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PALEOÖKOLcfclAI MEGFIGYELÉSEK A VERTES HEGYSÉG 

DK-I ELŐTERE PANNÓNIÁI MOLLUSZKAIN

Tóth Kálmán

A Vértes hegység DK-i előtere (Csákvár, Vértesboglár, Bodmér, 

Vértesacsa községek által határolt terület) pannoniai korú képződményeinek, 

elsősorban azok Molluszka faunájának feldolgozása során néhány olyan tele

pülési sajátosságot sikerült megfigyelni, melyek segitségével a Limnocardium 

apertum MÜNSTER és a Dreissena auricularifi FUCHS fajok ökológiai sa játsá

gai megismerhetővé váltak, A fenti területen végzett paleoökológiai megfigye

lések tehát az autökológia tárgykörébe tartoznak.

Az alsó pannoniai alameletben, az uralkodó Congeria czjzeki 

M, HORN, faj mellett legnagyobb gyakorisággal előforduló Limnocardium 

apertum MÜNST. alak horizontális eloszlásának vizsgálata az AB szelvény 

mentén (lásd 4. ábra) arra  az eredményre vezetett, hogy az egyes fúrásokban 

található L, apertum MÜNST, mennyisége fúrásonként változó, A gyakoriság 

AB szelvény mentén történő változásának félkvantitativ gyakorisági skála se 

gitségével való ábrázolása (a gyakoriság abszolút számokban való kifejezése 

a bezáró kőzet jellege és az ősmaradványok megtartási állapota miatt nem volt 

lehetséges) egy olyan aszimmetrikus haranggörbét eredményezett, melynek 

maximuma a partszegélytől 1-2 km távolságban van (1. ábra).

A Vértes hegység DK-i előtere pannoniai korú képződményeinek feldolgo
zása a Központi Földtani Hivatal távlati kutatási programja keretében 
1966-67. évben mélyült, felderitő fúrások rétegsorának vizsgálatára épül. 
E vizsgálatok eredményeit a szerző közeljövőben megjelenő cikke rész le 
tesen ism erteti.
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A szelvényben a Csv (Csákvár)-6. sz. fúrás harántolta az alsó panno- 

niai beltó partszegélyi üledékeit, a fúrások pedig egymástól 1 km távolságra 

vannak (4. ábra), innen ism ert a fúrások partszegélytől való távolsága.'

Az eloszlási görbe, az AB szelvény mentén található fúrások gyakorisági 

értékein kivül a Csv“17. és 18. sz. fúrásokét is tartalmazza.

A gyakorisági görbéről leolvasható, hogy az emlitett faj a közvetlen partközei

ben nagyon ritka, a parttól 1-2 km távolságra viszont mennyisége ugrássze

rűen megnő, majd a medence belseje felé haladva egyre csökken, 7-8 km után 

már egyáltalán nem található.

A Limnocardium apertum MÜNST. faj ilyen eloszlása a sótarta

lom mennyiségének változásával hozható összefüggésbe. Ez a faj ugyanis a 

felső pannoniai alemelet alsó részében Congeria ungula caprae szint) 

domináns (BARTHA F. 1966) és csak kis mértékben húzódik át az alsó pannoniai 

alemeletbe és a felső pannoniai alemelet középső részébe ( Congeria 

balatonica szint). A felső pannoniai alemelet alsó részében a pannoniai beltó 

sótartalma, az általánosan elfogadott vélemények szerint (A.PAPP 1951,

BARTHA F. 1959, 1966) 5-9 % között lehetett. Ez lehetett a L. apertum MÜNST. 

optimális sótartalom igénye is.

Az alsó pannoniai alemeletben a beltó vize a REMANE féle osztá

lyozás szerint pliohalin (9-16, 5 %.) volt. A tárgyalt alak nagy gyakorisága a 

vizsgált terület alsó pannoniai korú rétegeiben azt mutatja, hogy itt a pannoniai 

beltó sótartalma átlagosan kisebb volt, mint a beltó más (parttól távolabbi, 

medencebelseji) részein. A fenti gyakorisági görbe lefutásából megállapítható, 

hogy a beltó partszegélyén a sótartalom általában kisebb volt a L,apertum 

MÜNST. faj optimális sótartalomigényénél, vagy a sótartalom ingadozásá

nak mértéke oly nagy volt, hogy meghaladta az alak sótürését. A parttól 

1-2 km távolságban a sótartalom (ill. a sótartalom ingadozásának csökkenése)
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elérte a faj optimumát, itt található a legnagyobb egyedszám, majd a meden

ce belseje felé haladva, a sótartalom további emelkedésével, fokozatosan csök

ken az egyedszám, 7-8 km után -mivel a beltó sótartalma itt már meghaladhat

ta az alak sótartalom tűrésének maximum pessimumát - már nem fordul elő, 

vagy csak nagyon ritkán.

