
A Rudisták paleoökológiája.
B. dr.Czabalay Lanke

A. Rudisták tanulmányozása a kagylók őslénytani vizsgálatá
nak történetében egyik legrégibb és legérdekesebb fejezet. A cso
port minden jellege érdekes, főleg paleobiológiai vonatkozású el
térése más kagyló csoportoktól, kitűnő fácies és szintjelző voltuk, 
hamar ősein fölkeltette a geológusok érdeklődését. A Rudisták fontos
ságának felismerését bizonyítják az őslény .tani irodalomban a múlt 
században és századfordulón megjelenő leiró és rendszerező monográ
fia-sorozatok , TOUCAS, A., .PAQU1BR, V ./. DOUVILLÉ
munkáiban minden további rendszertani vizsgálat alapját rakta 
le, mig TOUCAS a paleobiológiai irányzatú vizsgálatokat alapozta 
meg. Néhány osztrák /ZITTEL/és olasz /Dl Stefano/ munkát kivéve 
szinte francia hegemónia volt ezen a kutatási területen. Az utóbb 
említett munkák főleg leiró jellegűek, rendszertani, fejlődéstani 
és paleoükológiai kérdéseket nem érintenek,

A kutatás a huszas évektől mind nagyobb érdeklődésről ad 
számot, Klinghardt, Kühn, Milovanovic kiváló munkákban foglalkoz
nak a rudisták szervezeti felépítésével, a szervek élettani funk
ciójával és fejlődéstani kérdéseivel. MILOVANOVIC elsőként foglal
ja össze a héjszerkezeti vizsgálatok eredményeit, ezekből követ
keztet az ökológiai körülményekre. Külső morfológiai megfigyelései, 
a kisérő fauna elemzése jelentőségének kiemelése, a szifonális 
öv helyzetéből levont következtetései a modern palaeoökológiai 
vizsgálatok alapjait adják.'ZAPIU? K , paleobiológiai és paleoöko- 
lógiai vizsgálatai a gosaui ruaistákon szintén a modern, korszerű 
irányvonalat képviseli.

ISIRE, G<. a Radiolitesek szervezetének élettani funkciójá
val kapcsolatos paleobiológiai, adaptációs és környezethatás 
elemző vizsgálatai kiemelkedőek.

SÉNESoE és ARTONINI rendszertani kérdésekkel^ Senesse e- 
gyes fajok változataival foglalkoztakc 
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DECHASEAUX, C. a régi irodalom kritikai értékelésével összesí
tette a Rudisták szervezeti felépítésével és élettani megnyil
vánulásával kapcsolatos eddigi ismereteketDECHASÉAUX, C. kor
szerű rendszertani és filogenetikai vizsgálatai a modern paleo- 
biológiai irányzatot képviselik,, megállapításai ujszerüek és 
teljesen logikusak.

A RUDISTÁK rétegtani fontosságára való tekintettel a medi
terrán geoszinklinális területén levő országokban az utóbbi év
tizedben fokozottabban megindultak a Rudisták rendszertani és 
rétegtani vizsgálatai j TAVAITI, TŐRRE, ROSSI RQNCHETTI, PEJOVIC, 
SLISKOVIC, SORNAK, POLSAKLUPU D. etM. Mac GILLAVARY, COOGAN, 
PÚELINCEV, RENNGARTEN. TAVANI, MAC-GILLAVARY, PCELINCEV,’ akik 
rendszertani és filogenetikai kérdésekkel mélyrehatóan foglal
koztak. Pcelincev az alsókréta Rudistákra vonatkozó paleoökoló- 
giai tanulmánya ezen a területen egyedülálló és korszerű.

Hazai vonatkozásban PETHŐ rendszertani munkája kiemelkedő. 
KÚTÁSSY. a Eossilium Katalogus-ban a mozozooS-. Pachyodontákat 
rendszerezi. HQEMAU-VADÁSZ mecseki alsókréta Pachyodonta-vizs- 
gálatai rendszertani, filogenetikai szempontból figyelemreméltóak. 
Későbbi években néhány Rudista ,faj morfológiai leirását találjuk 
BARNABÁS és JASKÖ doktori értekezéseiben. Az utóbbi években meg
induló Rudista tanulmányok részben rendszertani és filogenetikai 
jellegűek, mint a Requienidae család revíziója, részben egyes 
fajok és azok változatainak teljes vizsgálatát, horizontális és 
vertikális elterjedésüknek revízióját tűzik célul. A szenon 
hippuriteszes korallos összlet faunájának paleoökcűógiai értéke
lése a Rudisták morfológiai jelenségeinek megfigyelése, lito- 
és biofáciesviszonyok lehetőség szerinti rekonstruálása a kisérő 
fauna részletes elemzése., alapján megtörtént. Folyamatban van a 
Rudisták finomhéjszerkezeti vizsgálati módszerének /elektron- 
mikroszkóp/ egyes geokémiai és röntgen spektroszkópiai módsze
reknek bevezetése. Ezek a vizsgálatok lehetőséget adnak annak
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megállapít ás ár a, hogy a belső szerkezet, zár és fogszerkezet 
alakulása, a fácies alakulása, egyes elemek dusulása, csökke
nése között milyen összefüggés van. 'Székből a vizsgálatokból 
kapott adatok az ökológiai komponensek változására, .fáciesvi
szony ok alakulására vetnek fényt és feltehetően rendszertani, 
filogenetikai kérdések megoldásához fognak segítséget nyu jta
ni /3„ GZÁBALAY, LJ

