
Sótar' lomra vonatkozó őskörnyezettani vizs
gálatok a bakonyi közégsőmiocén cerithiumos

faunákon,

Drt Kókay József

A Bakonyhegység területén a középsőm!océn képződményekben 
változatos cerithiumos kifejlődések találhatók. Különösen a 
Herend- márkói terület bővelkedik ilyenekben /Kókay 1966/ 0 

Ezeket a kifejlődéseket célszerű a növekvő sótartalom függ
vényében; legfőképen a jellemző ősmaradványegyüttesekre tá
maszkodva tárgyalni. Ugyanis a eorithiumos együttesek kiala
kulására leginkább ható tényező a viz sótartalma és a sótar
talom ingadozásának mértéke volt. A fáciesek sótartalom sze
rinti osztályozásának alapjául Hiltermann beosztását vettem 
/v.ö. Svagrovsky, I960/.

A Herend-márkói alsótortonai öböl K-i felében mélyfúrá
sokból /Márkó l,sz» fúrás 24,o-24.5m / olyan Theodoxus crenu- 
latus /Klein/ tartalmú agyag került elő, mely a faunaösszeté- 
tel alapján legvalószínűbben közepesen sósvizi /mozohalin/ 
környezetből ülepedett le* Ez a képződmény a tömegesen fellé
pő Theodoxus crenulatus faj mellett Vermes- csövecskéket 
/Bydroides pectlnata /Phil./ ?/, egy-ogy juvonills Plrenella 
plcta bicostata /feichw./ példányt, vagy Congeria sp. töredé
ket is tartalmaz, Svagrovsky /I960,/ és mások adatai alapján 
a Pírenella-félék optimális sótartalomigénye lo-2o $>0 között 
volt* Manapság is a [Földközi tengerben, hasonló mozohalin kör
nyezetben már megjelenhetnek8 A várpalotai felsőtortonai kő
szénfedőben ismeretes /Kókay 1967/ a Theodoxus crenulatus alak 
tömeges fellépése, de az alacsonyabb sótartalmat /oligo- mio- 
halin/türő Congeria böckhi Wenz faj, valamint a Brotia oscheri 
/Bronght-/. Acroloxus deperditus /Desm./ és Bulimus vadászi 
Wenz társaságában. Az említett márkái faunaegyüttes a várpa
lotainál nagyobb sótartalmú környezetre utal* A juvenilis Pl-
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renella példányok a kedvezőtlen alacsony sótartalmú környeze
tet igazolják.

Herenden az erősebben sósvizi /pliohalin/ képződmények kö
zé soroltam az u,n., congoriás- hydrobiás üledékeket. A négy 
jellemző szint között az alulról számított harmadiknak a fauna
együttese utal a legnagyobb sótartalomra. Benne nem ritkák a 
Pircnella picta bioostata faj felnőtt példányai /i átmenetekkel 
a Pirenclla picta nympha /Eihw./ felé 1 :/, a foraminiferák azon
ban még hiányoznak belőle. További faunaelemek: Congeria bas- 
teroti Desh-, , Hydrobia ventrosa /Mont./, Melanopsis impressa 
bonelli /Sism«/, Theodoxus crenulatus /Klein/ és Vermes csö
vecskék.

Majdnem sósvizi /brachyhalin/ lerakódások g
1»/ Pireno11a mitralls-os agyag. Leginkább a kőszén-össz- 

let legfelső részén fordul elő, mésziozapos agyag-, vagy kö
szönés agyag- betelepülésként.Legjellemzőbb rá a Pircnella 
picta mitralis /Elchw./ faj tömeges fellépése, Ezen kivül 
kíséretében gyakori a Pircnella picta mslanopsiformls.
Hinia dujardini /Desh./ , Theodoxus pictus /Férs./, Th, crcnu- 
latus /Klein/, Torebralla bidentata lignitarum /Eichw*/, Ce- 
rithlum feuropeum May., Melanopsis impressa bonelli /Sism./, 
valamint az Oclnebrina sublavata /Bast./. Egészében a fauna
együttes a szarmata ccrithiumos képződmények faunájára emlé
keztet /Bodá J. 1959/, hozzávetőlegesen 16-2o sótartalmú 
környezetre utalva.