A faj vertikális eloszlásának, az eloszlás és a litofácies változás 

kapcsolatának vizsgálata hasonlóan érdekes ökológiai megfigyelésekre vezetett. 

A makrofaunisztikailag részletesen vizsgált fúrások (C sv--4, -6, -7, -8, -9, 

-10, -11, - 13, -16, -17, -18. sz. fúrások) mindegyikére megszerkesztett 

vertikális eloszlásból, az egyes fúrásokban harántolt alsó pannoniai rétegek 

eltérő vastagságát a rétegsorok tiz egyenlő részre osztásával kiküszöbölve, 

megszerkeszthető volt a L. apertum MÜNST. vertikális eloszlása a vizsgált te

rület egészére (2. ábra). A litofácies görbe megszerkesztése hasonlóképpen 

történt. Az ábrán látható, hogy. a faj nem folytonos eloszlású a vizsgált réteg - 

összleten belül, hanem négy különböző szakaszban abundál. A litofácies vál

tozásával összehasonlítva megállapítható, hogy az abundációs szakaszok egy

beesnek a hosszabb, agyagos-aleuritos fáciesü szakaszokkal, a változó fá- 

ciesü, illetve az agyagmárga, márga kifejlődésü szakaszokban a faj nem fo r

dul elő.

A gyorsan változó litofáciesü szakaszok oszcillációs mozgásokra vezethetők 

vissza. Ezek hatása a Congeria c%jzeki M. HORN, faj evolúciós görbéjén is 

megmutatkozik, a növekvő tendenciájú görbén jelentkező csökkenő szakaszok 

formájában (3. ábra).

Összefoglalva, a Limnocardium apertum MÜNST. alak ökológiai 

igényeit illetően megállapítható, hogy az aleuritos aljzatot (a bezáró közeg 

egyúttal a hajdani aljzat is) és a csendes, áramlás mentes, vagy gyengén át - 

mozgatott vizet kedveli (erre utal a bezáró kőzet Uledékföldtani je lleg e .).
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A mélységviszonyok gyors változását, a nagyobb mélységet és a m ész- 

iszapos közeget nem képes elviselni. A horizontális eloszlásból levonható kö

vetkeztetések szerint, életkörülményeinek megfelelő só tartalom. (5-9 %o,) mel

lett él nagy számmal és a sótartalom fokozatos növekedését egy bizonyos ha - 

tárig nagyon jól elviseli. A sótartalom gyors csökkenésére, illetve a sótarta

lom változás intenzitásának fokozódására érzékenyebb. Valószínűnek látszik, 

hogy a gyors sótartalom változást nem tudja elviselni.’

A Congeria c£j£eki M.HÖRN. a gyors litofácies változásra csak 

kisebb mértékű számszerű csökkenéssel reagál (3. ábra), valenciája tehát na

gyobb, mint a L. apertumé. A példányszám növekedésével, mely az alsó pannoniai 

rétegekben, lentről felfelé haladva megfigyelhető, a méretek is nőnek. Ez a k i

halás előtti termet és példányszám növekedésen kívül, kétségtelenül kapcsolat

ban áll a bezáró kőzet anyagának változásával. Az alsó pannoniai rétegekben 

felfelé haladva ugyanis megfigyelhető, hogy az aleuriton belül az agyag frakció 

mennyisége csökken, a kőzetliszté növekszik, a szemcsenagyság tehát kis m ér

tékben bár, de fokozatosan durvul.

A fokozatos példányszám és méretnövekedés ellenére a legnagyobb 

példányok mérete (hosszúság: 28 mm, szélesség: 15 mm) sem éri el az 

M.HÖRNES által leírt típusos példányok méretét (hosszúság: 41 mm, sz é les

ség: 23 mm). M.HÖRNES Sopronból, homokos közegből irta le ezt a fajt. A 

jól átszellőzött homokos közeg szolgálhatott optimális életkörülményül (a só 

tartalom és egyéb tényezőkön kívül) a faj számára. Ezzel magyarázta A.PAPP 

(1951) a bécsi medencei példányok és a típusok közötti, a vizsgáltakhoz hason

ló méretkülönbséget. A szemcsenagyság növekedéssel kapcsolatban álló p él

dányszám és méretnövekedés megerősíti A.PAPP. feltételezését.

