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Az előtájékoztató cikk a Bakony különböző pontjairól, bádeni korú képződmények
ből gyűjtött gazdag (100 taxonnál több) puhatestű faunát mutatja be. Utal az ilyen faunák 
nagy ősföldrajzi és paleoklimatológiai jelentőségére. A feldolgozott és a hazai miocénből 
ez ideig túlnyomórészt ismeretlen faunát a szerző monografikus formában tervezi 
leközölni.

Az utóbbi három évtizedben a Bakony bádeni korú képződményeiből viszonylag gazdag 
édesvízi és szárazföldi puhatestű faunát gyűjtöttem. A közel 100 taxonból álló együttes a hegy
ség különböző pontjairól származik, túlnyomórészt felső-bádeni korú képződményekből, fő: 
lég mélyfúrási mintákból (1. ábra). A  faunaegyüttes feldolgozása befejeződött és a hézagpótló

1. á b ra . *Bádeni lelőhelyek a Bakonyban 

F ig. 1 *Badenian localities in the Bakony Mts



jellegű monográfia összeállítása folyamatban van. Ezért jelen rövid cikk csupán előtájékozta- 
tó. A szárazföldi és édesvízi puhatestűek ősföldrajzi és paleoklimatológiai jelentőségére való 
tekintettel a téma nemzetközi szempontból is fontos. Faunafejlődési és származástani elemző 
vizsgálatok emelik jelentőségét, mert az egyes előfordulásokból származó leletek a földtani 
kronológia szempontjából jól datáltak.

Az alsó-bádeniből viszonylag kevés lelet van. Várpalotáról fúrásból és a Szabó-féle ho
mokbányában Strausz L. (1966), Kecskemétiné (1962) közlése szerint Brotiaescheriescheri 
(B rongt.) példányok, valamint az Ellobiidae családba tartozó Melampus, Stolidoma és Pedi- 
pes nemzetségek képviselői találhatók. Utóbbi szárazföldi csigák ma is főleg trópusi és szubtró
pusi tengerpartok mentén élnek. Fúrásokból előkerült néhány jellemzőbb alak: Theodoxus 
burdigalensistrifasciatus(Grat.), Gyraulus amiculus(Rzehak), Unioesch.eriKv.Kvss, Unió 
lorioli Locard, Margaritiferaflabellata ( Goldfuss). Utóbbi három faj az Alpok felső édesví
zi molassz övezetében fordul elő.

A herendi alsó-bádeni széntelepes összletből származó fontosabb alakok: Theodoxus 
burdigalensis trifasciatus (G rat.), Nematurella flexilabris (Sandb.), Emmericia subpatula 
Kókay (Kókay J. 1966). A második faj ez ideig az Alpok felső édesvízi molassz képződmé
nyeiből ismert.

A középső-bádeniből csak Várpalotáról kerültek elő Helicidae töredékek. A felső-báde- 
ni képződmények messzemenően gazdag faunát szolgáltattak. A várpalotai széntelep fedőjé
ből (Várpalotai Alginit Formáció) ismert (Kókay J. 1987) együttesben új alak az Uniójaccardi 
Locard, melyet ugyancsak az Alpok felső édesvízi molassz képződményeiből írtak le. A He
rendi-medencében a már korábban megismert (Kókay J. 1966) bándi bentonitfedő „brotiás” 
faunája bővült; előkerült például a Nematurella pappi Schlick. faj is, melyet ugyancsak az alpi 
felső édesvízi molasszövből publikáltak.

A Tapolcai-medencében a Hegymagos 78/18. sz. fúrás felső-bádeni összletének a felső 
szakaszában édes- és aligsósvízi képződményekből igen sok édesvízi és szárazföldi Molluscát 
gyűjtöttem (Kókay J. 1986). Az édesvízi taxonok közül említésre méltó a dél-franciaországi 
(Sansan) miocénből leírt Anisus rousianus (N oulet), Stagnicola armaniacensis (Noulet) és 
egyéb alakok. A szárazföldi csigák közül a Strobilops uniplicaplana (Clessin) és a Strobilops- 
tiarula(SANDB.) közép-európai alsó-miocén fajok, de gyakoriak a nagyobb vertikális elterjedt- 
ségű Vertigo és Gastrocopta taxonok is. A  Helicodiscus (Hebetodiscus) subteres Clessin) és a 
Perpolita subhammonis (G ottsch .) fajok az alpi felső édesvízi molasszból ismertek.

Nyirád közelében, az alsó-nyirádi erdőben mélyített bauxitkutató fúrások felső-bádeni 
mészkősorozataiban az aligsósvízi eredetű összleten belül nem-tengeri molluszkás padokat le
het felismerni, változatos, de esetenként egyhangú együttesekkel. így van „bythyniás” mészkő 
Bithyniaglabra(Klein) fajjal [in Kókay J. 1967: „Bithyniagracilis(Sandb. ) ’], létezik „stag- 
nicolás” mészkő Stagnicolapraebouilleti Schlickum (in Kókay J. 1967): „Stagnicolaci. syrti- 

‘ ca C. et P.” példányainak sokaságával, valamint „lymnaeás” mészkő Radix socialis reguláris 
(Maillard) és Radix socialispraelongata (Gottsch.—Wenz) alakokkal. A „nystiás” mész
kőben a Nystia succineiformis(Sandb. ) apró példányainak lenyomatai teszik likacsossá a kő
zetet. Valamennyi alak az Alpok felső édesvízi molassz zónájából ismert.