A RUDISTÁK paleoökoiógiat vizsgálati mód
szerei »

A Rudisták kitűnő fáciesjelzőké Vizsgálatuknál nagyon sok 
ökológiai faktorra, /pl* tengermélység/ nehezen tudunk követ
keztetni recens összehasonlító anyag hiányában. Viszont a jó- 
megtartású teknők paleobiolőgiai elemzése, -az egyes szer-vek 
életfunkci ó jánalc megállapít ás a , komoly objketiv alapot ad az 
egykori életkörülmények megrajzolásához,

A Rudisták paleoökológlai vizsgálatánál nagy jelentősége 
van a példányok autochton volta megállapít ás -inak s ln Autochto- 
nok, 2o Eredeti élethelyükön vannak, de részben elmozdítottak,
3. Vegyes fauna, részben autochton, részben áthalmozott * Csak 
ép példányok esetében tudjuk megállapítani az autochton jelle
get, ahol a felső teknő is ép. A bezáró üledék milyenségét és 
az alsó teknőben levő üledékanyagot azonosítani kell, és a 
szifonális öv helyzetéből pontosan rögzíthető, hogy autochton 
vagy áthalmozott-e a példány,

A Rudisták paleoökológiai vizsgálatait a következő cso
portokra oszthatjuk, anélkül, hogy ez a felsorolás bármiféle 
fontossági sorrendet jelentene, ezeknek a módszereknek alkal
mazását mindig az adott helyzet szabja meg. 1Q Morfológiai 
megfigyelések - teknők formája, zár-íogszerkezet, deformáló- 
dás,~ forma és fáciesviszonyok kapcsolatának megállapít ása 
Élettársulás, vagy utólagos fennövéso idegen organikus anyagok
nak. Mechanikai behatások megállapítása sérülésekből, torzitó 
jelenségéből.
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2. A Rudisták megjelenési formája j rétegekben, szintekben, pa
dokban,. v-agy magányosann
3» Kisérő fauna elemzése.
4. Statisztikus módszerek alkalmazása az értékelésben.
5. Héj szerkeze ti vizsgálatok - binokuláris, elektronmikroszko- 

pi s replique /lakk/ módszer.
6. Geokémiai módszerek alkalmazásának lehetősége, C; rönt-

genspekroszkóp, spektroszkóp.

1» A RUDISlA teknők külső megjelenési formájából következtet
ni lehet, hogy magánosán élő vagy zátonyképző formák-e.
A magányosan élő formáknál az alsó teknő széles, többnyire 
begörbült kürtalaku,. A teknő héja vastag, különösen a kal- 
citprizma réteg, mely lassú növekedésre utal. Az erősen meg
görbült alsóteknőjü formák iszapos fenékaljzaton éltek. A 
zátonyképző formáknál az alsó teknő megnyúlt, a felső ki
csiny, hullámos,'bordákkal, csomókkal diszitett. Az alsó 
teknő rendkívül erősen bordázott, ez a bordázottság védő
berendezésül szolgált az erős hullámverés ellen.
A zátonyterületre jellemző a gyors növekedés, melyben fon
tos szerepe van a hőmérsékleti viszonyoknak, a tengervíz 
mozgatottságának és a mechanikai igénybevételnek. Hz utóbbi 
miatt gyakori a harántalapképződmények' megjelenése, melyek 
a teknő erősítésére szolgáltak. Gyakran találkozunk a tor
zió jelenségével, mely a szifonális öv védelmét jelenti 
mechanikai behatások ellen. Ha a szomszédos egyedelc gyors 
növekedése lehetetlenné teszi a táplálék felvételét, ez 
többnyire a belső szerkezetben, a ligámén tűni és két oszlop 
megnyúlásában mutatkozik. Ezzel a felső teknő nyitását biz
tosítani tudta.
A Hippuritesek bonyolult szűrő szerkezettel rendelkeztek a 
felső teknőn, mely lehetővé tette, hogy terrigén agyaggal.
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szennyezett partközeli övben is éljenek, ellentétben a Radioli- 
tesekkel, melyeknek nincs szürőberendszésük0 Ezzel magyarázha
tó, hogy a két csoport fajai nem mindig együttesen jelennek 
meg0

