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Abstract 

Examples of episodic deposition and pauses are presented from the Late Miocene (about 10.5 Ma) 
outcrops of Lake Pannon (at Hegyesd, Diszel and Kisörspuszta). Between the major feeders shallow 
lacustrine embayments and wind-dominated sandy shores (Kálla Sand) were formed. Although the 
biota of Lake Pannon was widely studied, less attention was paid to the trace fossils in its various 
fades. 

At Hegyesd cyclic repetition of cross-laminated, horizontally laminated fine sands with simple 
vertical or Y-shaped burrows and structureless (fully bioturbated) fine sands were formed. Towards 
the top of the outcrop both the length and the density of the burrows increases. The traces are mainly 
Skolithos isp. and Polykladichnus isp. The above structures indicate a well balanced rhytm of relatively 
slow current energy, high current energy (storm deposits), followed by pauses of deposition, when 
opportunistic species speedily colonized the sandy substratum. 

Near Diszel very well sorted fine sand is found with hummocky cross-bedding occasionally. In a 2 
m thick unit pine cones are dispersed within the sand. At the uppermost part of the outcrop limonitic 
concretions mark the bedding. The HCS clearly points to stormy periods. 

At Kisörspuszta very well-sorted fine sand is found with repeated limonitic colouring and 
cementation. No sedimentary structures can be observed most likely due to excellent sorting. 
However, spacing, thickness and intensity of limonitic cementation increases upwards, parallel with 
the appearance and increasing density of vertical to winding horizontal burrows. U-shaped and small 
funnel-like forms were also described. 

Although the lack of physical sedimentary structures prohibits direct correlation, the stratigraphie 
and geographic position as well as similarities in their ichnofacies may indicate a close 
palaeogeographic relation between these three outcrops of Kálla Sand. They may have been formed 
in the agitated water of the shoreface, slightly above the wave base, where storm deposition was 
followed by quiet periods with the appearance of burrowing biota. The low diversity of the traces, the 
dominance of Domichnia in the form of Skolithos isp. and Arenicolites isp. points to the lacustrine 
occurrence of the Skolithos ichnofacies. 

Összefoglalás 

A Pannon-tó késő-miocén (kb. 10,5 millió év) üledékei között szép példákat láthatunk az 
epizodikusan meginduló, majd szünetelő üledékképződésre (Hegyesd, Diszel és Kisörspuszta 
feltárásaiban). A fő torkolatvidékek között sekély öblök és szélfútta fövenypartok (Kállai Homok) 
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alakultak ki. Bár a Pannon-tó ősmaradványainak vizsgálata hosszú múltra tekint vissza, a különböző 
fáciesekben előforduló nyomfosszüiák jóval kevesebb figyelmet kaptak eddig. 

A hegyesdi feltárásban keresztlemezes, síklemezes, egyszerű függőleges, vagy Y-alakú járatokat 
tartalmazó finomhomok és üledékes szerkezet nélküli (teljesen bioturbált) finomhomok rétegek 
ciklikus váltakozása figyelhető meg. A kibukkanó rétegsorban felfelé haladva a járatok száma és 
hossza növekszik. A megjelenő nyomfosszíliák nagy része a Skolithos és a Polykladichnus isp.-be 
sorolható. A fent említett üledékes szerkezetek kis áramlási energia, majd nagy áramlási energia 
(viharüledékek) és végül az őket követő üledékképződési szünet ritmikus váltakozását jelzik. Az 
üledékképződés szüneteiben opportunisztikus közösség tagjai népesítették be a homokos aljzatot. 

Díszei közelében nagyon jól osztályozott finomhomok bukkan a felszínre, melyben helyenként 
buckás keresztrétegzés figyelhető meg. Egy kb. 2 méter vastag rétegben fenyőtobozok halmozódtak 
fel. A feltárás felső részén limonitos konkréciók jelölik ki a rétegzést. A buckás keresztrétegzés 
pontosan jelzi a viharos időszakokat. 

Kisörspusztáról kitűnően osztályozott finomhomok előfordulás ismert, melyben vörösre színezett, 
limonittal cementált rétegek ismétlődnek. A kitűnő osztályozottság miatt üledékes szerkezet nem, 
vagy alig látható. A rétegsorban felfelé azonban, a limonitos cementáltság gyakorisága, vastagsága és 
intenzitása növekszik. Ezzel párhuzamosan megjelennek, és egyre gyakoribbá válnak az egyszerű 
függőleges és a vízszintesbe hajló, hajladozó járatok. U-alakú, valamint kis, tölcsér-alakú formák is 
megfigyelhetők. 

A rétegtani és földrajzi helyzet, valamint az ichnofáciesek hasonlósága egyaránt jelzi a Kállai 
Homok e három feltárásának paleogeográfiai kapcsolatát, az üledékszerkezetek hiánya ellenére is. Az 
üledékek a külső parthomlok mozgatott vízében rakódhattak le, kicsivel a hullámbázis felett, ahol a 
viharüledékek kialakulását követő nyugodt periódusokban járatkészítő élőlények népesítették be az 
aljzatot. A nyomok alacsony diverzitása, a Skolithos és Arenicolites lakójáratok gyakorisága a Skolithos 
ichnofácies tavi előfordulását jelzi. 

Bevezetés 

A Pannon-tó gazdag endemikus faunája bőségesen szolgáltatja a kor vagy 

fáciesjelző ősmaradványokat, elsősorban molluszkákat (KORPÁSNÉ H Ó D I 1998; 

MAGYAR et al. 1999a). Ezek azonban a viszonylag nagy energiájú környezetben 

lerakódott Kállai Formáció homok-kavics rétegeiben szerény mennyiségben 

találhatók és egyértelműen jelzik az erősen mozgatott, sekély vizet (MAGYAR 

1988). A Pannon-tó üledékeiben előforduló nyomfosszíliák a testfosszíliáknál 

jóval kevesebb figyelmet kaptak. SZÓNOKY (1978; SZÓNOKY et al. 1999) 

pontosabban meg nem határozott járatokat mutatott be peremi és nyíltvízi 

lerakódású pannon üledékekben. JÁMBOR (1980) a nyíltvízi Száki Agyagmárgából 

kétféle, viszonylag nagy gyakorisággal előforduló nyomot ismertetett: a 

Spirosiphonella pannonicát és a Minisiphonella transdanubicát, melyek valószínűleg a 

Diplocraterion alakkörhöz tartoznak. Ugyancsak JÁMBOR (1980) figyelt fel a Somlói 

Formációban helyenként tömegesen megjelenő Arenicolitesekre, majd MÜLLER P 

és MAGYAR I. irányították figyelmünket a ma már feltöltött Kozma utcai téglagyári 

gödör járataira (SZTANÓ et al. 2002) . A partközeli homokos fáciesek 

nyomfosszíliáit szisztematikusan eddig nem tárgyalta egyetlen tanulmány sem. 