A felső pannoniai alemeletben a Dreisaena auricularis FUCHS 

alak eloszlásának vizsgálata vezetett érdekes eredményekre.
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E faj, a felső pannoniai rétegösszleten belül, az a lsó -fe lső  pannoniai 

alemeletek határa felett 30-40 m éterrel, a C.ungula caprae szint felső részében, 

egy 0, 5-?2, 0 m vastagság között változó homokrétegben található, tömeges elő

fordulásban, ( A homok uralkodóan finomszemcsés, kőzetlisztes, helyenként 

középszemcsés,) A Dreissenás homokréteg horizontális elterjedésének nyomozása 

során bebizonyosodott (a fúrások által többé-kevésbé jól lehatárolva), hogy a faj 

nemcsak egy határozott szintben, hanem egy eléggé határozott, a partvonaltól 

mintegy 4 kilométer távolságban húzódó, körülbelül 2 kilométer széles övben 

fordul elő tömegesen. Ezen az övön kivül, a faj csak elszórtan, egy-két pél

dányban található, A Dreissena auricularisos öv, amint az a 4, ábrán látható, 

követi a pannoniai beltó partvonalát,

A Dr. auricularis-nak a fent emlitetthez hasonló előfordulásáról a 

pannoniai emelettel és ősmaradványaival foglalkozó irodalomban nem találunk 

adatot. A jelenleg élő Dreissenák ökológiájának tanulmányozása (A tengeri kagy

lók ökológiájának kézikönyve 1966) vezetett arra a felism erésre, hogy a faj 

határozott övben való előfordulása a paleoökológia szép példája. ZSADIN (1952) 

megfigyelései szerint ugyanis a jelenleg élő Dreissenák gyakran alkotnak 

kolóniákat, druzákat, - ahol szorosan egymás mellett helyezkednek el, búbbal 

lefelé. Ebben a fajon belüli kölcsönös segélynyújtás is megnyilvánul. A nagy

számú egyedet tartalmazó kolóniák jól átszellőzött sekélyvizi részeken talál

hatók, itt ugyanis jobb az oxigénellátás és a tápanyagszállitás. A Dreissenák 

ugyanis rögzitett életmódot folytató alakok, a vizból szűrik ki táplálékukat, 

planktont, algákat, detritust. ZSADIN (1946) szerint érzékenyek a vizben ol

dott oxigén mennyiségére.

Általában a szilárd, nem eliszaposodott aljzatot kedvelik, a me

dencék partmenti, sekélyvizi részeinek lakói, általános élőhely mélységük 

nem haladja meg a néhányszor tiz métert.
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Sőtartalmi diapazonjuk általánosságban 0-11 %. között ingadozik.

A gyors sótartalom változást nem viselik el, fokozatos sótartalom változás 

mellett tovább élnek, de 11 % felett megszűnik a növekedésük, 12-20 % kö

zött pedig kipusztulnak. KARPEVIGS (1947) vizsgálatai szerint a Kaspi-tenger 

É-i felének K-i részén élő Dr. andrusovi 3-10 % sótartalom mellett él.

A sótartalom mellett fontos szerepet játszik a Dreissenák e lter

jedésében a viz szennyezettsége. Szennyezett vizekben, humid jellegű 

organikus anyagokban gazdag vizekben nem fordulnak elő.

Ezen ökológiai jellemzők ismeretében a Dreissena auricularisos 

öv fosszilis kolóniának tekinthető. A homok ugyanis szilárd aljzatot biztosí

tott a Dreissenák számára, amelyek megtelepedve a (keletkezése után Ítél

ve) nagyobb energiájú biotópon optimális életkörülményekre leltek. A na

gyobb energiájú biotóp biztosította a jól átszellőzött, oxigéndus és táplálék

kal jól ellátott környezetet. Erősebb vizmogásra utalnak a homok szem cse

nagyságának helyenkénti megnövekedése, és a Vértesboglár melletti fe lsz í

ni feltárásban talált vastaghéju Limnocardium schmidti M. HORN, alakok.

