m-ig) szürke konkréciós agyagjának faunaelemei:
Paracypris arcuata n. sp.' Cytheridea lunata v. Veen
Gomphocythere baconica n. sp. Dusormidea baconica n. sp.
Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata Dusormidea ovata n. sp.

n. sp. Dusormidea ventricosa n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) baconica Dusormidea ventricosa depressa n. var.

n. sp. Dusormidea laminata n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) jonesiana Cythereis inaequalis n. sp.

Bosqu. Cytherella paramuensteri Savain et
Cytheridea (Dolocytheridea) bosquetiana Peterson

Jones et H inde Cytherella ovata (Roemer)

és a Cytheridea, Cythereis, Eucythere és a Cytherella gen.-ba sorolható sp. ind.-ek.
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A 12,20— 12,60 ш közti szürke mészkőből:

Gomphocythere baconica n. sp. 
Dusormidea baconica n. sp. 
Dusormidea aculeata n. sp. 
Dusormidea ventricosa n. sp. 
Dusormidea ovata n. sp.

került ki, mégpedig elég magas abundanciával, különösen a Gomphocy
there baconica n. sp. és a Dusormidea baconica n. sp.

A felső részt (8,20—12,20 m) felépítő kékesszürke agyagban:

Paracypris arcuata n. sp.
Paracypris exilis n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata 

n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) baconica 

n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) ovata 

n. sp.
Cytheridea pygmaea n. sp.

Cytheridea subpolygona n. sp. 
Dusormidea clatrata n. sp. 
Dusormidea baconica n. sp. 
Dusormidea ventricosa n. sp. 
Dusormidea laminata n. sp. 
Paracyprideis baconica n. sp. 
Paracyprideis obesa n. sp.
Cythereis inaequalis n. sp.
Cytherella paramuensteri Swain et 

Peterson

és a Pontocypris, Paracypris, Cytheridea és Eucythere gen.-ba sorolható sp. ind.-ek 
fordultak elő.

Az agyag-márga csoport üledékképződésének végső szakaszában a 
vázolt két agyagösszlet kialakulására került sor. Faunáik összetételében 
a közös fajok és csak a rétegsor felső szakaszában előforduló fajok vesznek 
részt uralkodóan (54%). A fejlődésláncolat egységességét a zóna három 
szakaszán átfutó fajok jelentős száma (16%) is bizonyítja. Az agyagok 
közé iktatódó és erős fáciesváltozást okozó mészkő faunájában csak a 
Gomphocythere baconica n. sp. és a Dusormidea nemzetség néhány faja, 
közöttük a Dusormidea baconica n. sp., elég magas abundanciával szere
pel. Az újjászerveződés tehát a mészkőfácies előtti fauna jellegeit állítja 
vissza azzal az eltéréssel, hogy a Gomphocythere baconica n. sp. vezető 
szerepe itt megszűnik és azt a Dusormidea baconica n. sp. veszi át. Az 
eplényi apti agyag-márga csoportban tehát az ismétlődő ingressziók és a 
tenger mélyülése nyomán kialakult parti és partközeli képződmények 
egységes faunasorozattal egy üledékképződési ritmust képviselnek, amit 
az urgon fáciesű requieniás mészkő felhalmozódása zár le.

A herendi apti agyag-márga csoport, ill. a Gomphocythere baconica- 
zóna üledékképződési ritmusának egyes szakaszai élesebben csak a zóna 
felső szakaszában határolódnak el. A bázist alkotó tűzköves márga 
felett, a zóna alsó és középső szakaszára kiterjedő, jelentékeny vastag
ságú agyagösszlet alakult ki. Ebben a palás agyag hozott csak faunavál
tozást. A felső szint üledéktípusai gyorsabb ütemben váltakoznak, ho
mokos és meszes agyag, továbbá mészkőfáciesek közbeiktatódásával.
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A zóna egész alsó szakaszának legváltozatosabb és legjellemzőbb faunája 
már a zóna alsó részének (38,55—42,90 m) elején megjelenik:

Archicypris hungarica n. sp. Cytheridea herendensis n. sp.
Darwinula leguminella (Forbes) Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata
Camptocythere ovális n. sp. n. sp.
Metacypris aculeata n. sp. Cytheridea valida n. sp.
Metacypris forbesii Jones Dusormidea clatrata n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp. Dusormidea baconica n. sp.
Eucythere brevis (Cornuel) Dusormidea ovata n. sp.,

és a Loxoconcha, Camptocythere, Dusormidea, Cythereis, Cytheropteron és a Cytheridea 
nemzetségbe tartozó sp. ind.-ekkel.