Ez nem is olyan meglepő, ha tudjuk, hogy a nem-tengeri (túlsósvízi, félsósvízi, 

édesvízi, szárazföldi) nyomok nemzetközi irodalma is viszonylag szerény múltra 

tekint csak vissza (pl.: BROMLEY & ASGAARD 1979; BUATOIS & MÁNGANO 1998). 

Néhány hazai oligocén-miocén lelőhely sekélytengeri nyomfosszíliáinak feldol

gozása után (BABINSZKI 2000, 2002) vettük észre a feltűnő hasonlóságot a fentiek 

és az alább bemutatandó pannóniai feltárások nyomegyüttesei között. 
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Földtani felépítés 

A Keszthelyi-hegység, a Tapolcai-medence és a Káli-medence környékén 
kavics, nagy tisztaságú kvarchomok(kő), valamint szublitorális eredetű aleurit 
képviselik a pannóniai üledékeket (JÁMBOR 1980, 1989, 1997; BENCE et al. 1990; 
BUDAI et al. 1999), melyeket a Kisbéri, 
Kállai és Somlói Formációkba soroltak. 
Utóbbi kettő JÁMBOR (1980) szerint 
egymás heteropikus fáciesei, míg a 
legújabb rétegtani eredmények szerint 
a Kállai Formáció a Lymnocardium 
conjugens zónába, a Somlói pedig a 
Congeria praerhomboidea zónába tarto
zik, így közöttük kb. 1 millió év kor
különbség mutatható ki (MAGYAR et al. 
1999b). A legutóbbi térképezés eredmé
nyeként a korábban (BENCE et al. 1990) 
Kisbéri Kavicsként ismert képződmé
nyeket átsorolták a Kállai Formációba, 
míg az abráziós parti kavicstesteket 
Diási Formáció néven különítették el 
(BUDAI et al. 1999). 

A Kállai Homok típusos előfordu
lásai ismertek a Káli-medencéből (2. 
ábra), ahol perm-triász korú alaphegy
ségre települnek (JÁMBOR 1980; BIHARI 
1984). Az üveghomok-kutatás eredmé
nyeként szemcseösszetétele és nehéz
ásvány-tartalma alapján három réteg
tani szintbe sorolták (BIHARI 1984): 

1. „alsó": közepesen osztályozott, 
apró- , középszemcsés (0 ,1-0 ,6 m m ) 
tiszta, karbonát- és vasmentes homok, 
mely tóperemi öblökben rakódott le; 

2. „középső": kitűnően osztályozott, 
aprószemcsés (0 ,1-0 ,2 mm) homok; 
valamint 

3. „felső": homokos kavics, kavicsos 
homok, melyet BIHARI (1984) folyóvízi 
üledékként értelmezett. 

Az „alsó" homok a Salföld közeli fej
tési tavakban, valamint a káptalantóti
kékkúti vonulatban fordul elő. Való
színűleg ebbe a tagozatba sorolható a 
vizsgált hegyesdi feltárás anyaga is (de 
ennek bizonyítására további kőzettani 

1. ábra. A Kállai Formáció ( и Р а 2 ) , a Somlói 
Formáció ( s °Pa 2 ) és a fedő bazaltok ( t a Pa 2 ) 
elterjedése a Káli-medencében és környékén 
(JÁMBOR 1980; BIHARI 1984 és BUDAI et al. 1999 

nyomán). 

Fig. 1 The occurence of Kálla (к>Ра^) and Somló 
Formation (s°Pa2) and the overlying basalts (иРаг) 
in the Káli Basin (after JÁMBOR 1980; BIHARI 1984 
and BUDAI et al. 1999) 
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vizsgálatok szükségesek). A „középső" homok jól nyomozhatóan, szinttartóan 
150-200 m tengerszint feletti magasságban fordul elő (1. JÁMBOR 1980; BUDAI et al. 
1999) Hegyesd, Monostorapáti, Diszel, Mindszentkálla, Szentbékálla környékén 
a bazalt hegyek „szoknyáját" alkotva, valamint a Kisörspuszta-Kővágóörs 
kőtenger vonulat alatt megbújva. A jól ismert „kőtengerek" kvarcitja részben a 
„középső" szint felső részében, részben a „felső" szintben alakult ki. 

Szedimentológiai jelenségek 

Hegyesd 

A falutól délre, a Macska-dombon kis felhagyott homokbánya tárja fel a Kállai 
Formáció apró-, középszemcsés homokját (2. ábra). A homokban háromféle 
rétegzési típus ciklikus váltakozása figyelhető meg (3. ábra): 

- C: keresztlemezes, ritkán kúszó keresztlemezes, 5-10 cm vastag homok, 
amely a feltárás alján járatmentes, felül azonban járatokkal átszőtt; 

Szemcseméret Nyomsűrűség index Energia nívó 
grainsize ichnofabríc flow regime 

síklemezes homok / plane lamination 
kúszó keresztlemezesség / climbing ripple lamination 
keresztlemezesség / cross-lamination 
járatok / burrows 
szerkezetmentesre bioturbált / fully bioturbated 
rétegzési típusok I. szöveg 

2. ábra. Hegyesd, macska-dombi felhagyott homokbánya szedimentológiai rétegoszlopa 
Fig. 2 Sedimentological columnar section of the Hegyesd, Macska-domb outcrop 
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- В : síklemezes, 1 0 - 4 0 cm vastag 
homok, darazsinórós homok, melyben 
egyszerű függőleges vagy Y-alakú, 
homokkitöltésű, vékonyabb ( 1 - 2 mm) 
- vastagabb ( 0 , 5 - 2 cm) járatok talál
hatók (4. ábra) és 

- D: szerkezet nélküli , teljesen 
bioturbált homok, egyenetlen, látszó
lag eróziós talppal, néhol „csüngő" 
járatokkal (5. ábra). 