A legújabb vizsgálatok nagy jelentőséget tulajdonítanak a 
kékalgák jelenlétének, melyek eltűnése, vagy a vörösalgák 
megjelenése, a telepek pusztulásához vezető
2 0 A Nudistákat a zátony és zátonykörüli íácies minden kép-* 
ződményében /üledékében/ mészkő, márga, agyagnáxge. megtaláljuko 
Gyakran a bázist korallzátony vagy Radiolites zátony v. pad 
alkotja, melyen hatalmas termetű Rudisták települnek. Más ese
tekben a zátonykörüli fácies sorozatában közbetelepült bioher- 
meket /alga, Echinida, korall, Ostrea/ találunk. A helyi öko
lógiai körülmények kisebb módosulása vagy a tengeraljzat mor
fológiája okozza ezeknek a kis biotopoknak kialakulását. Minden 
esetben a vizsgálatnál rögzíteni kell a faunaelemek eloszlását, 
elhelyezkedését, ezt nem csupán vertikális, hanem horizontális 
irányban is, hogy a heteropikus fácieseket meg lehessen álla
pítani.
Lényeges a teknőkön fennőtt faunaelemek, utólag rátelepedett 
szerves élőlények, fúrási nyomok, sérülések megállapítása, A 
rátelepült algák, korallok, juvenilis példányok sok esetben a 
telep pusztulására vezetnek, megakadályozva a vizfelvételt, 
táplálkozást v
5 , A kisérő fauna ökológiai és faciológiai elemzése lénye
ges. Mint már előbbiekben említettem, a Rúdistáknak recens 
összehasonlitó alapja ninos, ezért a tengermélyeég megállapí
tásánál is perdöntő a kisérőfauna.
A zátonykörüli fáciesekben a Rudisták kisérőfaunájában fon
tos szerepe van az Ostrea, Trigonia, Cyclolites, Actaeonella, 
Bryozoa, fforamlniféra és Cirripadia féléknek. Korallokkal
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- megfigyelő se iiilr sze-riűt- - egy. rétegben ritkán fordulnak elő, 
ha igen, akkor egyik vagy másik csoport többnyire áthalmozott <,

4* A bio- és litofáciosviczonyok megállapitásánál, ökológiai 
faktorok elemzésénél, nem hanyagolhatók el a statisztikus 
módszerek., A statisztikus módszerek több tipusát alkalmazhat
juk? a,/ Pa jók mennyiségi ábrázolása, ökológiai csoportokba 
való összesítése, különböző ökológiai faktorok alapján, mint 
sótartalom, hőmérséklet stb,
b„/ Az egyes állatcsoportok egymáshoz viszonyított mennyiségét 
ökológiai szelvényen ábrázoljuk, lehetőség szerint a rétegben 
való helyzetüket is ábrázolva, ez utóbbi az egykori élettér 
rekonstruálásához fontos.,

5. A teknők héj szerkezetének vizsgálata a hőmérsékleti viszo
nyokra', a Ca Co 3 tartalom ra és a mechanikai behatásokra en
ged következtetni* A cellák falának megvastagodása a fokozott 
mészkiválasztással függhet össze, melyet a köpeny valamilyen 
•ingerlő behatásával magyarázhatjuk.

A további vizsgálatok szempontjából a héj f incmszerkeze- 
tére vonatkozóan fontos adatokat nyújtanak az elektronmikrosz
kóp! vizsgálatok, melyekkel tisztázni lehet, hogy a héj szer
kezet és zárszerkezet változása között milyen összefüggés van, 
bófoiyásolják-e ezt ökológia faktorok, egyes elemek jelenléte, 
dusulása, vagy rendszertani bélyeggel áilunk-e szemben, A rend
szertani,- filogenetikai, palaeoökológiai értékelésnél nyitott 
kérdések maradnak, melyeket az eddigi módszerekkel megoldani 
nem'tudunk, már az anyag magtartási állapota miatt sem, ezért 
a recens /FLOKKIN/Nauti1oi de a félék/ és egyes kagyló félék 
héj szerkezetén végzett vizsgálatok és ezek eredményei mind
inkább: arra utalnak,' hogy a további kutatás szempontjából a 
röntgenspektroszkópiai, 0 ^  vizsgálati vonaltól Igen■bokát
várhatunk.;,
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Hazai viszonylatban a sümegi szenon hippuriteszes korallos 
mészkőcsoport RucLista és kis érő faunájának értékelésénél al
kalmaztam ezeket palaeoökológiai módszereket, A morfológiai 
megfigyelések, statisztikus értékelés, ökológiai szelvényen 
való ábrázolás alapján sikerült megállapítani az ökológiai 
faktorok Hatását, a lito-biofáciesviszonyok .alakulását. A 
kisérőfauna elemzése jól kiegészítette paléoökológiai ér
tékelésünket.
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