Összehasonlítva az eplényi rétegsor hasonlóan gazdag alsó szakasz
beli faunájával, lényegesebb különbséget csak a faj összetételben állapít
hatunk meg, de a pliohalin jellegben teljesen megegyeznek. A faunaeltérések 
oka valószínűleg a két élettáj hidrográfiai különbségében rejlik. Eltérés 
mutatkozik még abban is, hogy míg a herendi rétegsor alsó szakaszának 
felső részeiben a faunák egyre szegényesebbé válnak, addig az eplényi 
kifejlődésben a szegényes faunaalakulások éppen az alsó részekben jelent
keznek. A fajtársulások szerveződésében tehát a herendi élettérben az 
iniciális stádium rövid, míg az eplényiben lényegesen hosszabb tartamú 
volt. A társulási szerveződés leromlási jelenségeit a fáciesváltozást jelentő 
világosszürke, palás agyag rögzítette.

A rétegsor középső szakaszának (29,35—38,55 m) túlnyomóan szürke 
agyag, majd meszes agyag és mészkőből álló rétegei egy üledékképződési 
szakaszt képviselnek; faunájában:

Candona subovata n. sp. Cytheridea valida n. sp.
Archicypris sp. ind. (B) Dusormidea clatrata n. sp.
Darwinula leguminella (Forbes) Dusormidea baconica n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp. Dusormidea ovata n. sp.
Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata n. sp. Dusormidea aculeata n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) baconica n. sp. Dusormidea crispata n. sp.

Dusormidea ventricosa n. sp.,

és a Cytheridea, Cythereis, Darwinula, Candona, Paracythereis, Camptocythere nembe 
sorolható sp. ind.-ekkel.

Az újraszerveződés folyamán tehát a zóna középső szakaszának 
faunája, az alsó szakaszhoz viszonyítva, összetételében lényegesen nem 
változott, a fajok többsége (61,5%) az alsó szakaszbeliekkel közös. Feltű
nőbb eltérés a Dusormidea fajok nagy számában és a Gomphocythere baco
nica ugrásszerű gyakoriságában mutatkozik meg. Érdekes, hogy az 
eplényi és a herendi apti kifejlődés középső szakasza, a valószínűsíthető 
hidrográfiai helyzetekből adódó különbségek ellenére, az üledéktípusban 
és faunaösszetételben erős megegyezést mutat.

A zóna felső szakasza (19,52—29,35 m) üledékképződésében három 
részt különíthetünk el, többé-kevésbé eltérő társulási szerveződéssel.
3 Földtani Intézet Évkönyve X L V II. köt. 2. füzet —  6
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Az alsó részben (27,45—29,35 m) az agyagokból:
Gomphocijthere baconica n. sp. Cytheridea (Dolocytheridea) bosquetiana
Eucythere solitaria Trieb. Jones et H inde
í-  tu -j »í • » \ t . Dusormidea ventricosa depressa n. var.
Cytheridea (Chthrocythendea)furcata Dusormidea ventricosa öttusa n. var.

n' SP' Dusormidea laminata n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) jonesiana trigonella n. sp.

Bosqu. Cythereis inaequalis n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) ovata Cytherella ovata (Roemer)

n. sp. Cytherella truncata B osqu.;

a 26,45—27,45 m közti szürke, homokos agyagból:
Gomphocythere baconica n. sp. Dusormidea ventricosa n. sp.
Dusormidea baconica n. sp. Dusormidea laminata n. sp. került ki.
Dusormidea crispata n. sp.

A középső rész agyagjából (25,45—27,45 m):
Gomphocythere baconica n. sp. Dusormidea ventricosa n. sp.
Dusormidea baconica n. sp. Dusormidea laminata n. sp.
Dusormidea crispata n. sp. Cytherella obtusa n. sp.

került ki, míg a 21,52—25,45 m közti szenes agyag és a homokos, meszes 
agyag meddőnek bizonyult.

A felső rész (17,62—21,52 m) agyagiácieseiben, amelyeket egy meddő 
mészkő különít el, a következő fajok fordultak elő:
Darwinula aculeata n. sp. Paracyprideis baconica n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp. Paracyprideis obesa n. sp.
Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata n. sp. Cythereis inaequalis n. sp.

A társulási szerveződés és egyben az üledékképződési ritmus befejeződését 
a közvetlen fedőt alkotó urgon-fáciesű requi niás mészkő jelzi.