A ciklusok C B D , C D vagy ВС for
mában j e l ennek meg, he lyenként 
csonkák. Míg a keresztlemezes С tag 
mérsékelt áramlási energiát (csendes 
áramlási tartományt /L/ ) , а В tag gyors 
áramlást / U / je lez (vö. A L L E N 1 9 8 4 ) , 
addig a D tag ülepedési viszonyait nem 
ismerjük, mert az elsődleges üledék
szerkezeteket a bioturbáció eltűntette. 
Viszont a rendkívül intenzív biotur
báció feltehetően viszonylag hosszan
tartó, nyugodt aljzatállapotra utal (vö. 
BROMLEY 1 9 9 0 , pp. 2 0 1 - 2 0 4 ) . A feltá
rásban felfelé haladva nő a járatsűrű
ség, és a járatok hossza is. 

3. ábra. Hegyesd, keresztlemezes (C), síklemezes 
(B) és szerkezet nélküli, teljesen bioturbált 
homok (D) ciklikus váltakozása. A síklemezes 
homokban elszórtan Skolithosok láthatók 

Fig. 3 Cyclic repetition of cross-laminated (С), 
horizontally laminated (B) and structureless, fully 
bioturbated sand (D) at Hegyesd. Skolithos isp. were 
found occasionally in the horizontally laminated sand 

4. ábra. Hegyesd, nagyméretű Skolithosok és Y-alakú Polykladichnusok a síklemezes (В) és a járatokkal 
sűrűn átszőtt keresztlemezes homokban ( C > > D ) 

Pig. 4 Large-sized Skolithos and Y-shaped Polykladichnus in the horizontally laminated (В) and in the 
laminated-to-scrambled sand (C> >D) at Hegyesd 
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5. ábra. Hegyesd, egyszerű függőleges és tölcsér alakú (Monocraterion isp.) járatok a sík lemezes (B), 
keresztlemezes (C) és teljesen bioturbált (D) rétegek váltakozásánál 

Fig. 5 Simple small vertical and funnel-shaped (Monocraterion isp.) burrows (arrows) at the alternation of 
horizontally laminated (B), cross-laminated (C) and the fully bioturbated sand (D) 

Diszel 

Díszeitől délre, a Hajagos keleti lejtőjén található bánya (6. ábra) kitűnően 
osztályozott, vakító fehér, aprószemcsés homokja első látásra nem sok üledék
szerkezetet mutat. Ez általában jellemző a kitűnő osztályozottságú anyagra, 
hiszen a mikrorétegzettséget a csekélyke szemcseméret-fluktuáció mutatná a 
legjobban. Mindössze egy fél méter vastag szintben lehetett megfigyelni 
rétegzést, részben a jelentősebb mennyiségű szénült növényi maradványnak 
köszönhetően itt buckás keresztrétegződés mutatkozott (7. ábra). Ez a szerkezet 
lapos, elmosott felszínű, víz alatti dűnék jellemzője, melyek a hullámbázis alatt 
pélittel váltakozó homokrétegekben, a hullámbázis közelében pedig összeolvadó 
homokrétegekben szoktak előfordulni, és vihar keltette kiáramlások hozzák létre 
őket (vö. JOHNSON & BALDWIN 1986). 

A diszeli homokbánya másik sajátos képződménye az a kb. 2 m vastag 
apróhomok, amelyben elszórtan fenyőtobozok, illetve azok lenyomatai talál
hatók. A tobozok hossztengelyeinek irányai meglehetősen szórnak, melyből 
egyedül az ÉK-DNy- i irányok maradnak ki (6. ábra). Bár az egykorú mediterrán 
éghajlatot jelző tobozmaradványok kerültek már elő Mindszentkálla környékén 
a kvarcitból (MAGYAR 1988), szinttartó, tömeges megjelenésük magyarázatot igé
nyel. Mindszentkállán valószínűleg folyamatosan vethette partra a vízbe került 
és átázott tobozokat a hullámverés, melyek a parti zónában a kavicszsinórokkal 
együtt temetődhettek be. A diszeli előfordulás azonban egyszeri, nagyobb 
mennyiségű toboz bemosására, jó megtartási állapotban való betemetődésére 
utal. Ez bekövetkezhetett például viharok alkalmával, mikor a szél sok tobozt 
sodort egyszerre a vízbe, s azok magukat megszívva és lesüllyedve a vihart kísérő 
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buckás keresztrétegzés / 
hummocky cross-bedding 

limonitos cementáció / 
limonitic cementation 

szénült növényi detritusz / 
coalified plant fragments 

tobozok / pine cones 

fenékvíz-visszaáramlással a parttól távolabbra, 
viszonylag nyugodtabb környeze tbe kerülve 
ülepedtek le. 

A feltárás felső részén, két szintben is elő
fordulnak kb. rétegpárhuzamosan elhelyezkedő, 
limonittal cementált, vékony, lapos táblás vagy rúd 
alakú konkréciók. Semmilyen üledékszerkezet, 
vagy biogén eredetű struktúra nem figyelhető 
m e g ezekben a szintekben. A h o m o k 
szemcsemére te itt valamivel durvább (közép
szemcsés) és kissé rosszabbul osztályozott az alatta 
levőnél, mely magyarázhatja a cementáltságot. 
Hasonló „rudacskákat, homokkőtöviseket" isme
rünk a fehérvárcsurgói üveghomok lelőhelyről is. 
A diszel környékén tanulmányozot t rétegsort 
bazaltkavicsos kvarter fedi, markáns diszkordan-
ciával, hasonlóan a hegyesdi feltáráshoz (8. ábra). 

