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T á r g y s z a v a k  Carditida, paleookologia, bioszttatigrafia (Budajenő 2), 
szarmata, Dunantuli-kozephegyseg (Zsámbéki-medence)

A dolgozat a Zsambéki-medenceben lemélyitett Budajenő 2 sz fúrás agyag- 
márgas-aleuntos szarmata képződményeinek új típusu Cardiumokkal jellemezhető 
faunáját ismerteti A szerző a hazai szarmatából korábban nem ismert Cardium fajok 
részletes leírásán túlmenően, a faunaegyuttesek biosztratigrafiai es paleookologiai elem
zésével adatokat szolgáltat a terület fejlődéstortenete jellemzéséhez Kutatja az uj tí
pusú cardiumos fauna o'sfoldrajzi kapcsolatait es újabb adatokat szolgáltát a Magyar
medence es a Keleti-Paratethys szarmata faunajanak rokonságához

Bevezetés

A Zsámbéki-medencében 1975- 
ben lemélyített budajenői (Bő-) 2 sz 
fúrás szarmata osszletében terméskén, 
gipsz íll algmites képződményeket ha- 
rántolt ( J á m b o r  Á 1976, J á m b o r  
Á - K o r p á s  L - O r a v e c z  J - R a v a s z  
Cs 1976) Ez a tény indokolttá tette a 
további kutatást, melynek keretében 
mélyültek le a Bő-3 , -4 , -5 , -6 sz 
fúrások (1 ábra)

A korábbi makrofaumsztikai je
lentésben (1976) felhívtuk a figyelmet 
arra, hogy a Bő-2 sz fúrás agyagmár- 
gás, aleuntos szarmata képződményei-

1 abra Térképvázlat Budajenő kornyékéről 
es a Paks 2 (a), Tengelic 2 (b), Magyarszék 3 

(l) számú fúrás helye

Fig 1 Chart showing the vicmity of Buda- 
jenó and the locations of boreholes Paks 2 

(a), Tengelic 2 ¡b), Magyarszék 3 jc)



ból származó Mollusca fauna részletesebb vizsgálatokat igényel Ugyanis olyan Cardium 
fajok íll faunaegyuttesek kemltek elő az említett fúrási szakaszból, melyek korábban a ha
zai szarmatából nem vagy alig voltak ismertek Cardium gleichenbergense Pa p p  (= C trans- 
carpaticum G r i s k  ), C nngeiseni J e k  , C pium Z h iz h c h  , C sarmaticum B a r b  , C suessi 
Ba r b  (S t r a u s z  1955), C inopinatum G r i s h k  ( J a n k o v i c s  1970)

1978-ban indultak meg a részletesebb Mollusca-vizsgálatok, lehetővé téve a Car- 
diumok alaposabb tanulmányozását is Az azóta lemélyult fúrások, melyekből a „buda-
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2 abra Ai  uj tipusu cardiumos fau
nát tartalmazó furasok osszehasonlito 
szelvényei a felszínhez viszonyított 

mélységi adatokkal
1 A bra reflexa-Cardium mopinatum,
2 C gleichenbergense, 3 C sarma

ticum—C pium asszociáció

Fig 2 Comparative profiles of the 
boreholes that yielded the novel 
Cardium fauna, with depths referred 

to the ground surface
1 A bra reflexa-Cardium mopinatum,
2 C gleichenbergense, 3 C sarma

ticum-C pium assemblage
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jenői típusú” cardiumos fauna került elő (Tengehc 2 sz ,Paks 2 sz es Magyarszék 3 sz 
fúrás) igen fontos kiegészítő adatokat szolgáltattak a vizsgalatokhoz (2 abra)

A makrofauna biosztratigráfiai értékelése

A Budajenő 2 sz fúrásból a 216,0—359,4 m-ig teqedó szakasz makrofaumsztikai 
vizsgálata volt a feladatunk A 334,0—359,4 m-ig harántolt képződmények jellegzetes bá- 
dem tengeri faunát tartalmaztak, míg a 216,0—334,0 m-ig terjedő szarmata rétegekben 
speciális faunát figyelhettünk meg A bádem—szarmata hatar makrofaumsztikai alapon 
történő megvonása könnyű volt, ugyanis a tengeri Molluscak eltűnése íll a csokkent- 
sósvízi Cardium inopinatum—Abra reflexa együttes megjelenése ezt egyértelműen meg
határozta

Problematikusabb volt a kőzettamlag folyamatos átmenetet mutató szarmata 
íll pannon képződmények Mollusca fauna alapjan történő elhatárolása, ugyanis a szarma
ta legfelső szakaszában jelentkező, nagy változékonyságot mutató apró Cardiumok mor
fológiailag nagyon közel állnak (átmenetet képeznek9) az alsó-pannon Limnocardium 
praeponticum-os faunaegyuttes apró Limnocardiumaihoz (Ko r pá sn e  in J ám bor  Á — 
Ko r pá sn é  H ódi M 1971) A származási kapcsolatok tisztázásának lehetőségét kínálja 
ugyan az anyag, ez azonban alaposabb tanulmányozást igényel, s meghaladja e dolgozat 
kereteit

A s z a r m a t a  képződményeket (216,0—334,0 m) leggyakrabban aleuritos 
agyagmarga íll agyagmargás aleunt alkotja jellegzetes faunaegyuttesekkel, amelyek a szo
kásos, gazdag és változatos szarmata faunától elterő képét mutatnak Legszembetűnőbb 
tálán a kagylók dominanciája, íll ezen belül a vékony heju Cardiumok nagyobb faj- és 
egyedszáma, szemben a csigák ntka és kis példányszámú előfordulásával

A makrofauna összetételét vizsgáivá megállapíthatjuk, hogy uralkodó szerepük a 
Molluscáknak van, kíséretükben férgek (Pectinana), halmaradványok (otolith, halpik- 
kely, csont), szenesedett levéllenyomatok és növényi törmelék figyelhető meg a sokszor 
szabad szemmel is jól látható Forammiferak íll Ostracodák mellett Az egyes taxonok 
mélység szerinti mennyiségi változását megjelenési sorrendben a 3 ábra tartalmazza

A fúrás mélyebb szakaszára (296,6—334,0 m) az Abra reflexa-Cardium inopina- 
tum asszociáció dominanciája a jellemző A névadó forma egyedei kíséretében Musculus 
sarmaticus (Gat ), Modiolus incrassatus (D’Orb ), Erviha dissita E ichw , néha Pirenella 
sp jelentkezhet Biosztratigráfiai szempontból elsősorban a Cardium inopinatum G risk  
bír jelentőséggel A többi faj hosszabb fajoltojű Hazai megfigyelések szerint a Cardium 
inopinatum az alsó-szarmatára jellemző, íll az Abra reflexa-vai alkotott közössége a 
szarmata kezdetét jelzi

Hasonló adatokat ismerünk a Középső- íll Keleti-Paratethys területéről is, ahol a faj elterjedese 
az agyagos, margas alsó-szarmata (volhymai) képződményekre korlatozodik (KRACH 1952, SOKLIC 
1955, GRISKEVICS 1961, ALEXANDROVICZ 1963, KOJUMDZSIEVA 1969 stb )

Az A b r a  r e f l e x a  (EICHW ) leggyakoribb előfordulása a Kozepso-Paratethys területen szintén 
az also-szarmatara jellemző (A PAPP et al 1974 370)