2. / Hasonló sótartalomra utal a Szigligot l.sz* fúrás
224,oo- m-ben talált £el ’.ortonai Pircnella nodosplicata-s' *
faunaogyüttes /Kókay ‘.JJ ;v/ * Theodoxus sp,, Pircnella nodosop- 
licata /Hörn,/, Terebralia-bidontats lignitarum /BícImt./ Car- 
dium manyenso Kókay,

3 . / Ennél valamivel magasabb sótartalmú környzetet fel
tételez az az együttes /Horend 38.sz» fúrás, 49* 00 — 53»4o 
m/, melyre a Pircnella moravica /Horn./ faj tömeges fellépése 
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jellemző /Kókay 1966., IV.. tábla, 6 . ábra/* Kisérő fajok s 
Pirenella picta /Bastc/, Pirenella plcta mltralls Eichw, 
Tarbralia ftldentata llgnitarum /Desh./, Hydrobia sp.,. Brotla 
■escherl /Brongt./, Gardium edule arcella Duj., Mytilus hajdin
áé ri. Horn*. Balanus sp*j

4*/ Még magasabb /kb. 25-28 $o/sótartalmú vizben élhetett 
az a várpalotai alsótorton fauna /ínota ll7 .sz* fúrás, 365»4o- 
3 6 6 .4 0 m közötti homokos agyagból/, amelyet a Pirenella morá- 
vica /Horn./ alakkörének gyakorisága jellemez, továbbá a Theo- 
dozus plctus /Fér,/, Hydrobia sp*, Pirenella moravica palati- 
notiara Btr. /gyakori/, p, moravica variábilis ffriedb*, P » 
gamlitzensis /Hilb./, P. hartbergensis /Hllb./, Dorsanum nodo- 
socostatum /Hilb*/, Bctusa plioslmplox Sacco, Arca pseudobarba- 
ta Szál*,’Musculus sp., Loripos dentatus /Dofr./, Solecardia 
/Spanlorinüs/ austroezcelsus Kaut, /gyakori/, Cardium sp., Tó
nus sp., Pitaria lslandicoldes /Lamk./ , Paphla sp. juv., Só
ién subfragilis Eichw található meg faunájában.

Ez a faunaegyüttes bizonyos mértékig rokon a herendrál 
leirt /Kókay 1966/ ,,erycinás,, egyaggal, ugyancsak a 3 olecardia 
austroezcelsus faj gyakoriságával.

5*/ Hasonló sótartalmú környezetben élhetett a Szigliget 
I.szí fúrás 2 2 7.oo-2 2 7.3o m-ig .tartó szakaszából származó 
mészkő hydrobiás-cerithiumos faunája is érdekes együttessel* 
Hydrobia ventrosa Aíont,/ /gyakori/, Pirenella nodosoplicata 
/Hörnr'/ /gyakori/, Torebralia bidentata lignitarum, /Eichw./, 
Bittium spina /Partsch/, Cerithium crenatum cfr. communicatum 
Sieb,, Boguina /Glans/ aff« ruginosa /Cossnu et Peyr./ juv., 
Gafrarium /Circo/ ezimium /Horn./ /Gyakori/ ; Bryozoák /sok, 
Illeg, ozigéndus környezetre utal a Bryozoák tömeges megjele
nése.

6 /  Ugyancsak hasonló sótartalmú vizre gnged következtetni 
a'he'rendi-vasútállomás /ín&óház/■ kút jából származó, a Pironella 
gamlitzensis /Hilb,/ alfajainak tömeges fellépésével jellemez-
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hető faunaogyüttes is t
Pirenella gamlitzensis rollei /Hllb,/, P. gamlitzensia theodi- 
s_a /Rolle/, P, gamlitzensis pseudopicta Kókay, P. picta 
mit ralis /Eichw./, P, moravica /Horn,/, P« hartbergensis schild- 
bachonsis /Hilb»/, P, echwaldl elongata /Locin./, Teinostoma 
minimum /Boettg./, T . herendenso Kókay, Hydrobia sp,, Adeorbis 
quadrifasciatus /Grat./, A ,  planorbillus /Duj./, Sandbergeria 
perpusilla /Grat ./,■ Hinia styriaca /Auing,/, H. intorsulcata 
/Hilb./, Retusa truncatula /Rss■/.