Az optimális életkörülmények hatására a Dr. auricularis FUCHS alak az 

átlagosnál nagyobb termetet ért el. A 94 példány méretadataiból szerkesz

tett biometrikus eloszlás médián értéke meghaladja, a BARTHA . (1960) 

által vizsgált, az átlagosnál szintén nagyobb méretű > lázi példányok médián 

értékét is (5. ábra).

A kolóniában élés mellett bizonyítanak, a nagy tömegben való 

előforduláson kívül; a páros teknők viszonylag nagyobb gyakorisága; a 

Vértesboglár melletti felszíni feltárásban kis mértékben bár, de megfigyel

hető, csoportos, búbbal lefelé irányuló elrendeződés és részben a rendkívü

li méretek. X

x
Vértesboglár környékén csak a fenti jellegzetességek figyelhetők meg, a 
Neszmély környéki felső pannoniai homokkőben azonban ágtöredékre és 
Limnocardium decorumra települt druzákat találtunk, melyek hasonlatosak 
a Balatonban ma is megfigyelhető Dreissena druzákhoz.
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A partvonal alakulását követő öves elrendeződés szintén ökológiai 

jellegnek tekinthető, és a viz szellőzöttségének mértékével hozható kapcsolat

ba. A partközeiben ugyanis olyan erős lehetett a vizmozgás, hogy egyrészt 

a Dreissenák nem tudtak az aljzatot megmaradni, m ásrészt az erős vizmozgás 

következtében erősen .szennyezett lehetett a viz, a part közelsége miatt pedig 

a humid oldatok nagyobb koncentrációban lehettek jelen, és mindezek együttes 

hatása kedvezőtlen életkörülményt teremtett a Dreissenák számára. A part

tól távolabb, körülbelül 6 kilométeren túl, viszont a vizmozgás intenzitása 

olyan csekély mértékű lehetett, hogy a viz oxigéntartalma már nem volt elég, 

ahhoz, hogy a Dreissenák nagyszámmal megélhessenek benne. Mivel a part

tól meghatározott távolságban jöttek létre a faj számára optimális környezeti 

viszonyok, ebből szükségszerűen következik a Dreissena auricularisos kolónia, 

a partvonal alakulását követő, a partvonaltól határozott távolságban (a v izs

gálatok szerint 4-6 km) húzódó övben való elhelyezkedése.

A Dreissena auricularisos övben a vizsgálatok szerint domináns 

a Dreissena auricularis FU.CHS, szubdomináns a D r.auricularis simplex FUCHS, 

járulékos fajok: Limnocardium decorum FUCHS, L.vicinum F UCHS, L.schmidti 

M, HORN, és Planorbis 'spV

A faunaegyüttes és a környezeti viszonyok alapján ez a biocönozis, 

úgy tűnik, mintha az Arai-tengerben KARPEVICS (1960) által kimutatott, homo

kos közegben, 0-8 m mélységben élő Adacna minima, Dreissena caspia, 

Dr.polymorpha, Hydrobia ventrosa pusilla együttesből álló biocönozis 

paleobiocönozisa lenne.

A Dr. auricularis FUCHS. alak ilyen jellegzetes eloszlása a V ér

tes hg. DK-i előtere felső pannoniai rétegeiben lehetővé tette a faj ökológiai 

igényei egy részének tisztázását.
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A Dr. auricularis FUCHS. kedveli a nagy energiájú biotópot 

(homokos közeget), a jól átszellőzött, oxigéndus, táplálékban gazdag, de tisz 

ta vizet. Hajlamos kolóniákban való együttélésre ott, ahol a környezeti viszo

nyok megegyeznek a faj optimumával, de mint ahogy azt számos hazai példa is 

bizonyitja, magányosan is előfordulnak, elsősorban a kevésbé optimális viszo

nyok között. A szennyezett és humid oldatokat nagyobb koncentrációban tártál- 

mazó vizekben nem fordul elő. Általános élőhely mélysége, a ma élőkhöz hason

lóan néhányszor tiz méter lehetett, vagy az Arai-tengeri iiocönózishoz való ha

sonlóságot tekintve csak 10 méter.