A 308,0—317,9 m-ig teqedő szakaszban a faunakep arra utal, hogy a környezet 
megváltozott, bár ennek biosztratigráfiai jelentősége nincs Az Ábrák és Cardiumok el-
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3 a - 3 b  a b r a  A Bo-2 sz fúrás szarmata szaka
szának Mollusca faunaja

1 Agyagos aleunt, 2  aleuntos agyagmarga, 
3  anhidntes marga, 4  márga, 5  mészmárga, 

6  mészkő, 7 kén, 8  tufa

36 a 6 ra -F ig  36

F ig  3 a ~ 3 b  Molluscan fauna from the Sarma- 
tian section of borehole Bo-2 

1 Clayey siltstone, 2  silty clay-marl, 3  anhyd- 
ritiferous marl, 4  marl, 5  calcareous marl, 

6 limestone, 7 sulphur, 8  tuff



tűnnek és a réteglapokon lumasellaszerűen felhalmozódva hydrobiás fauna jelentkezik
308,0 m felett újra visszatér zz Ábra reflexa-Cardium inopinatum asszociáció, melynek 
utolsó, legmagasabb előfordulása a fúrasszelvényben 296,6 m-ben található

Az ezután következő kén- és gipsztelepeket tartalmazó, több mint 20 m vastag 
(272,0—296,0 m) képződmény szinte teljesen makrofauna-mentes (kivétel 292,0 m- 
ben Hydrobia lumasella)

272 m korul a telepek fedőjében levő agyagmárgás, aleuntos rétegekben új Cardium 
fajok belépésével jellemezhető faunaváltozast figyelhettünk meg Itt jelenik meg először 
a Cardium gleichenbergense Pa p p , mely a szelvény magasabb szakaszában a fauna leg
markánsabb formájává válik, a ritka Cardium nngeiseni J e k  , Ábra reflexa (E ic h w  ) ,  
Musculus sarmaticus (G a t  ), Ervilia tngonula S o k  , Gibbula pseudopicta J e k  kísé
retében

A Cardium gleichenbergense PAPP (= C transcarpaticum GRISHK ) az egesz Paratethys terü
leten elterjedt (1 táblázat), altalaban finomszemu üledékhez kapcsolódik (A PAPP et al 1974 360) 
Megjelenése a volhymai alemelet felső részere utal, de előfordulhat a besszarábiai alemelet alsó sza
kaszán is (GRIS KE VICS 1961)

A Cardium nngeiseni JEK a viszonjlag ritka fajok köze tartozik, elterjedese a Kozépso- 
Paratethys K-i részere korlatozodik Eddig csak a volhynien felső szakaszából volt ismert 
(KOJUMDZSIEVA 1976)

Az Ervilia tnngonula SOK faj a Kozépso- es Keleti-Paratethys területen csak az also-szarma- 
ta agyagos üledékeiben gyakori (A PAPP et al 1974 366)

A Cardium gleichenbergense első jelentkezése után több, mint 15 m-es gipsz- és kén
telepeket tartalmazó makrofauna-mentes agyagmárgás aleurit osszlet következik 256 m 
korul jelentkezik újra, íll válik uralkodóvá a Cardium gleichenbergense Kísérői Ervilia 
dissita ( E ic hw  ), Musculus sarmaticus (G a t  ) ,  Modiolus incrassatus ( d ’O r b  ), Irus gre- 
garius Pa r t s c h ),  /  cf naviculatus {R Ho r n  )  A n d r  , Acteocma lajonkaireana ( B a s t  )

239 m felett belep a Cardium suessi B a r b  , a C fimtima G r i s h k  és a C pestis 
Zh iz h c h  , íll ezzel egyidejűleg megjelennek az átmeneti forrnak Tulajdonkeppen itt 
mutatkoznak az első jelei a szelvény felső szakaszában nagy méreteket oltó Cardium 
változékonyságnak

A Cardium suessi BARB faj előfordul a Kozepso-Paratethys egesz területen, sót a Keleti- 
Paratethys üledékeiből is ismert Nem annyira fajoltoje (megjelenik mar a volhymai felső részén), 
mint mkabb gyakorisága alapjan a besszarábiai alemelet alsó reszere jellemző

A Cardium pestis fajt, mely a Kozépso-Paratethys területén viszonylag ritka, ZSIZSCSENKO 
(1934) irta le a Keleti-Paratethys agyagos faciesu „kriptomactras” besszarabiai rétegeiből

A Cardium finitima fajt (mely eddig csak a Bo-2 sz fúrásból került elő) GRISKEVICS irta le a 
Kárpátokon túli kozepso-szarmata alsó részéből, ahol tömeges mennyiségben -  szintjelzokent -  for
dul elő Hasonló adatokat ismertetett KOJUMDZSIEVA is (1970)

Az Irus naviculatus (R HOERN ) ANDR megjelenese szinten a besszarabiai alemelet alsó 
részére utal (A PAPP et al 1974 376)

A 232,2—234,2 m kozott harantolt márgás rétegekben ismét Hydrobia lumasella 
jelentkezik

277 m felett újabb változást figyelhetünk meg, melyet a Cardium gleichenbergense 
eltűnése, két új Cardium faj belépése (Cardium sarmaticum B a r b  , C pmm  Z h iz h c h  ) és 
az apró Cardiumok változékonyságának kiteljesedése, valamint a kísérő fauna színesebbe 
válasa jellemez
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A Cardium sarmaticum- Cardium pium együttesben a névadó formák dominálnák, 
de gyakran jelentkezik a C suessi Barb és a C fimtima Grishk faj is nagyobb egyed- 
számmal, míg a Cardium pestis Zhizhch viszonylag ritka A kísérő faunára jellemző a 
Mactra-ill főleg az Irus-félék esetenkénti példányszám-novekedése Irus dissitus (Eichw ), 
I  gregarius Partsch), ül a csigák nagyobb fajszámú jelentkezése Calliostoma anceps 
johanneum (Hilb ), Gibbula picta (Eichw ), Acteocina lajonkaireana (Bast ), Retusa 
truncata (Brug )

Hazai tapasztalataink szerint ez az együttes a szarmata felső részere jellemző 
A Cardium sarmaticum BARB nagy termetű, vékony héjú forma, mely a Keleti-Paratethys- 

ben elterjedtebb, előfordul a volhymai alemeletben is, de gyakoribb (tömeges) a besszarábiai alsó 
részen

A Cardium pium apró termetű, vékony héjú forma, melyet ZSIZSCSENKO irt le a Keleti- 
Paratethys agyagos faciesu szarmata képződményéiből A Kozepsó-Paratethys területén gyakori 
előfordulása a besszarábiai alemelet alsó reszere jellemző, de egy-ket példányban a volhymai felső 
részén is megjelenthet (GRISKEVICS 1961, KOJUMDZSIEVA 1970)

A Cardium sarmaticum-Cardium pium asszociáció azonnal szembetűnő jellegze
tessége itt az apró, egymáshoz egy sor átmeneti formával kapcsolódó Cardium fajok 
dominanciája Hasonló jellegeket mutat az együttes a Tengelic 2 sz fúrásban is, ahol 
azonban a vanabüitas nem annyira kifejezett

A hazai szakirodalomban többször említett, a szarmata—pannon határ közelében 
jelentkező „apró Limnocardiumok” minden valószínűség szerint ezzel a fauna-egyuttes- 
sel hozhatók kapcsolatba (Strausz 1955)