7. ábra. Diszel, finom növényi maradványok által kijelölt buckás 
keresztrétegzés kitűnően osztályozott fehér homokban 

Fig. 7 Hummocky cross-stratification indicated by fine plantdetritus 
in very well sorted white sand at Diszel 

6. ábra. <— Diszel, felhagyott homokbánya szedimentológiai 
rétegoszlopa 

Fig. 6 Sedimentological columnar section of the outcrop at Diszel 
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8. ábra. Hegyesd, bazaltkavicsos ne
gyedidőszaki üledék diszkordáns 
települése a pannóniai Kállai 
Formáció felett 

Fig. 8 The Pannonian Kálla Formation 
is overlain by Quaternary fluvial beds 
made up of basalt pebbles at Hegyesd 
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9. ábra. A kisörspusztai felhagyott homokbánya 
szedimentológiai rétegoszlopa. 

Fig. 9 Sedímentological columnar section at Kisörs-
puszta sand-pit 

Kisörspuszta 

Kisörspusztán, a víz alatti homok
fejtések fölötti fehér, aprószemcsés 
homok kb. 15 m vastag szelvényét 
vizsgáltuk meg. Akárcsak Diszelen, a 
kitűnő osztályozottságnak köszönhe
tően rétegformákat - nehézásványok 
dúsulása által kirajzolt síklemezes-
séget, hullámos keresztlemezességet - , 
itt is csupán egyetlen helyen sikerült 
megfigyelni (9. ábra). A feltárás felső 
része limonitsávos, limonittal cemen
tált rétegekből áll. Felfelé haladva két 
kb. 2 -3 m-es sorozatban is megfigyel
hető a vastartalom, a cementáltság és a 
limonitos rétegek vastagságának növe
kedése (10. ábra). Ezzel párhuzamosan, 
a legfelső sorozatban megjelennek, és 
egyre gyakoribbá válnak az egyszerű 
függőleges, a vízszintesbe hajló 
kanyargós (12. ábra) és az U-alakú (13. 
ábra), homokos kitöltésű járatok. 

A fenti limonitsávos, aprószemcsés 
homokkifejlődés a kőtenger kvarcit-
jának védelmében KEK felé Kővágó
örsig folytatódik (11. ábra). A Kis-
Hegyestű tövében felhagyott fejtés 
kvarcit tömbjei alatt pedig megfigyel
hető az aprószemcsés homok kavics-, 
darazsinóros rétegekkel való válta-
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10. ábra. Limonitsávos, limonittal cementált homokrétegek sűrűsödő ciklusa Kisörspuszta déli 
bányafalán. A felső négy vastagabb réteg járatokkal sűrűn átjárt 

Fig. 1 0 Upwards increasing intensity oflimonitic colouring and cementation of sand layers in the southern wall 
at Kisörspuszta. The four uppermost thick layers contain most of the burrows 

1 1 . ábra. Limonitsávos homok a már megszűnt kővágóörsi feltárásban (fotó: FÓRIÁN SZABÓ 1984) 

Fig. 1 1 Limonitic sand in an annihilated outcrop at Kővágóörs (by courtesy of FÓRIÁN SZABÓ 1984) 

kozása. A dara, darás kavics rétegek hullámosan, néhány szemcse vastagságú 
lapos füzérekben helyezkednek el. 
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12. ábra. Kisörspuszta. a, kipreparálódott Skolithosők és Polykladichnusok az egyik erősen vasas 
rétegben, b, Kanyargós, homok kitöltésű járatok egy cementált réteg talpán 

Fig. 12 a , Skolithos isp. and Polykladichnus isp. in a strongly limonitic sand layer, b, Winding, horizontal sand-
filled burrows at the base of a cemented bed, at Kisörspuszta 

13. ábra. Kisörspuszta, U-alakú Arenicolitesék. a feltárás erősen limonitos felső részében 
Fig. 13 U-shaped Arenicolites in the limonitic upper part of the outcrop, at Kisörspuszta 

Környezeti értelmezés a szedimentológiai bélyegek alapján 

Az üledékek szemcsemérete mindenképpen partközeli környezetre utal. А 
kővágóörsi kavicszsinóros kifejlődés jelzi talán a legsekélyebb vizet, magát a 
tópartot, ahol a víz szélén, sarló alakban a partra sodort gyöngykavicsok 
halmozódhat tak fel. A másik három feltárás kissé mélyebb vizet, illetve valamivel 
nagyobb parttávolságot jelez. A buckás keresztrétegzés azon kevés üledék
szerkezet közé tartozik, mely egyértelműen jelzi a keletkezés körülményeit. Pélit 
közé települő, buckás keresztrétegzésű homok a hullámbázis-viharbázis közötti 
átmeneti zónát jelzi, ahol a buckásság viharok alkalmával alakul ki. A pélit 



BABINSZKI Е. et al: Epizodikus üledékképződés a Pannon-tó Kállai-öblében 373 

hiányával létrejövő, összeolvadó buckásság a hullámbázis feletti mélységben, a 
parthomlok külső szegélyére jellemző (JOHNSON & BALDWIN 1 9 8 6 ) . 

A hegyesdi feltárásban szintén viharüledékeket, úgynevezett tempesztiteket 
(vö. SEILACHER & AIGNER 1 9 9 1 ) figyelhetünk meg. Ezek belső szerkezete -
keresztlemezesség, sfldemezesség vagy hullámos lemezesség, keresztlemezesség 
( C B C ) - a turbiditekhez hasonlóan az áramlási sebesség változását jelzi. A 
keresztlemezes homoktagok (С) a vihar kiváltotta egyirányú áramlások kezdeti 
gyorsulását, a síklemezesség (В) a leggyorsabb áramlási sebességű állapotot 
jelzik, a rövid időhöz képest jelentős üledékmennyiség lerakódásával kísérve. A 
tempesztitekre jellemző, hogy a vihar elmúltával megjelennek a bioturbáló 
szervezetek, és fentről lefelé haladva átdolgozzák a vihar során lerakott üle
dékeket. A nyugalmas időszak hosszával arányosan akár teljesen el is tüntethetik 
a viharra utaló elsődleges üledékszerkezeteket ( D ) . Ez kitűnően látszik a legfelső 
hegyesdi CBC-soroza ton , ahol a felső С szinte teljesen zavart, alig-alig látszik ki 
az eredeti struktúra. A feltárásban lejjebb található C B D sorozatokban pedig 
valóban el is tűnt. Viharok és nyugalmi periódusok váltakozása szintén 
hullámbázis körüli szituációt jelez, valószínűleg a hullámbázisnál kissé mélyebb 
vízben. Itt a nyugalmi periódusban pélit lerakódása volna "normális", a 
homokosság a Kállai-öböl morfológiájával, méretéhez képest nagyobb víz
mélységével, és/vagy a nagy mértékű üledékbehordással függhet össze. Mindkét 
feltárásban felfelé nő a nyomok sűrűsége, ami pedig azt jelezheti, hogy egyre 
hosszabb volt a nyugalmi időszak, azaz talán kicsit mélyült az üledékgyűjtő. 