Problematikus a Herond- márkói noogén üledékgyüjtő K-l 
felében, az alsótortonai kőszénösszlet közvetlen fedőjében 
települő, közel 1 m vastag cerithiumos-.molluszkás agyag fácleso 
a sótartalom szempontjából, A fauna rendkívül fajgazdag /Kókay 
1966/, sztenohalin alakok /pl. korallok/ kíséretében* Ugyanakkor 
az egész faunára a porithium-félék /Pirenella moravica, P. pic
ta floriana, P, gamlitzensis és. a Gerithium europeum/sokasága 
nyomja rá bélyegét, melyek tömeges fellépéssel általában a brachy- 
halin fáciesre jellemzőek. A létrejött faunatársulás többfélekép
pen magyar ázható j 1,/ A Cerlthium-félék tömegesen normál sótar
talmú környezetben is felléphetnek, ha az életfeltételek /pl. 
táplálkozási lehetőségek, hőmérséklet stb,/ rcndkivül kedvezőek. 
Parker /1959/ a Mexikói-öböl vidékéről tulsós /hypersalin/ kör
nyezetből emlit gazdag, alga-növényzeten élő recens Cerithium- 
f aunát.

2 ./ A lassú üledékképződés folyományaként a gyakran változó, 
rendes- és csökkentsósvizi fáciesek faunája egymásra halmozó
dott, összekveredett /Parkőr, 1956/.

' p'-/ Az . elpusztult állat bomló lágytestéből képződő gázok 
a csigáházat kiemelték eredeti környezetéből. A felszínre ke
rülő vázakat a vízáramlás adott helyen összehalmozta /nekrop- 
lankton/.

Várpalotáról adataink vannak kutatófúrásokból olyan cerit- 
hiumos alsótortonai faunáról is, /Cc-rithium vulgatum L. gyakori
ságával jellemezve/, mely együttes határozottan rendes sótartal
mú környezetet tételez fel*
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Megjegyezzük, hogy Cerethium- félék szórványosan rendes 
sótartalmú üledékekben is előfordulnak /igy pl* a várpalotai 
alsóhelvéti tengeri rétegekben a Plrenella borsodensls Sebrét./, 
de tömegesen általában csökkentsó tartalmú környezetre utalnak. 
Érdekes, hogy a fáoiesokbcn bővelkedő várpalotai miocénben a 
cerithiumos fáeies nagyon ritka. A hircs alsótortonai homok
bánya /Strausz 1955/ tartalmazza ugyan a cerithiumos fácios 
egyes -elemeit, de helytelen lenne itt csökkent sós vi zi faunáról 
beszélni. Vagy összemosást tételezünk fel, vagy elfogadjuk azt, 
hogy kedvező életfeltételek esetén normál sótartalmú vizbon is 
megéltek,

A Cerithium-félék között a sótürés szempontjából bizonyos 
sorrendiség figyelhető meg. Legalacsonyabb /kb. pliohalin/ só
tartalmú környezetet kedveltek a Pirenella picta simább héjú, 
kevésbé diszitett alfajai /Nimpha, bicostata/« A 11 mit ralis” 
és ”melano'psif ormls” alfajok/ valamint a Tor ebrali a ligni fa
rum legjobban az alsó- brachyhalin környezetben érezték magu
kat. A diszitottobb nfloriana" alfaj valamivel magasabb sótar
talmat kedvelhetett* .A P. moravica és P,. gamlitzonsis alakok 
és alfajaik inkább a felső- brachyhalin és normál sótartalmú 
vizben éltek. Marin alakoknak tekintendők a Ptychopotamidos 
papaveraceus orithium michelottii és más fajok.
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