Mindezeket összefoglalva úgy tűnik, hogy a Bő-2 sz fúrás (216,0—334,0 m) a hazai 
értelemben vett teljes szarmatát (kozardi és tinnyei alemelet) harántolta Az Ábra ref- 
lexa-Cardium inopinatum faunaegyuttessel jellemezhető képződmények kora also- 
szarmata (volhymai), míg a Cardium sarmaticum—Cardium pium asszociáció a besszará- 
biai alemelet alsó szakaszára utal A C gleichenbergense első jelentkezese még biztosan 
alsó-szarmata (volhymai felső része), míg dominánssá válása a hazai szarmata felső sza
kaszában következik be (lásd kísérő fauna)

A makrofauna faciológiai értékelése

A Bő-2 sz fúrás uralkodóan agyagmárgas, aleuntos szarmata képződményeiben há
rom ül négy faunaegyuttest tudtunk elkülönítem Ahhoz, hogy az asszociációkról részle
tes leírást adhassunk, ül közössegeket különíthessünk el, ezek a hazai adatok nem elegen
dők még akkor sem, ha kiegészítjük őket a Paratethys hasonló faciesú faunaegyutteseinek 
osszehasonlíto vizsgálatával Arra viszont lehetőséget adnak, hogy az asszociációkat jelle
mezzük, s ezen túlmenően a környezeti változásokat rögzíthessük

Az alsó-szarmata melyebb szakaszán (297,4—334,0 m) az Ábra reflexa-Cardium 
inopinatum asszociáció az uralkodó A fauna általában rossz megtartású, szinte kizáró
lag hej nélküli ep — de páros teknőt sohasem tartalmazó — lenyomatok formájában je
len tkezik A domináns faj a detntuszevő Ábra reflexa, mely normális termetű Az Abra- 
félék a 40—50 m mélységű csendes, polyhalin környezetet kedvelik (Remane 1958, 
Davitasvili— Merklin 1966), de kibírjak a 30—40%0-es sótartalmat is (Zenkevitch



1963) Leggyakoribb kísérője a szuszpenzió-filtráló Cardium inopinatum A homokosabb 
aljzatot kedvelő Ervihákat a kistermetű, agyagos fáciesben is gyakori (Papp 1954) Ervilia 
dissita képviseli A Modiolus incrassatus, mely általában kis példányszámban jelentkezik 
a kíserófaunában, időnként szinte lumasellaszerűen halmozódik fel a réteglapokon A Mo- 
diolusok altalaban a sekély szubhtoralis viszonyokat kedvelik, de egy-egy fajuk a középső 
szubktoráhs régiókban is megtalálható (Da v it a s v il i-M er k lin  1966, R em a n e  1958) 
Lumasellaszerű felhalmozódása lassú uledékképződésre, s időszakosan kissé élénkebb 
vízmozgasra enged következtetni

Mindezeket összevetve feltételezhető, hogy az Ábra reflexa-Cardium inopinatum 
asszociáció hullámzástól mentes, gyenge dinamikájú, nyugodt, max 50 m mélységű 
18—20°/oo körüli sótartalmú, sekélytengeri környezetet jelez, ahol a gyenge (időszakos) 
áramlások biztosították a megfelelő oxigénellátottságot, íll adtak lehetőséget a szerves 
detntusz leülepedésére

Hydrobia-s faunát tartalmazó rétegek — leggyakrabban margak — többször is jelent
keznek a Bó-2 sz fúrás szelvényeben (316,9-317,9 m lumasella, 313,6-314,3 m,
308,0-311,0 m lumasella, 235,2-232,2 m, 226,1-227,1 m), általában rossz megtartású, 
feher, porló héjú, Összenyomott példányokból állnak A fauna a réteglapokon lumasella
szerűen vagy fészkekben felhalmozódott formában jelentkezik Legtöbb esetben a faj
határozás lehetetlen, vagy legalábbis kérdéses A Hydrobiak kíséretében néha nagyobb 
egyedszammal lépnek fel a Theodoxusok, Pirenella-félék, íll van olyan eset, amikor ez 
utóbbi a domináns és nem a Hydrobiák

A Hydrobiák ónálló társulásokat is alkothatnak, melyek zömmel algaszőnyegen élő 
formákból allnak (Mohrensterma, Theodoxus, néha Cerithium), de kísérhetik a sekely 
szubhtoráhs ervihás, cardiumos, írusos közössegeket is Elterjedésük a növényzettel van 
összefüggésben De ismertek olyan fajai is (Rem a n e  1958), amelyek 50 m-es mélységbe is 
bevándorolhatnak A genus ma elő fajainak sotürése onasi, 0—40°/oo W  jenkinsi—édesvízi 
(R em a n e  1958),// penírosa-hypersalin is (Zen k ev itc h  1963)]

A Bo-2 sz fúrás also-szarmata szakaszában a hydrobias lumasellák megjelenését 
részben kisebb faciesváltozással (parteltolodas), részben beszállítódással magyarázhatjuk 
Ezt latszik alatamasztam az a tény is, hogy a medenceperemhez közelebb eső Bő4 , -5 
sz fúrás alsó szakaszában több retegben fordul elő Hydrobia lumasella (Bo da  J in 
R a va sz  Cs —So l t i G 1978)

Ezzel szemben közel helybenélőnek kell tekintenünk a rétegsor felsőbb szakaszán 
néha nagyobb egyedszamban, de kísérő faunaként jelentkező Hydrobiákat (232,2— 
235,2 m, 226,1-227,1 m)

A Cardium gleichenbergense dominanciájával jellemezhető faunaegyuttes (együtte
sek7) először a 272 m korul harantolt agyagmárgás aleuntban fordul elő A viszonylag 
nagytermetű névadó faj az uralkodó mennyiségű, mellette Cardium ringeisem, Ervilia- 
felék, Musculus sarmaticus, Acteocina lajonkaiream jelentkezik nagyobb egyedszámban, 
a ritkább Irus, Mactra, Calhostoma, Gibbula-felék kíséreteben Mindössze az első jelent
kezest kíséri nagyobb egyedszamban Ábra reflexa 272 m korul a fauna rossz megtartású, 
réteglapokon osszehalmozott töredékes, héjnélkuli félkagyló-lenyomatok formájában 
található

256 m felett viszont a jo megtartású Cardium gleichenbergense a retegzéssel pár
huzamos elrendezodésű, szétnyílt, együtt maradt feheres héjnyomokat viselő lenyomat



íll héjas példányok formájában jelentkezik Hasonló jó megtartásnak a gyongyházfényű 
Musculusok, kipreparálhato héjas példányok az Ervihák, Irus- és Mactra-félék

A Cardium gleichenbergense faunaegyuttes az also-szarmatában már jellemzett 
Ábra reflexa—Cardium inopinatum asszociációhoz hasonló, a parttól nem távoli, de 
csendes, nyugodt környezetet kedvelte (Sa g a t o v i c i  1968, K o j u m d z s i e v a  1976) 
Figyelembe kell vennünk azonban a vegetációhoz kapcsolódó apró csigák állandó jelen
letet, íll esetenkénti kiemelkedő peldányszamát is A Gibbula-félek a sekély szublitorá- 
lis környezetet kedvelik, elterjedésüknek az aljzat vegetációja szab hatart, hasonlóan az 
Acteocina lajonkaireana-hoz, mely ritkán található 40 m-nél mélyebben, s optimális élet
tere a polyhalin brakk, azaz 9-30°/oO-es sótartalmat is kibír Ugyancsak figyelembe kell 
vennünk a főleg sekély szubhtoralist kedvelő Mactra, Irus, Ervilia-felék gyakori jelent
kezeset a kísérő faunaban