Nyomfosszíliák megjelenése az üledékekben 

Hegyesd 

A hegyesdi feltárásban ciklikusan megjelenő finomhomok síklemezes tagjában 
( B ) nagy számban jelennek meg nyomfosszíliák ( 4 . ábra). A kisebb méretű 
Skolithosók elsősorban a síklemezes egység tetején, a masszív homokból kiindul
va figyelhetők meg. Ezek viszonylag ritkák, számuk a feltárásban felfelé haladva 
nem változik, sőt látszólag csökken. A felsőbb részeken ugyanis a teljesen biotur-
bált homok ( D ) belenyes a síklemezes egység tetejébe (5. ábra), s ezzel eltünteti a 
nyomokat. A nagyobb méretű Skolithosók és a Polykladichnusok száma és 
hosszúsága felfelé haladva nő. Ezt jelzi a nyomsűrűség index változása is, mely a 
síklemezes egységekben kezdetben 2-es (a nyomok csak elvétve fordulnak elő) 
(vö. 3. ábra), a feltárás tetején pedig már a 4-es értéket (az eredeti üledékes 
szerkezet 4 0 - 6 0 % - a megsemmisült, vö. 4. ábra) is eléri (2. ábra). 

A síklemezes homok után következő rétegben az élőlények minden üledékes 
szerkezetet eltüntettek, teljesen bioturbált, szerkezetmentes homok keletkezett 
( D ) . Ennek alja nem egyenes, néhol akár 1 2 cm mélyen is belemar az alatta lévő, 
még rétegzett üledékbe. Viszonylag ritkán, de ezen a teljesen bioturbált egységen 
belül is megfigyelhetők a járatok, melyek azonban valószínűleg fiatalabb, felsőbb 
rétegekből erednek és hatolnak le. 

A keresztlemezes rétegekből (C) teljesen hiányoznak a nyomok, a biotur-
bációnak semmi jele nincs. 
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Kisörspuszta 

Kisörspusztán a limonitosság növekedésével párhuzamosan nő a nyom-
fosszfliák gyakorisága, melyet jól mutat a nyomsűrűség index növekedése. A 
feltárás alján található limonitos részeken a nyomsűrűség index értéke 2 (csupán 
elvétve fordulnak elő járatok), felfelé haladva fokozatosan nő, majd a feltárás 
tetején eléri a maximális, 5-ös értéket (vö. 12. ábra) (az eredeti üledékes szerkezet 
teljesen megsemmisült) (9. ábra). 

A gyakorisággal párhuzamosan a járatok típusa is változik. Alul csupán függő
leges, a limonitos részből lenyúló Skolithosokat találunk, felfelé haladva a vasas 
részben is megjelennek elsősorban függőleges és ferde járatok, melyeknek néhol 
vízszintes részei is előfordulnak. E mellett a felsőbb részeken megjelennek U-
alakú Arenicolitesek, Y-alakú Polykladichnusok (13. ábra) és néhány kisebb, tölcsér
alakú nyom is. 

A feltárás alsó részén egy gerinces állat által készített járatrendszer (14. ábra) is 
megfigyelhető, mely a többi nyomfosszüiával egykorú. Erre utal, hogy a járatot 
egy Skolithos keresztülszeli. 

14. ábra. Kisörspuszta, gerinces állat által készített járatrendszer a feltárás alsó részében. Megfigyel
hető a járatot szelő Skolithos (nagy nyíl), mely a két járat egyidejűségét jelzi 

Fig. 14 Vertebrate burrow-system in the lower part of the outcrop, at Kisörspuszta. The Skolithos which pass 
through the burrow (large arrow) indicate the contemporarity of the two burrows 
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A nyomfosszíliák rendszertani leírása 

Ichnogenus Skolithos HALDEMAN 1840 
Skolithos isp. 

A hegyesdi feltárásban megjelenő egyszerű, elágazás nélküli, függőleges 
járatok két mérettartományba sorolhatók. A kisebb járatok átmérője 1-2 mm, 
vastagságuk állandó, hosszuk 1-2 cm. Egyenesek, kör keresztmetszetűek. Faluk 
sima, kitöltésük a beágyazó finomhomokéval megegyező anyagú. Egyesével 
jelennek meg, nem kanyarognak, nem hajladoznak. A masszív homok aljáról 
nyúlnak lefelé. 

A vastagabb és hosszabb járatok kör keresztmetszetűek, átmérőjük 5-20 mm, 
vastagságuk állandó, hosszuk a feltárásban felfelé haladva nő. Alul általában 
5-10 cm hosszúak, fenn az 50 cm-t is elérhetik. A függőleges járatok egyesével 
jelennek meg, egyenesek, vagy hajladoznak. Kitöltésük a beágyazó anyaggal 
megegyező, belső szerkezetük, mely néhány esetben jól megfigyelhető, menisz-
kusz jellegű, ami aktív kitöltésre utal (4., 5. ábra). 

A kisebb átmérőjű, rövidebb járatok ALFERT (1974) revíziója alapján való
színűleg a Skolithos verticalis H A L L , 1843 isp-be, míg a vastagabb, hosszabb járatok 
a Skolithos linearis HALDEMAN, 1840 isp-be tartoznak. 