Az apti agyag-márga csoport a herendi és az eplényi feltárásban lénye
gében egy partközeli üledékképződést képvisel. Többé-kevésbé ritmikusan 
ismétlődő szakaszai időben egybeesnek a fajtársulások ismételt újraszer- 
veződéssel kialakult egységes fejlődésével. Az agyag-márga csoport tele
pülésének és korának meghatározásánál rétegtani szempontból is döntő 
fontosságúnak kell tekintenünk, hogy az üledékképződési változás és a 
faunafejlődés láncolatának periodicitása egybeesik. Az üledékképződés 
ritmikus változása és az összfauna egységessége a biocönotikai fejlődés 
mozzanataiból még határozottabban kitűnik. E tekintetben is megmutat
kozik az Ostracoda-faunák sajátos tafocönózisukban jól vizsgálható és 
rétegtanilag reálisan kiértékelhető előfordulásuknak fontossága.

Az apti Ostracoda-í&\mak jellemző elemeinek az eplényi és a herendi 
kifejlődés szerinti gyakoriságváltozásaival való összehasonlításából ki
tűnik, hogy fajszámra a Cytheridea és a Dusormidea nemzetség, egyed- 
számra pedig a Gomphocythere baconica jut vezető szerephez. Gyakoriság- 
(abundancia) változásuk azonban az egyes zónaszakaszok szerint sajátos 
eltéréseket mutat, mely a rétegtani szintezésnél értékesíthető.
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Az alsó szakaszban, főleg a herendi kifejlődésben, szembetűnő az 
édesvízi nemzetségek társaságában a Dusormidea nemnek fajszámban való 
uralkodása. Az édesvízi Candona-к előfordulása rétegtani vonatkozásban 
is igen figyelemre méltó. A herendi kifejlődésben a Candona arta és a Can- 
dona subovata igen ritkán, csak az alsó szakaszban jelentkezett. Az eplényi 
alsó szakaszban a Candona arta igen ritka és gyakoriságban jelentősebb 
szerepet csak a középső szakaszban ér el, míg vezető szerephez gyakori
ságával a Candona subangulata jut. E fajokon kívül az eplényi kifejlődésben 
(22,00—30,00 m-ig) a Candona sp. ind.-ek csaknem valamennyi üledék
típusban előfordulnak. Ebből arra következtethetünk, hogy az apti eme
letbeli üledékképződés eplényi szakaszában édesvízi hatások gyakrabban 
érvényesültek.

Az agyag-márga csoport középső szakaszára mind a két kifejlődésben 
a Gomphocythere baconica tömeges fellépése jellemző. A kísérő fajok közül 
a Dusormidea-к a herendi középső szakaszban sokkal nagyobb szerephez 
jutottak, mint az eplényiben. A jobbára mezohalin Cytheridea fajok ugyan 
még alacsony gyakorisággal jelentkeznek a herendi kifejlődésben, az eplé- 
nyiből azonban csaknem teljesen hiányoznak.

A felső zónákban az édesvízi nemek teljesen háttérbe szorulnak. A faj
társulásokban a marin Cytheridea, Paracyprideis, Cythereis és a Cytherella 
fajok vezetnek. A Dusormidea-k előfordulásában azonban feltűnő eltérés 
mutatkozik. Az eplényi litoralis csökkentsósvízű—sósvízű élettájaiban a 
Dusormidea-k gyakoriak, de a herendi kifejlődésben a fokozódó salinikus 
hatásokra egyre ritkábbak (IV. és V. Táblázat).

A herendi és az eplényi apti agyag-márga csoportnak, ill. a Gompho
cythere baconica-zónknkk 3 szakaszra tagolását tehát az Ostracoda-faunák 
és a Gomphocythere baconica abundancia-változásai rétegtani szempontból 
is indokolják.

A vázolt faunisztikai eredmények rétegtani tekintetben helyi érvé- 
nyűeknek tekinthetők. Egyelőre hasonlóan helyi érvényű lehet a vezető- 
és állandó-faj, a Gomphocythere baconica n. sp. gyakorisága és a kísérő 
fajok változásai alapján megkísérelt zónatagolás is. További vizsgálatok 
dönthetik majd el, hogy az apti agyag-márga csoportra regionálisan érvé
nyesíthető-e?

Az ismertetett faunák távolabbi, kontinentális kapcsolatainak meg
állapításairól a megfelelő összehasonlító anyag hiányában egyelőre le 
kell mondanunk. Az eddigi vizsgálatok szerint az európai boreális krétával 
való erősebb, a keleti és déli kréta fauna-tartománnyal pedig csak elmo
sódott kapcsolat állapítható meg.
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