Mindezeket összegezve feltételezhetjük, hogy a Cardium gleichenbergense domi
nanciájával jellemezhető faunaegyuttes parttol nem nagyon távoli (szenes levellenyoma- 
tok), de hullámzástól mentes, csendes, nyugodt finomszemű uledékképződéssel jellemez
hető, középső szubhtoráhs, kb 40 m mélységű, vegetációval benőtt aljzatú, polyhalin 
sekélytengeri környezetet jelez, ahol az uledekképződes viszonylag gyors volt (szétnyílt 
es együtt maradt teknők)

A Cardium sarmaticum-Cardium pium faunaegyuttes, mely a hazai felső-szarmata 
agyagmargas, aleuntos képződményéiben található, a vékony héjú Cardiumok dominanci
ájával jellemezhető Legnagyobb egyedszámu a nagytermetű C sarmaticum, melynek gya
kori kísérői a kis Cardiumok (C suessi, C pium, C pestis, C fimtima), valamint a Gib- 
bula, Calhostoma, Acteocina, Retusa, Hydrobia íll az Irus-félék Hasonló közösséget is
mertet a Keleti-Paratethys boristemai öblének agyagos fáciesű szarmata képződményei
ből Be l o k r i s z  (1966), Bulganabol K o j u m d z s i e v a  (1976), Romániából Sa g a t o v i c i  
(1968)

A vékony heju Cár dudák dominanciáját mutató közösségek nyugodt, de nem moz
dulatlan vizű, oxigénnél jól ellátott polyhalin (16°/00 körüli sótartalmú) sekélytengeri 
környezetet jeleznek

A hazai együttesben jelentkező, vegetációhoz kapcsolódó apró csigák íll a sekely 
szubhtoralist kedvelő Irus-felék nem túl nagy mélységre, a szenes levéllenyomatok, alga- 
szalak pedig partok közelségére utalnak

Érdekes, hogy a Zsámbéki-medence egesz szarmatájára jellemző a fauna diverzitasa, 
az egymástól viszonylag tavolállo okologiai igényű fajok együttes előfordulása Ennek ma
gyarázata valószínűleg a speciahs ősföldrajzi adottságban keresendő (partkozeli helyzetű, 
de csendes vizű medence), melynek következtében az eletterek a szokásosnál jobban meg
közelíthettek egymást, ezzel lehetőséget adva különböző típusú közössegek kevere- 
desere

A Cardium sarmaticum-Cardium pium faunaegyuttesekhez kapcsolódik aCardium- 
felek nagy valtozekonysaga, mely változékonyság az alsó-pannon alsó részen is (K o r p á s n é  
m J á m b o r  Á —K o r p á s n é  H ó d i  M 1971) észlelhető Ennek ökológiai magyarazatat 
nem annyira a kedvező környezeti viszonyok kialakulásában, mint inkább a víz kémiai 
paramétereinek (ionkoncentráció, pH-viszonyok stb ) változásában kereshetjük, táplálék - 
bóseg mellett (algimtes kozbetelepulések gyakoribbá válása íll megszűnése az alsó-pannon 
alsó szakaszában)



Környezeti változások a makrofauna alapján

A mai Zsámbéki-medence a felső-bádenitől kezdődően tekinthető állandósult se- 
kélytengen öbölnek, melyben a vízszintingadozás függvényéként váltakoztak a partsze- 
gélyi, a partkozeli, a partszegélyi lagúna és a kiszáradó lagúna fáciesek A tengervíz-után- 
pótlódás DNy-ról érkezett, valamint ott kellett elhelyezkednie annak a medencekuszob- 
nek, amely megakadályozta a nagy sótartalmú víz nyílt tengerbe való visszaáramlasat 
(Jám b o r  Á 1975, R a v a sz  Cs - S o lti G 1978) Ebben az ősföldrajzi szituációban a 
felső-badem kezdetén a Bő-2 sz fúrás Mollusca faunája kismélységű (sekely szub- 
htoráhs) mozgatott vizű, normális sótartalmú, sekélytengeri környezetet valószínűsít 
A bádem-szarmata határ közelében azonban -  a faumsztikai vizsgálatok alapján -  
úgy tűnik, mintha a víz hidrodinamikai tevékenysége lecsökkent volna, s nyugodtabb 
vizű, nem túl mély fáciesviszonyok alakultak volna ki Valószínű, hogy a medenceben 
ez az élettér fogadta a szarmata új fajhullámmal érkező, csokkentsosvízi faunáját, mely
nek képviselője a Cardium inopinatűm—Ábra reflexa faunaegyuttes Ez az asszociáció 
kifejezetten a csendes, de nem túl mély, a 18-20% 0 körüli sótartalmú, iszapos aljzatú 
sekélytengeri környezetet kedveli

324 m korul kisebb változást észlelhetünk a faunaképben az Ábra reflexa-Cardium 
inopinatum faunaegyuttesben megjelennek a Hydrobia-, Pirenella-félék, a szenes növényi 
maradványok, majd 317 m komi Hydrobia lumasellajelentkezik Feltetelezéseink szerint 
ez nem annyira a kiédesedésnek, a víz jelentős felhígulásának, mint inkább kisebb fokú 
fácieseltolódásnak (parteltolódásnak) a következménye (1 faciológiai értékelést)

Ha feltételezzük, hogy az uledékképződés egy parthoz közeli helyzetű csendes öböl
ben (medencerészben) történt, nem szükséges nagyobb parteltolodás ahhoz, hogy a ,,hyd- 
robiás élettér” megközelíthesse a korábbi mélyebb régiókat, és lehetőség nyíljon a fauna
keveredésre, osszemosódasra A lumasellaképződés ebben az élettérben nem a hullámzás, 
hanem inkább a lassú uledékképződés kovetkezmenye

A Hydrobiák megjelenése tehat a medence sekélyedéset jelzi, ami valószínűleg a la
gúna elzáródásával egyidőben történt A meginduló bepárlódás hatásara ekkor már való
színű a sótartalom emelkedése A Hydrobiák jelenlete a víz hiperszahn voltát (Z en ki - 
v itch  1963) sem záqa ki

Az Ábra reflexa—Cardium inopinatum íll Hydrobia lumasella rétegek váltakozása 
— ami valószínűleg gyenge oszcilláció következménye — utal arra, hogy a szarmatának 
ebben a szakaszában miért nem alakulhattak ki tartósan az evaporitkepzddés feltételei 
Valószínű, hogy a nyílt tenger felől érkező vízutanpotlas felhígította a lagúna vizet, ezzel 
lehetőséget adva a fauna fennmaradására Ezt támasztja ala az a tény is, hogy a telepes 
osszletek köztes meddőiben, ül környezetében makrofauna-mentes szakaszok jelentkez
nek Valószínű, hogy amikor a gipszkiváláshoz szükséges környezetben a hullámveréstől 
védett, elzárt, csendes vizű lagúnában a meleg arid klíma s az intenzív párolgás stb hatasa- 
ra a fenéken már elkülönült magasabb sótartalmú oldat koncentrációja elerte a gipszkiva- 
lashoz szükséges értéket, akkor már ez a környezet nem volt alkalmas a makrofauna 
fennmaradására