Kisörspusztán függőleges, vagy ferde, elágazás nélküli, egyenes, vagy enyhén 
hajladozó járatok jelennek meg. Kör keresztmetszetűek, vastagságuk állandó, 
2 - 3 cm, hosszúságuk a 20 cm-t is elérheti. Faluk általában sima, bár egyes példá
nyokon megfigyelhető a hossztengelyre merőleges bordázottság. Egyesével 
jelennek meg. Kitöltésük megegyezik a beágyazó finomhomok anyagával, belső 
szerkezetük meniszkusz jellegű, aktív kitöltés (22. ábra). A feltárás alsó részében a 
limonitsávokból nyúlnak lefelé, feljebb már magában a limonitos homokban is 
előfordulnak (13. ábra). 

Ichnogenus Polykladichnus FÜRSICH 1981 
Polykladichnus isp. 

Függőleges, Y-alakban elágazó járatok. Agai egyenesek, vagy enyhén 
hajladoznak. Hegyesden vastagságuk 10-20 mm, mely nem változik, hosszuk a 
feltárásban felfelé haladva nő, alul 10, fenn 40-50 cm hosszúak (4. ábra). Kisörs
pusztán vastagságuk 10-30 mm, mely nem változik, 10-20 cm hosszúak (12. ábra). 
Egyesével jelennek meg. Faluk sima, kitöltésük a beágyazó finomhomokéval 
egyezik meg, a kitöltés szerkezete aktív kitöltésre utal. 

Ichnogenus Arenicolites SALTER 1857 
Arenicolites isp. 

Elágazás nélküli, függőleges, U-alakú járatok. Átmérőjük 1-3 cm, vastagságuk 
állandó, kör, vagy elliptikus keresztmetszetűek, behatolási mélységük a 20 cm-t is 
elérheti. Az U-alakú járat két szára között spreiten nem figyelhető meg. Kitöl
tésük a beágyazó homokéval azonos, meniszkusz jellegű, mely aktív kitöltésre 
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utal. Kisörspusztán elsősorban a feltárás felső részében jelennek meg. Általában 
egy limonitos egységből kiindulva hatolnak lefelé, és az alatta lévő limonitos 
sávot is elérhetik, sőt azt át is törhetik (13. ábra). 

Tölcsér alakú nyomok 

Kisörspusztán, a feltárás felső részében megjelenő, a limonitos homok alján 
elszórtan megfigyelhető, tölcsér alakú nyomok. Kör keresztmetszetűek, általában 
2 cm átmérőjűek és 1 - 3 cm mélyen nyúlnak lefelé. Kitöltésük a beágyazó homo
kéval megegyező, belső szerkezetük homogén. 

Ezek a nyomok nagyon hasonlítanak a Monocraterion TORELL 1 8 7 0 ichno-
genushoz, de a nyom alsó részét sehol sem sikerült megfigyelni, csak a járat száját 
alkotó tölcsért. ( A Monocraterion életnyomnemzetséget a Tigillites ROUAULT 1 8 5 0 
nemzetségbe, majd később a Skolithos HALDEMAN 1 8 4 0 nemzetségbe sorolták 
(HANTZSCHEL 1 9 7 5 ) . ) 

Gerinces állat által készített nyom 

Kisörspusztán, a feltárás alsó részében figyelhető meg egy szabálytalanul 
elágazó, hajladozó, vízszintes és ferde járatrészeket is tartalmazó járatrendszer. 
Vastagsága 1 5 cm, mely egy-egy járatrész elvégződésénél megvastagodhat, 
kisebb „üreget" alkotva. Kitöltése megegyezik a befogadó homokéval, szerkezet 
nélküli, homogén, mely a járat passzív kitöltődésére utal (14. ábra). 

A járatkészítő élőlények ökológiája 

Nem-tengeri környezetekben előforduló járatok a triásztól ismertek. Számos 
bentosz életmódot folytató gerinctelen élőlény (rovarok [Ephemeropterák -
kérészek], Annelidák - gyűrűsférgek [Oligochaeták - kevéssertéjűek, 
Polychaeták - soksertéjűek], Sipunculidák - fecskendőférgek, Echiuridák -
ormányosférgek, Enteropneusták - béllel lélegző félgerinchúrosok, puhatestűek, 
rákok) él a jelenkori üledékekben és készít nagyon változatos biogén szerke
zeteket (MILLER 1 9 8 4 ) . Ezek közül számos megtalálható jelenkori tavakban is. 

U-alakú lakójáratokat (mint az Arenicolites) sokféle élőlény készít magának: 
különböző férgek, félgerinchúrosok, Phoronoidák, (EKDALE & LEWIS 1 9 9 1 ) . Ezek 
egy része szuszpenzió-filtráló, míg más részük detrituszevő. A járatot készítő 
élőlény életmódjára lehet következtetni a járat felépítéséből. A szuszpenzió
filtrálók járatai ugyanis mélyebbre (akár 4 0 - 5 0 cm-re) nyúlnak az üledékben és a 
járat két szára között nem található ún. spreiten, óraüvegszerű vonalas rajzolat 
(ilyen nyom az Arenicolites). Míg a detrituszevők esetében a járat összetettebb, 
alul sugárirányban szétágazhat és a járat két szára között protruzív spreiten 
található (Diplocraterion), azaz a járat lefelé épül, az üledék fokozatos átdol
gozásával (BROMLEY 1 9 9 0 ) . 
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Mind Hegyesd, mind Kisörspuszta esetében az U-alakú járatoknál hiányzik a 
spreiten és a járatok elég mélyre lenyúlnak, tehát valószínűleg szuszpenzió
filtráló élőlények hozták létre őket. 