Gazdag és kitűnő megtartású nem-tengeri puhatestűek kerültek elő a pusztamiskei fúrá
sok felső-bádeni képződményeiből (Kókay J. 1992). Az édes és aligsósvízi képződmények
ben, főleg a széntelepes összletben és a „brotiás” mészkőben gyakori vagy tömeges a Brotia 
escheri turrita(KüAvss) ésa Theodoxus burdigalensis(G rat. ). Az összlet aljában a Stalioa pa- 
ulensisnov. ssp. olykor tömeges, de gyakori a Nematurella aquensis(DEGR.-Tovz.), Peringia 
sacyi (Cossm. et Peyr.) dél-franciaországi alakok, valamint Gyraulus és Carychium fajok, de 
előfordul az alpi molasszövben („silvanás rétegek”) gyakori Cepaea silvana (Klein) is 
(Schlickum et Strauch 1968).

A pusztamiskei felső-bádeni üledéksor felső részében levő „brotiás” mészkő egyes pad
jaiban a Bithyniaglabra(KLEiN), míg máshol a Lymnaea-félék uralkodnak. A mészkő fedőjé



ben levő édesvízi agyagban nagyon gyakorta Nystia succineiformis(SMtDB.), mely a bajor fel
ső édesvízi molassz jellemző alakja. Kíséretében Gyraulus, Vertigo, Carychium és egyéb taxo- 
nok találhatók.

A bádeni körű nem-tengeri puhatestű faunák határozottan melegebb éghajlatot jeleznek 
a szarmata korú hasonló együtteseknél. Hasonló fáciesű szarmata képződményekből hiányzik 
például a Brotia escherí (et ssp.), amely erősen melegigényes alak, de a tengerpartok mentén 
élő Ellobiidae-félék is arra utalnak, hogy a bádeni lényegesen melegebb volt a szarmatánál. A 
bádenit követő hűvösebbé válást a palynológiai kutatások ( N a g y  E. 1990 és N a g y  E .—K ó k a y  

J. 1990) is jelzik a flórakép megváltozásával. A szarmatában történt hűvösödés a felső-bádeni 
végén a mediterrán tengerrel való összeköttetés megszűnésével és a hűvösebb Keleti-Para- 
tethys-szel való kapcsolat egyoldalú érvényre jutásával magyarázható ( K ó k a y  J. 1985).

IRODALOM -  REFERENCES

B o u r g u ig n a t  J. 1881: Histoire malacologique de la Colline de Sansan. — G. Masson édit. Paris.
K e c s k e m é t in é  K örm end y  A. 1 9 6 2 : Ú j molluszkafajok a várpalotai középső-miocénből. I. Gastropoda. 

— (Neue Molluskenarten aus dem Mittelmiozän von Várpalota, I. Gastropoden.) — Földt. Közi. 
9 2 : 8 1 - 9 9 .

K ó k a y  J. 1966: A herend—márkói barnakőszénterület földtani és őslénytani vizsgálata. (Geologische 
und paläontologische Untersuchung des Braunkohlengebietes von Herend—Márkó (Bakonygebir- 
ge, Ungarn.) — Geol. Hung. ser. Pal. 36.

— 1967: A Bakony-hegység felsőtortonai képződményei. (Obertortonische Ablagerungen des Ba- 
konygebirges.) — Földt. Közi. 97.: 74—90.

— 1985: Central and Eastern Paratethyan interrelations in the light of Late Badenian salinity conditi
ons. — Geol. Hung. ser. Pal. fase. 48.

— 1986: Balaton menti bádeni képződmények (Badenian formations by Lake Balaton.) — Földt. Int.
’ Évi Jel. 1984-ről: 289-299.
— 1987: A várpalotai bádeni képződmények rétegtani tagolása és ősföldrajzi rekonstrukciója! (Stratig

raphic subdivision and paleogeographic reconstruction of the Badenian at Várpalota.) — Földt. Int.. 
Évi Jel. 1985-ről: 235-241.

— 1992: Felső-bádeni lagunáris képződmények Pusztamiskéről (Ny-i Bakony). (Late Badenian lagoo- 
nal sequence at Pusztamiske, W Bakony.) — Földt. Int. Évi Jel. 1990-ről.

N a g y  E. 1990: Climatic changes in the Hungarian Miocene. — Rev. of Paleobotany and Palynology, 
65.:71—74.

N a g y  E.—K ó k a y  J. 1990: Mangrove sporomorpha a herendi bádeni képződményekben (Bakony hegy
ség). (Mangrove vegetation in the Badenian Formations of Herend.) — Földt. Int. Évi Jel. 
1988/1.: 183-199.

S c h l ic k u m  W. R.—S t r a u c h  F. 1968: Der Aussüszungs- und Verlandungsprozess im Bereich der Brack
wassermolasse Niederbayerns. — Mitt, bayer. Staatssamml. Palaeont. hist. Geol., 8.: 327—391.

S t r a u s z  L. 1966: Die Miozän—Mediterranen Gastropoden Ungarns. — Akadémiai Kiadó, Budapest.



TERRESTRIAL AND FRESHWATER MOLLUSCS FROM THE BADENIAN 
FORMATIONS OF THE BAKONY MTS

by

J. K ókay

Hungarian Geological Institute 
Budapest, Stefánia út 14. 

H-1143

UDC: 551.8+551.58:564:551.782(234.373.1)

K e y - w o r d s :  paleogeography, stratigraphy, paleoclimatology, “silvana-beds”, Badenian, Ba- 
kony Mts (Hungary)

This preliminary study attempts to describe the rich molluscan fauna (more than 100 taxa) 
collected from the Badenian of the Bakony Mts. Reference is also made to the great paleogeo- 
graphical and paleoclimatological significance of these faunas. The studied, mostly unknown 
fauna from the Hungarian Miocene is planned to have been published in a monograph.