Legvalószínűbb magyarázatnak tűnik, hogy a lagúnafenek domborzati viszonyai
tól függően kialakulhattak olyan egymással állandóan összeköttetésben álló, de nemileg 
mégis szeparálodó részmedencék, melyek lehetőseget nyújtottak (ha mostoha korúimé-



nyék kozott is) a fauna fennmaradásara, íll az innen történő bemosódásra Hasonló föld
rajzi környezetet valószínűsít Jámbor Á (1978) és R a v a sz  Cs —So lti G (1978) a 
Zsámbéki-medence kén- és gipsztelepeinek keletkezesi körülményeit vizsgálva, íll Bo d a  J 
a Bő-3 , - 4 , - 5  sz fúrások szarmata Mollusca faunájának kiértékelése során (in R a va sz  
Cs - S o lti G 1978)

Mindezek alapján feltételezhetjük, hogy a faunameddő rétegek szaporodása a telep- 
kepzodesi időszakokat jelzi Ezek szerint úgy tűnik, hogy a középső gipsz- es kéntelepes 
osszlet (legnagyobb vastagság) keletkezésének idején uralkodtak a leghosszabb ideig az 
(evapontképződés szempontjából) ideálisnak mondható körülmények Hogy ez az idő
szak sem volt teljesen zavartalan, bizonyítja a telepek közötti agyagmárgas aleuritban 
megjelenő Cardium gleichenbergeme faunaegyuttes A névadó faj, valamint a C ringeisem 
két fiatal forma, mely egyértelműen az also-szarmata felső szakaszát jelzi Ha figyelembe 
vesszük azt a tényt, hogy ez az együttes — mely hasonló környezetet kedvel, mint az 
also-szarmata idősebb részén domináló Abra reflexa-Cardium inopinatum asszociáció — 
a furásszelvény mélyebb szakaszában nem fordult elő, joggal feltételezhetjük a nyílt 
tenger felől érkező vízutánpótlódás megerősödései, íll az elzáródás időszakos megszűnését 

Az újonnan jött fajokkal jellemezhető faunaegyuttes számara az életfeltetelek azon
ban hamarosan megszűntek, megszűnt a vízutanpótlas is Ezt bizonyítja a fedőben jelent
kező evaporittelepeket tartalmazó (2 és 3 telep) 15 m vastag fauna nélküli szakasz 

Úgy tűnik, mintha ettől kezdve a makrofauna számara valamivel kedvezőbb — gyors 
faciesváltozásoktól mentes — nyugodtabb körülmények alakultak volna ki A faunameddő 
retegek fedőjében először a Cardium gleichenbergeme jelenik meg, Ervilia, Mactra, Irus 
íll a vegetációhoz kapcsolódó Gastropodák kíséretében A fauna beágyazódási formája 
határozottan az uledékképződés gyorsulására utal

A szarmata felső szakaszában a faunakép fokozatosan színesebbe válik, a Cardium 
sarmaticum-Cardium inopinatum asszociációhoz kapcsolódóan megjelennek a legfiata
labb (alsó besszarábiai) Cardium fajok is Ez arra utalhat, hogy a szarmata felső reszeben 
állandósultak a sekélytengeri viszonyok, a fauna egy olyan, parttól nem távoli, de viszony
lag nyugodt, iszapos aljzatú, polyhalin (16,5%0 korul) tengeri környezetet valószínűsít, 
melyben a víz hidrodinamikai tevékenysége valamivel erősebb lehetett, mint a megelőző 
időkben

Ö s s z e g e z v e  tehát az eddigieket, feltételezhetjük, hogy míg a Zsambéki- 
medence parti régióiban, a szarmata folyamán, ooidos képződmények keletkeztek, addig 
a Bő-2 sz fúrás kornyékén medencefáciesű uledekképződés folyt, s ez tette lehetőve a 
„budajenői típusú” szarmata fauna megjelenését

A faunavizsgálatok szerint a medence mélysegviszonyai (max 50 m) a szarmata fo
lyamán jelentősen nem változtak, eltekintve a kezdeti oszcillációs szakasztól, ül az eva- 
pontképzódési időszakoktól

A szarmata kezdetén a medencében csokkentsósvízi körülmények uralkodtak 
A későbbiek folyamán a telepképződési viszonyok kialakulását megelőzően, ül az alatt 
a sótartalom emelkedett, időnként hiperszalinná vált A makrofauna erre bizonyos fokú 
alkalmazkodással reagált, majd a küszöbértékét elérve kipusztult, ül elvándorolt az 
evapontképzódesi környezetből A makrofauna nem mutat fokozatos elszegényedést, 
mint az ilyenkor szokásos (lassú folyamatos bepárlodás), hanem hol eltűnik, hol megje



lenik Ennek oka természetesen igen összetett, de valószínű, hogy a sótartalom viszony
lag gyors ingadozása is fontos szerepet játszott a befolyásoló tényezők kozott

Az evapontkepzódesi időszak végleges lezáródásával valószínűleg újra visszaáll- 
nak a szarmatában szokásos csokkentsósvízi körülmények, ami az új Cardium fajok meg
jelenésével együtt, az állandósuló tengeri kapcsolat következménye lehet

Az ún „budajenói típusu” szarmata fauna jelentkezése nem csupán a Zsámbéki- 
medencere korlatozodik Az elterjedés meghatározó tényezője a medencefácies, mint azt 
az azóta lemélyult nehány fúrás faunavizsgálatai is igazoltak Ez a tény felhívja a figyel
met a hazai medencefáciesű szarmata képződmények faumsztikai feldolgozásának, ujra- 
ertékelesének szukségességere

F u g g e 1 e k

Az alábbiakban a hazai szarmata képződményekből eddig nem ismert Cardium fajok őslénytani 
jellemzcset adjuk Nem tértünk ki a szarmata felső részén jelentkező, nagy variabilitást mutató, apró 
Cardium fajok részletes rendszertani elemzesere Bar meglehetősen nagy példányszámú anyag állt 
rendelkezésünkre, a megtartási állapot nem adott lehetőséget statisztikai vizsgálatokra

Lamellibranchiata
Cardndae

Cardium ringeisem JEKEL1US

1944 Cardium nngeiseni n sp -  JEKEL1US p 99 T 31 f 6-9

A Cardium vindobonense PARTSCH fajhoz közelálló forma, az elválasztás laposabb, távolabb 
allo bordái, íll kisebb bordaszama (max 18) alapjan lehetséges A hazai szarmatában igen ritka (rossz 
megtartású), mindössze 3 (fenykepezesre alkalmatlan) példányban került elő a Bo-2 sz fúrásból A fajt 
JEKEL1US irta le az erdélyi szarmatából (Politioanoe)

Cardium inopinatum GRISHKEVITSH 
I tabla 5

1961 Cardium inopinatum n sp -GRISKEVICSp 34 T IV f l-3 a

Vékony heju, domború forma, melyből eddig a viszonylag nagy egyedszam ellenére is csak 
hej töredékeket tartalmazó lenyomat került elő ep példány nem A faj jellegzetes belyegei azonban így 
is megfigyelhetők voltak (A faj erősen törékeny voltat egyébként a leíró maga is hangsúlyozza) A 
teknő formájára jellemző a hátsó rész szarnyszeru kiszelesedese A búb kicsi, alacsony, a teknő első 
harmadában helyezkedik el, s alig emelkedik a zarosperem föle, melynek hátsó részé közel egyenes, 
első részé rövid, lefele hajló A faj legjellegzetesebb morfológiai belyeget a bordák lefutása adja Két fo 
bordát figyelhetünk meg, melyek a búbtól indulnak ki, s melyek közül az egyik (az első) az elülső es 
alsó perem találkozási pontját, míg a másik (a második) az alsó es hátsó perem találkozási pontját jelöli 
ki A két fo borda közötti köztes rész pereme egyenes vagy gyengén ívelt A fo bordák leggyakrabban 
háromszög keresztmetszetuek, néha tompított ellel, melyeket egymástól távolaik), karom alakú üreges 
tüskék bonthatnak, ezek a bordák sokszor az alsó peremen túlnyúló tüskékben végződnek