Egyszerű, egyenes, elágazás nélküli lakójáratokat (mint a Skolithos) szintén 
számos élőlény készíthet: különböző férgek, Anemonák, Phoronoidák, rákok, 
melyek köz;ött vannak szuszpenzió-filtrálók, üledékfalók, sőt ragadozók is 
(FITZGERALD & BARRETT 1 9 8 6 ; BROMLEY 1 9 9 0 ) . Ezeknél a járatoknál fontos a járat 
kitöltése. Ha a járat gravitációsan töltődik ki, passzív járatkitöltésről beszélünk. 
Ilyenkor a járatot kitöltő anyag megegyezik a beágyazó anyaggal és a kitöltés 
szerkezet nélküli. Ha a járatot a benne lakó élőlény tölti ki (aktív járatkitöltés), 
akkor a járat kitöltése elüthet a beágyazó anyagétól és jellegzetes belső szerkezet 
figyelhető meg benne: lehet csomós, pelletés, illetve meniszkusz jellegű. Az aktív 
járatkitöltés általában üledékfaló életmódot folytató élőlényre utal. A járat 
vékony fala és passzív kitöltése hosszú idejű lakójáratokra jellemző, míg az aktív 
kitöltés jelzi a folyamatos, vagy epizodikus, de gyors üledék-felhalmozódást, 
melyhez a benne élő élőlénynek alkalmazkodnia kell (BROMLEY 1 9 9 0 ) . 

A kisörspusztai és hegyesdi feltárásban megfigyelhető nyomfosszília-együttes 
más jellegzetességet is hordoz. A megjelenő életnyomnemzetségek (függőleges 
Skolithos, U-alakú Arenicolites, Y-alakú Polykladichnus) egy opportunisztikus 
kommunitás (pionír életközösség) tagjai. Az ezeket létrehozó, gyorsan 
alkalmazkodó szervezetekre jellemző, hogy általában kis méretűek, rövid az 
egyedi élettartamuk, gyorsan megtelepednek és növekednek, sok ivadékkal 
rendelkeznek, de speciális alkalmazkodás nélküliek (BROMLEY 1 9 9 0 ) . Ezen pionír 
szervezetekből álló közösségekre jellemző az alacsony diverzitás, nagy 
abundancia, és az egyedek rövid élettartama miatt a járatok gyors elkészítése. 

Ezek a szervezetek képesek gyorsan benépesíteni a valamilyen gyors, 
drasztikus változáson átesett aljzatot (pl. vihar után), illetve elviselik a nagy 
stresszhatással (fizikai és/vagy kémiai stressz) járó környezeteket is. EKDALE ( 1 9 8 5 ) 
szerint az alábbi esetekben a leggyakoribbak: zagyárak, sótartalom-változás, 
oxigén-szegény állapot és vihartevékenység. 

Modern analógiák alapján ezekben a pionír közösségekben a leggyakrabban 
függőleges lakójáratokban élő, szuszpenzió-filtráló Polychaeták fordulnak elő. 
Általában kisebbek és nagyobb mennyiségben jelennek meg, mint a viharok 
közötti, nyugalmi időszakban elterjedt társaik. Az ilyen opportunisztikus 
ichnocönózisok elterjedése rendkívül gyakori a viharüledékekben (VOSSLER & 
PEMBERTON 1 9 8 8 , 1 9 8 9 ; ZONNEVELD et al. 2 0 0 1 ) . 

A jelenkori analógiák jelzik, hogy az aljzat benépesítése nagyon gyorsan 
történik. Az elsőként érkező élőlények kis férgek, melyek gyakran függőleges 
járatokat készítenek (mint a Skolithos). A néptelen aljzat kolonizációja kb. 1 0 nap 
alatt lezajlik ( M C C A L L 1 9 7 7 in: BROMLEY 1 9 9 0 , p. 2 0 5 . ) . Az idő előrehaladtával a 
járatok egyre összetettebbek lesznek és egyre mélyebbre nyúlnak. Ha a 
környezet sokáig nem változik, az opportunisztikus közösséget felváltja az érett, 
nyugalmi közösség. Előfordulhat, hogy ezen közösség eltünteti a pionír 
szervezetek által létrehozott nyomokat (VOSSLER & PEMBERTON 1 9 8 8 ) . 
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A meghatározott nyomokfosszíliák ichnofáciese 

SEILACHER ( 1 9 6 7 ) kilenc ichnofáciest különített el, melyek közül nyolc tengeri: 
Psilonichnus, Skolithos, Cruziana, Zoophycos, Nereites, Teredolites, Glossifungites és 
Trypanites ichnofácies. Később BROMLEY & ASGAARD ( 1 9 9 3 ) a Trypanites ichnofáciest 
két részre osztotta: Gnathichnus és Entobia ichnofáciesre, mellyel a tengeriek 
száma kilencre nőtt. Az eredeti SEiLAHER-féle felosztásban azonban nem-tengeri 
ichofácies csupán egy szerepelt: a Scoyenia ichnofácies. 

A későbbi kutatások azonban megmutatták, hogy ez az egy non-marin 
ichnofácies kevés. Csökkentsósvízi, édesvízi és szárazföldi környezetekből, már 
legalább az ordovícium elejéről származnak nyomfosszíliák és a devontól 
komplex nem-tengeri ökoszisztémákról és a belőlük megmaradó nyomfosszília-
együttesekről beszélhetünk (MAPLES & ARCHER 1 9 8 9 ) . Az ezekben az együtte
sekben megtalálható nyomfosszíliák közül viszonylag sok előfordul mind 
tengeri, mind nem-tengeri környezetben, melyek közé nemcsak különleges, ritka 
nyomok tartoznak, hanem gyakoriak, jól ismertek is, mint például az Ophio-
morpha, Skolithos, Planolites, Chondrites, Cruziana, Paleodictyon, Arenicolites. Ezek a 
nyomok több tengeri ichnofáciesben fordulnak elő, többfajta környezetet 
jeleznek. Ezért a nem-tengeri környezetekből mind gyakrabban előkerülő, 
egymástól erősen eltérő nyomfosszília-együttesek megkívánták a Scoyenia 
ichnofácies felosztását. 

BROMLEY & ASGAARD ( 1 9 7 9 ) négy részre osztotta a Scoyenia ichnofáciest: 
Fuersichnus és Arenicolites (állandóan vízzel borított, tavi) együttesek, Scoyenia 
(nagyon sekély tavi, időnként kiszáradó) együttes, Rusophycus (rendszeresen 
kiszáradó, folyóvízi) együttes. 