Az alak sótürését illetően részben a saját megfigyelések, részben 

az elterjedésre vonatkozó irodalmi adatok nyomán feltételezhető, hogy a faj 

optimuma a sótartalomra nézve 5-9 % között lehetett, 9% -nél magasabb só

tartalom mellett nem él meg (az alsó pannoniai alemeletben nem található), 

fokozatos kiédesedés esetén tovább él, de BA.KIHA F.(1960) méretadatait tekint

ve növekedésében visszamarad. E tekintetben forditott képet mutat, mint a ma 

élő édesvizi Dreissenák.

A Dr. auricularis FUCHS. alak kolóniákban élésének és a kolóniák 

partvonaltól határozott távolságban való elhelyezkedésének fenti bizonyitéka 

rávilágit arra , hogy a régóta ismert és e fajt tömegesen tartalmazó lelőhe

lyek - melyek többsége a felső pannoniai beltó partjai közelében fekszik - -  

szintén kolónia részei lehetnek, csak a rossz feltárási viszonyok miatt ez a 

tény nem volt megfigyelhető. így az irodalomból is régóta ismert (már 

ASERUSZOV (1897) is emlitést tesz róla monográfiájában) alcsuti lelőhely, a 

kimutatott Dreissenás kolónia K-i irányú folytatódásának bizonyult. Valószí

nűnek látszik, hogyBARIHA. F. által (1960) feldolgozott Lázi-i lelőhely is egy 

Dreissenás kolóna része, legalábbis erre utal a kőzet és ősmaradvány minták 

nagyfokú hasonlósága a Vértes előtereiekhez.

Mindezek alapján felmerül annak szükségessége, hogy a hazai Dreissenás elő

fordulásokat paleoökológiai szempontból részletes vizsgálat alá vegyük.
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Parttól való távolság km-ben

r=ritka
k=kevés
s=sok
is=igen sok

1. ábra A LIMNOCARDIUM APERTUM MÜNST. horizontális
eloszlása

69/8949 Tóth K,
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L.apertum MÜNST. Litofácies

r = ritka 
k = kevés 
s = sok 
is = igen sok 
mga = márga 
am = agyagmárga 
a = agyag 
al = aleurit

2. ábra A L. apertum MÜNST. mennyiségének és a litofáciesnek
változása

09/8949 Tóth K.
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r = ritka 
k = kevés 
s = sok 
is = igen sok

3. ábra A C. czjzeki M. HORN. vertikális eloszlása

69/8949
Tóth K.
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•r az ábra

A Vérmes Hg. DK-i előterének 
ösFöldrajza a pannóniai 

\ emeleh idején
0 1 £ 3 km1 _i--- 1--------1

Készítette Tóth Kálmán

4. ábra

69/8949
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5. á br;t

példányszám Lázi médián

szélesség

Dr. íiuricnláris LUCIIS biomeirikus eloszlása

69/8949
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TĈ TH, K .:

Paleoecological observations on Pannonian molluscs in the SE 

foreland of the Vértes Mountains (Transdanubia, Hungary).

A b s t r a c t

The study of Pannonian molluscs found in several exploratory 

boreholes in 1966-67 shed light on the paleocology of somé species.

Limnocardium apertum MÜNST. prefers silty substratum and 

quiet or slightly agitated water lacking currents. It can nőt endure greater 

depth, sudden bathymetric changes, and carbonate ooze environment. Its 

horizontal distribution suggests an optimum salinity of 5-9 %o corresponding its 

maximum abundance. To a certain extent it tolerates fairly well salinity 

increase, bút seems to be rather sensitive to decrease or to more vigorous 

changes of salt concentration.

Dreissena auricularis FUCHS. The distribution of this species 

in a given horizon (in a 0, 5-2, 0 m thick sand layer) shows that it occurs in 

a 2 km wide beit, approximately 4 km offshore.

According to recent analogy, Dreissena auricularis FUCHS liked high-energy

médium (sandy environment), well-aired, clear water, rich in nutrients.

It was inclined to develop colonies at optimál spots. It is missing in nuddy

waters or in those that contain higher amounts of humine acids. The usual

depth of its biotope may have been a few dozen metres, like that of the actually
«r-

living species. Optimum salinity is assumed to rangé 5-9 %o.

Above 9 %o the species jdisappears (accordingly, it is absent from the Lower 

Pannonian deposits). Decreasing salinity results in reduced growth 

(cf. F.BARTHA, 1960), in contrast to the opposite trend observed in the case 

of recent fresh-water Dreissena species.

69. -8 9 4 9 .-pné.