A teknő elülső részén (az első foborda előtt) 3-6  lapos, sima borda található A két borda 
közötti köztes részén 4 -7  (leggyakrabban 6 -7 ) sima, lapos borda figyelhető meg A hátsó szárny- 
szeruen kiszelesedo rész bordái is igen laposak, alig emelkednek ki a teknő síkjából, szamuk 
valtozo (A hazai példányoké 4 -5  )



A zár felepítesenek megfigyelését a megtartási állapot nem tette lehetőve (Az eredeti leírásban 
sincs erre vonatkozóan semmilyen adat)

A fajt GRISKEVICS a Kárpátokon túli agyagos faciesű szarmatából irta le, ahol a Cardium 
inopinatum megjelenese alapján hataroljak el a felso-bádeni es az also-szarmata képződményeket

Cardium suessi BARBOT de MARNY 
II ta b la l-3

1869 Cardium suessi n sp -  BARBOT de MARNY p 153 T I f 20-22

A héj vékony, formája közel ovális, elöl lekerekített, hátul lemetszett peremmel A búb alig ki
emelkedő A bordák szama 20-25 kozott változik Általában 5 (néha 4) foborda figyelhető meg, me
lyek lekerekítettek, gyakran egymástól távolallo, ívelt karomszeru tuskekkel díszítettek A kiemelkedő 
fobordák közötti köztes bordák szama 3-4 , ezek vékonyak, laposak, s csak nagyon ritkán tuskések 
A mellső részén (az első' fo'borda előtt) változó számú, alig kiemelkedő, lapos kis bordák találhatok, 
míg a hátsó részén 6-7 , néha tuskés kisebb borda jelentkezik Példányaink általában kisméretűek 
Mint KOLESZNIKOV említi (1935 119), a méretcsokkenes gyakran bordaszam-csokkenessel jár 
Ez azonban csak az első, ül a hátsó rész kis bordamak szamaban okoz változást, míg a fobordák kö
zötti köztes bordák száma változatlan marad

A fajt BARBOT DE MARNY agyagos faciesu, szarmata képződményekből, Ukrajnából irta le

Cardium pium ZHIZHCHENKO 
II tabla 5 , 8 , 9

1934 Cardium pium n sp -  ZSIZSCSENKO p 24 T III f 23, 24

Lapos, kicsi, hátsó részen szarnyszeruen kiszelesedó, első részén rövid, lekerekített forma 
A búb kicsi, alacsony, az első' peremhez közeli helyzetű A teknő felületet 13-16 borda borítja, me
lyek nem azonos felepitesuek Az első részén 10-13 van, ezek közül a háromszögletű keresztmetsze- 
tuek jobban kiemelkednek s a peremeken túlnyúlnak -  ezek a fobordák, szamuk altalaban 4 A kö
zöttük levő bordák simák, laposak, számuk általában 2

A hátsó mező bordái, a köztes bordákhoz hasonlóan, laposak, számuk altalaban 3-6  A zárás 
peremhez legközelebb levő gyakran hosszú tuskeket visel A zár felepítese ismeretlen Mar ZSIZS 
CSEN KO (1934) megemlíti, hogy a Cardium pium közel all a C suessi BARB fajhoz, attól azonban 
kisebb bordaszamaval, a peremen túlnyúló fobordáival, íll a köztes bordák számával tér el

GRISKEVICS (1961) felhívja a figyelmet, hogy a Cardium pium fobordainak felepítese es 
díszítettsége nagyon hasonló a fiatal C gleichenbergense (=C transcarpaticum) fobordaihoz, ille
tőleg a kifejlett példány búb környéki bordáihoz Feltetelezhetóen származási kapcsolat van a két 
faj kozott, amit a gyakori átmeneti forrnak is igazolnak ZSIZSCSENKO a Kaukázus É-i eloterenek 
felső volhymai korú agyagos képződményéiből irta le a fajt, de tömeges előfordulása a besszarabiai 
alemelet alsóbb szintjéhez kapcsolódik

Cardium pestis ZHIZHCHENKO
-  _  _ _ _ _ II Jabla 4 ,6  , 7 _  _

1934 Cardium pestis n sp -  ZSIZSCSENKO p 28 T 3 f 14
Vekonyhcju, erősen kerekített körvonalú, lapos forma Az első perem lekerekített, a hátsó 

szarnyszeru rész lemetszett, de ívelt peremu A hej felületen négy lekerekített, vékony, de magasan ki
emelkedő, néha finom tüskékkel borított borda jelentkezik A tüskék olyan vékonyak, hogy leggyak
rabban csak a nyomuk (tövük) észlelhető a bordákon A hátsó mezon 4 -5  finom, fonalszeru borda 
található A bordákat sima, szeles és lapos kozok választják el, melyeken néha a növekedési vonalak 
nyoma lathato

A fajt ZSIZSCSENKO a Kaukázus É-i eloterenek agyagos szarmata képződményéiből irta le



Cardium fimtima GRISHKEVITSH 
III tabla 1—6

1961 Cardium fmitima n sp -GRISKEVICSp 37 T III f 5-10
A hazai szarmatában -  a Cardium rmgeisem JEK fajhoz hasonlóan -  viszonylag ritkán es kis 

peldanyszamban fordul elő
Elülső részén lekerekített, hatul szarnyszeruen kiszélesedő, kissé domború forma Jellegzetessé

ge a kozepso rész bordazottsaganak viszonylagos egyenletessege A bordaszám általában 16-17 A bor
dák a búbnál általában elesebb, lefele haladva erősen lekerekített háromszög keresztmetszetet mutat
nak Az alsó perem közelében kiszélesednek, ellapulnak Gyakran varrat húzódik végig a bordák tete
jén (középén), de ez nem mindig figyelhető meg

A fajt GRISKEVICS a Kárpátokon túli kozepsó'-szarmata agyagos képződményeiből irta le

Cardium gleichenbergense PAPP 
I tabla 1-8, II tabla 1-7

1954 Cardium gleichenbergense n sp -  PAPP p 71 T 12 a, b
1956 Cardium transcarpaticum n sp — GRISKEVICSp 50 T 11 f 7-13
1961 Cardium transcarpaticum -  GRISKEVICS p 29 T I f 1-15, T II f 1-21, T III f 1-4

A faj rendkívül vékony heju, viszonylagos gyakorisága ellenére sem került elő egyetlen teljesen 
ep héjas példány sem a hazai anyagból