A Kisörspusztán és Hegyesden megjelenő nyomfosszília-együttesek e szerint a 
felosztás szerint az Arenicolites ichnocönózisba tartoznak, melyre jellemző, hogy 
kevés, két-három életnyomnemzetséget tartalmaz. Uralkodnak a függőleges, 
egyszerű, elágazás nélküli és az U-alakú járatok. A járatokat befogadó üledék 
általában síkrétegzett homok (vö. BROMLEY & ASGAARD 1 9 7 9 ) . 

Később BUATOIS & MÁNGANO ( 1 9 9 8 ) másik felosztást javasolt. Ők három részre 
osztották fel a SEiLACHER-féle Scoyenia ichnofáciest: Termitichnus (szubaerikus, 
tisztán szárazföldi) ichnofácies, Scoyenia ichnofácies (átmenet a szárazföldi és a 
vízi környezetek között), Mermia (alacsony energiájú, nyíltvízi, tavi) ichnofácies. 

A Kisörspusztán és Hegyesden megjelenő nyomfosszília-együttesek ebbe a 
felosztásba nehezen illeszthetők be, hiszen állandóan vízzel borított környezet
ben keletkeztek, de nem a tó mélyebb, nyugodt részén, hanem a nagyobb 
energiájú, hullámbázis körüli mélységben. Az itt megfigyelhető szedimentológiai 
és ichnológiai jegyek inkább a tengeri környezet Skolithos ichnofáciesének 
felelnének meg. 

Őskörnyezeti paraméterek a nyomfosszíliák alapján 

Figyelemre méltó, hogy a kisörspusztai és a hegyesdi feltárásban felszínre 
bukkanó félsósvízi üledékekben csupa, eredetileg tengeri környezetekből leírt 
nyomfosszíria található. Ennek az az oka, hogy a nyomfosszíliák és a belőlük 
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definiált ichnofáciesek elterjedésében nem a sótartalom játsza a fő szerepet. 
Nagyon sok életnyomfaj megtalálható mind tengeri, mind félsósvízi, édesvízi 
környezetben (EKDALE 1 9 8 9 ) , sőt ugyanezen fajok akár hiperszalin feltételek 
mellett is megjelenhetnek. 

SEILACHER ( 1 9 6 7 ) eredeti definíciója szerint az ichnofáciesek elterjedését a 
vízmélység határozza meg. A későbbi munkák azonban megmutatták az egyéb 
környezeti tényezőknek, például az aljzat minőségének, a hidrodinamikai 
energiának, az üledékképződés sebességének, a turbulenciának, az oxigéntarta
lomnak, valamint a rendelkezésre álló táplálék mennyiségének és minőségének 
fontosságát (FREY et al. 1 9 9 0 ) . 

A vizsgált feltárásokban a nyomfosszília-együttes típusát a környezet energiája 
szabta meg, mint a hasonló tengeri és nem-tengeri példák esetében is (KAMOLA 
1 9 8 4 ; HOWARD & F R E Y 1 9 8 4 ; F R E Y & HOWARD 1 9 8 1 ) . A nyomok tehát azonosak a 
tengeri környezetben kialakult nyomokkal, bár valószínűleg más élőlények 
készítették őket. 

A kisörspusztai és hegyesdi feltárásban található nyomfosszüiák (Skolithos, 
Arenicolites, Polykladichnus) a leülepedéskori környezetről az alábbiakat jelzik: 

- Oxigéntartalom: a függőleges lakójáratok jelzik a fenékvizek cirkulációját, az 
oxigénnel való jó ellátottságot. 

- Hidrodinamikai energia: függőleges lakójáratok általában nagy energiájú 
környezetben, elsősorban homokos aljzaton jelennek meg. Olyan környezetben 
fordulnak elő, ahol a homokrétegek epizodikusan, gyorsan, nagy energiájú 
folyamatokban ülepednek le, míg a közbülső, nyugodt, kisebb energiájú 
időszakban az aljzat benépesül és megkezdődik az üledék felülről lefelé irányuló 
átdolgozása. Az, hogy az eredeti üledékes szerkezetből mennyi őrződik meg, 
attól függ, hogy a következő nagy energiájú esemény mikor következik be 
(EKDALE & LEWIS 1 9 9 1 ) . 

- Mélység: SEILACHER ( 1 9 6 7 ) eredeti definíciója szerint a vertikális járatok, 
melyek a Skolithos ichnofáciesbe tartoznak az árapályzónát jelzik. Később 
azonban rámutattak, hogy ez nem igaz, mivel minden olyan környezetben 
megtalálhatók, pl. a parthomlokon, ahol homokos az aljzat és elég nagy az 
energia ahhoz, hogy a szuszpenzió-filtráló élőlények számára elég élelmet 
szállítson, de nem olyan nagy, hogy az aljzatot erodálja (EKDALE & LEWIS 1 9 9 1 ) . 

Következtetések 

A korábbi elképzeléseket, melyek szerint a Káli-medence pannóniai 
homokja mozgatott partközeli vízben ülepedett le, a szedimentológiai és 
paleoichnológiai vizsgálatok pontosították: a bélyegek a parti övnél mélyebb 
zónára, a parthomlok alsó részére utalnak, hullámbázis körüli vízmélységet 
jeleznek. A Kállai Formáció „alsó" és „középső" szintjében nagy energiájú 
áramlások, viharok nyoma és azokat felváltó hosszabb-rövidebb nyugalmi 
periódusok mutathatók ki. A viharok jellegzetes buckás keresztrétegződést és 
síklemezes-keresztlemezes h o m o k rétegpárokat hoztak létre a viharbázis 
környezetében. A nyugalmi periódusok idején a homokos aljzatot gyorsan 
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kolonizálták, elsősorban szuszpenzió-filtráló élőlények, melyek vertikális 
Skolithos, U-alakú Arenicolites és Y-alakú Polykladichnus lakójáratokat készítettek. 
Ezen nyomegyüttes a feledésbe merült BROMLEY & ASGAARD ( 1 9 7 9 ) nem-tengeri 
ichnofácies osztályozása szerint az Arenicolites ichnofáciesbe tartozik, mely 
gyakorlatilag a tengeri Skolithos ichnofácies tavi analógiája. 
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