Alakja nagyon változékony Uralkodó a trapezoidahs, kulonbozo mértekben megnyúlt, lekere
kített forma A búb kicsi, alacsony, viszonylag szeles, a teknő első harmadában helyezkedik el A hej 
nem egyenletesen domború, ugyanis a gyengén ívelt elülső részt a széles, lapos hátsó resztó'l egy -  al
tatóban ellaposodó, csak a búbnál észlelhető -  el választja el A bordák száma es jellege a formához 
hasonlóan igen változékony Az elülső részén leggyakrabban 5-6 , nem egyenlően fejlődött borda fi
gyelhető meg Gyakon, hogy a bordáknak a búb körüli részén éles gerincű keresztmetszetük van, me
lyen csöves tuskék ülnek Leggyakrabban csak a tövük észlelhető A teknő alsó pereme fele haladva a 
bordák szinte teljesen ellaposodnak, s az élmenti rész fonalszeru kiemelkedés formájában marad meg 
Néha az alsó peremnel csak tuskesorok jelzik a bordák nyomát A hatsó rész bordázottsaga is hasonló
an változékony, altatóban 5 -6  borda figyelhető meg GRISKEVICS részletes leírásában 5 típust külö
nített el a bordák valtozo jellege alapján Hazai anyagban a leggyakoribb típus a búbnál éles gerincű, 
az alsó perem fele ellaposodó, íll fonalszeru kiemelkedés formájában jelentkező bordák A bordako
zok altatóban szelesek, simák és csak nagyon ritkán figyelhetők meg lapos, alig kiemelkedő, nagy, vé
kony fonalszerű koztesbordacskak A zár felepítese ismeretlen

A fajt PAPP (1954) utó le Gleichenbergbol (Steier) agyagos faciesu also-szarmatabol A leírás
nál hangsúlyozza, hogy csak köbéi, íll lenyomat formájában ismert

Kitűnő leírást ad -  gazdag fotóanyaggal alatamasztva -  a fajról GRISKEVICS (1961) C trans 
carpaticum néven S bar eloszor 1955-ból említi ilyen néven a fajt, PAPP alig pár hónappal korábbi 
fajnevet kell valódinak tekintenünk

Cardium sarmaticum BARBOT in KOLESNIKOV 
I tabla 1-4

1929 Cardium sarmaticum BARBOT -  KOLESZNIKOV p 26 T VII f 180
Viszonylag nagy, nyúlt (hossza 15-34 mm) kissé domború, vékony heju forma, melynek elül

ső részé lekerekített, hátsó részé szarnyszeruen kiszelesedó A búb kicsi, a teknő első harmadában he
lyezkedik el, kissé a zarosperem fele hajló, melynek hátsó részé közel egyenes -  sok esetben szinte pár
huzamos a teknő alsó peremevei — első részé viszont rövid, lehajló A bordák simák; lekerekítettek, a 
perem fele ellaposodnak Szamuk 18-23 kozott változhat A bordakozok altatóban simák, csak néha 
díszítik vékony növekedési vonalak

A fajt BARBOT eloszor a Kaukázus EK-i előterének szarmata képződményéiből említi, de rész
letes leírása KOLESZNIKOV (1929) nevehez fűződik

<  y
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I tábla -  Plate I

1—4 Cardium sarmaticum Barb

1 Bó-2 sz f 222,7-223,7 m 2X
2 Bó-2 sz f 221,7-222,7 m 3X
3 Bó-2 sz f 222,7-223,7 m IX
4 Bo-2 sz f 223,2-223,9 m 2X

5 Cardium inopinatum G rishk

Bo-2 sz f 326,6-334,0 m 3X





II tábla — Plate II

1—3 Cardmm suessi Barb

1 Bő-2 sz f 217,3-217,8 m 3X
2 Bő-2 sz f 218,7-219,7 m 4X
3 Bő-2 sz f 225,1-226,1 m 4X

4 , 6 , 7  Cardium pestis Zhizhch

4 Bő-2 sz f 238,7-239,9 m 4X
6 Bo-2 sz f 233,2-234,2 m 4X
7 Bő-2 sz f 216,3-217,3 m 3X

5 , 8 , 9  Cardium pium Zhizhch

5 Bo-2 sz f 217,8-218,2 m 4X
8 Bő-2 sz f 231,2-232,2 m 4X
9 Bő-2 sz f 218,7-219,7 m 4X





III tábla -  Plate III

Cardium fimtima Grishk

1 Bó-2 sz f 222,7-223,7 m 2X
2 Bo-2 sz f 220,7-221,7 m 4X
3 Bo-2 sz f 221,7-222,7 m 3X
4 Bd-2 sz f 224,6-225,2 m 3X
5 Bo-2 sz f 223,2-223,9 m 2X
6 Bó-2 sz f 224,6-225,1 m 2X





IV tábla -  Plate IV

Cardium gleichenbergense Papp

1 Bő-2 sz f  229,1-230,1 m egész mag
2 Bó-2 sz f 234,2-235,2 m 2X
3 Bő-2 sz f 242,4-243,4 m IX
4 Bó-2 sz f  237,5-238,7 m 2X
5 Bő-2 sz f  241,1-242,4 m 3X
6 Bó-2 sz f 241,1-242,4 m 3X
7 Bő-2 sz f  244,4-245,4 m 2X
8 Bó-2 sz f 245,4-246,2 m 4X





V t á b la - PlateV

Cardium gleichenbergense Papp

1 Bő-2 sz f 253,1-255,1 m 2X
2 Bő-2 sz f 235,2-236,3 m IX
3 Bő-2 sz f 242,4-243,4 m IX
4 B6-2 sz f 253,1-255,1 m 2X
5 Bó-2 sz f 250,7-252,0 m 2X
6 Bő-2 sz f  226,1—227,1 m 2X
7 Bő-2 sz f 236,3-237,5 m IX
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Borehole Budajeno 2, put down in 1975 in the Zsámbék basin intersected sulphur- 
containing, gypsum-or alginite-beanng sediments (Á Já m b o r —L Ko r p á s—J Oravecz 
— Cs Ravasz 1976, Á Jámbor 1976) This fact justified to continue the investigations 
which resulted in putting down the boreholes Bó-3, -4, -5, and -6 (Fig 1) In connection 
with a complex dealing with the geological setting of the area, the Bademan and Sarmatian 
sediments from the boreholes were studied (J Boda Sarmatian part of borehole sections 
Bő-3, -4, -5, 1978, Bo h n -Havas Bademan, Sarmatian parts of borehole Bo-2, 1976, 
Bademan part of borehole section Bo-3, 1977)

From the clay-marls and siltstones of borehole Bő-2 a novel type of Cardium species, 
little known or unknown from the Hungarian Sarmatian, came to daylight {Cardium 
gleichenbergense Papp, C nngeisem Jek , C pium Zhizhch , C sarmaticum Barb , 
C suessi B a r b  , C inopinatum Grishk ) Their occurrence, however, was not restricted 
to the Budajeno basin, as evidenced by megafossils from boreholes Tengelic 2, Paks 2, 
and Magyarszék 3 drilled subsequently (M Bohn-Havas 1979,1980a, b)

The sediments from the 334 0—359 4 m interval of Bó-2 contained a peculiar 
marine fauna of Bademan age (M Bohn-Havas 1976) The novel fauna, referred to in 
the above, was recovered from the Sarmatian beds between 216 0 and 334 0 m

The Bademan—Sarmatian boundary was defined quite distinctly by the dis
appearance of the marine molluscs and the appearance of the brackish-water Cardium 
inopinatum-Abra reflexa assemblage To 'draw a mollusc-based boundary between the 
lithologically continuous Sarmatian and Pannonian was more problematic, for the ex
tremely variable tiny Cardium forms occurring in the topmost Sarmatian stand morpho
logically very close (forming a transition9) to the small Limnocardium forms of the Early 
Pannonian Limnocardium praeponticum assemblage To clarify the genetic relations, it 
would require a special study, passing beyond the limits of this paper

Borehole Bő-2 cut a Sarmatian, complete in the Hungarian sense (Fig 3) In the 
predominantly clay-marl and siltstone formations three faunal assemblages of even 
biostratigraphic value could be distinguished



The appearance of the Ábra reflexa-Cardxum inopmatum assemblage is confined 
to the deeper part of the Lower Sarmatian (Volhynian Substage), whilst the Cardium 
sarmaticum—Cardium pium assemblage is indicative of the lower part of the Bessarabian 
Substage The first appearance of Cardium gleichenbergense still belongs to a surely 
identified Lower Sarmatian (upper part of the Volhynian), whereas its gaining pre
dominance takes place m the upper part of the Hunganan Sarmatian (Fig 4) Similar 
experiences were gained in the case of boreholes Bő-3, Tengehc 2, Paks 2 and Magyar
szék 3 as well (Fig 2)

Environmental changes in the light o f  megafossils
From the Late Bademan on the present-day Zsámbék basin stabilized in its state of 

a shallow-water basin in which shoreline-, littoral, subhttoral and desiccation-bound 
lagoon facies alternated in dependence on the changes in seawater level The seawater 
recharge came from the southwest and it was there that the basin-bench blocking the 
reflux of high-salimty waters to the open sea must have lain (Á Jámbor 1975, 
Cs R a v a s z  - G  S o l t i  1978)

In this palaeogeographic situation, the molluscan fauna from borehole Bó-2 suggests 
an environment with highly agitated, shallow-subhttoral waters of normal salinity Near 
the Bademan-Sarmatian boundary, however, the hydrodynamic action of the waters 
seems, as suggested by palaeontological results, to have somewhat appeared, resulting 
in a less-agitated and not too deep-water environment It is quite probable that this kind 
of biotop was that which received the brackish-water Sarmatian fauna arrived with a new 
wave of species represented by the Cardium inopinatum-Abra reflexa assemblage This 
association favours an exphcitely nonagitated—though not too deep—shallow-water en
vironment with a salinity of about 18 to 2 0°/oo  and a silty bottom

At about 324 m, a little change in the pattern of the fauna can be observed The 
representatives of Hydrobia and Pirenella appear in the Abra reflexa-Cardium inopina- 
tum assemblage and carbonized plant remains occur, and Hydrobia lumachella appear 
around 3 1 7 m The author believes that these changes were provoked by minor shifts 
in facies rather than by the establishment of a freshwater regime, le  the dilution of 
water

The appearance of Hydrobia marks the basin’s getting shallower, a process probably 
synchronous with the landlocking of the lagoon With the onset evaporation a rise in sa
linity is probable to have taken place by that time already The presence of Hydrobia 
not even preclude the water to have been hypersaline (Z e n k e v it c h  1963)

The alternation of Abra reflexa-Cardium inopinatum lumachelles with Hydrobia 
lumachelles, as a probable consequence of a slight oscillation, may suggest the causses of 
why the conditions for an enduring evaporite formation could not be brought about 
A recharge from the open sea may have diluted the water of the lagoon, thus enabling the 
fauna to survive

This is supported by the fact that parts devoid of macrofauna were observed in or 
near the barren intercalations within the coal-bearing sequences A plausible explanation 
for this may be to suppose an evaporite-accumulating environment, a nonagitated, land
locked lagoon protected against wave action, where intensive evaporation under a hot, 
and chmate had already led to differentiation of a highly concentrated bottom solution



As the concentration of this attained to the value necessary for the precipitation of 
gypsum, the environment was no longer suitable for the survival of the fauna

The most plausible explanation would be to presume that in dependence on the 
bottom morphology of the lagoon, such permanently communicating—though never
theless somewhat separated-subbasins could have evolved which enabled the fauna (how
ever harsh the environment it lived in) to survive or its dead individuals to be redeposited 
from this environment A similar palaeogeographic environment is suggested by 
A J a m b o r  , Cs R a v a s z  and G S o l t i  (1978) while analyzing the genetic circumstances 
of the sulphur and gypsum deposits in the Zsambek basin and by J  B o d a  (in R a v a s z  -  
S o l t i  1978) m his evaluation of the molluscan fauna from boreholes Bo-3, -4 and -5 

Upon all these circumstances the growing abundance of the azoic layers can be 
supposed to indicate periods of gypsum- or sulphur deposition Accordingly, circum
stances ideal for evaponte deposition seem to have prevailed when the middle gypsum 
and sulphur beds were formed That this time-span was not completely undisturbed 
either is proved by the Cardium gleichenbergeme assemblage appearing m the clay-marly 
siltstones between the evaponte beds The eponymous species and Cardium nngeisem 
are two young forms unambiguously marking the upper part of the Lower Sarmatian 
Considering the absence in the deeper part of the borehole section of this assemblage 
favouring an environment similar to that favoured by the A bra reflexa-Cardium inopi- 
natum assemblage predominating in the older part of the Lower Sarmatian, it is justified 
to presume an intensification of a water recharge of hemipelagic ongm l e a temporal 
re-establishment of the marine communication

The living conditions for the faunal assemblage charactenzable by the newcomer- 
species, however, were soon lost and so was the case with the water recharge This is 
proved by 15 metres of overlying nonfossihferous sediment with mterbedded evapontes 
(Beds 2 and 3) From this time onwards, more quiet circumstances—without any abrupt 
change in facies—more favourable for the macrofauna appear to have evolved First to 
appear in the sediments overlying the layers, lacking in megafossils, in Cardium gleichen- 
bergense escorted by Ervilia, Mactra and Irus and gastropods associated with plants The 
mode of enclosure of the fauna is indicative of an accelerated sedimentation

In the upper part of the Sarmatian the faunal pattern gradually becomes more 
diversified and, associated with the Cardium sarmaticum—Cardium inopinatum assembla
ge, even the youngest (Lower Bessarabian) Cardium species will appear

This indicates that the neritic conditions must have been stabilized in the upper 
part of the Sarmatian The fauna suggests such a polyhaline (about 16 5%o) sea environ
ment still not far from the shoreline, though comparatively quiet, in which the hydro- 
dynamic action of the water appears to have been somewhat stronger than earlier

As a summary of the above, it is supposed that while the coastal tracts of the 
Zsambek basin featured the deposition of oolitic sediments during the Sarmatian, the 
vicinity of borehole Bo-2 witnessed a sedimentation of basin facies and this provided 
prerequisites for the appearance of a Sarmatian fauna of ’’Budajeno type”

According to faumstic results, the depth conditions did not show any marked 
change dunng the Sarmatian (a maximum of 50 m), irrespective to the initial oscillation 
phase and the periods of evaponte formation

At the beginning of the Sarmatian brackish-water conditions prevailed in the



basin During the later history, prior to and during evaporite deposition, the salinity 
rose and from time to time it reached a hypersaline grade The megafauna reacted to 
this by a certain degree of adaptation and, having reached the threshold value, it 
emigrated from the evaporite-accumulating environment The megafauna does not show 
any gradual impoverishment, unlike is usually the case (slow, continuous evaporation), 
but it eventually disappears, to reappear in other instances Of course, the causes 
responsible for this are quite complex, but anyway, the comparatively rapid fluctuations 
of salinity are likely to have played a very important role among the influencing factors 
involved

With expiration of the evaporite accumulation period the brackish-water conditions 
usual for the Sarmatian were probably restored which, together with the appearance 
of new Cardium species, could be the consequence of a stabilized manne communication

The occurrence of the so-called ”Budajeno-type” Sarmatian fauna is not confined 
to the Zsambek basin A determinant factor controlling its distribution has been the basin 
facies, as verified by studies on the fauna from a few later-drilled boreholes (M B o h n - 
Ha v a s  1979, 1980, 1981)


