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PALE0ÖKOLÜGIAI MEGFIGYELÉSEK A BAKONYT 
MUNIERIÁS AGYAGÖSSZLETBEN

í r t a :  B e n k ő n é  Cza b a l a y  L e n k e

A zirci disznólegelőn feltárt munieriás rétegösszletben néhány 
érdekes élettársulási jelenséget figyelhettünk meg Ostreákon és Brachio- 
podákon.

A zirci munieriás agyagösszlet ostreás rétegeinek felső részén olyan 
Os/rea-telepet találtunk, amelyben egy nagy példány hátoldalán juvenilis 
Os/rea-tenyészet helyezkedett el (I. tábla 1—2. ábra). Egyidős Ostrea- 
héjak ezrei vannak egymás mellett és egymás felett. Az egyes kis Ostrea- 
héjak közötti teret féregcsövecskék sűrű hálózata tölti ki. Feltevésünk 
szerint az Ostreák közé települt férgek a tenyészeten belül akadályozták 
a víz mozgását, ezáltal gátolták az Ostreák táplálkozását és a vízben 
levő oxigén felvételét — mely a telep elpusztulásához vezetett. Az Ostrea- 
tenyészet elfojtása kétségtelenül összefüggésben volt a külső életkörül
mények megváltozásával.

Az I. tábla 3. ábrán olyan Ostrea-héjat m utatunk be, melyen a féreg
csövecskék közvetlenül a héjra települnek. Meg kell jegyeznünk, hogy 
féregcsöveket mindig csak Os/rea-héjakon találtunk.

Az ostreás rétegek felett Brachiopodákat látunk, melyeket Bryozoa- 
hálózat borít be (I. tábla 4. ábra). Az elpusztult állatok héjai hosszabb 
ideig a tengerfenéken hevertek és ekkor telepedtek reájuk a Bryozoák, 
melyeket Ostreákon soha sem találtunk.

Néhány Brachiopoda ventrális teknőjén sérülési nyomokat figyeltünk 
meg, amelyek sokszor olyan szabályosak, hogy élőlénytől eredőnek 
hatnak, mint pl. az I. tábla 4. ábrán látható háromosztatú benyomódás. 
Mivel regenerálódási nyomot sehol sem találtunk és a dorzális héjfelület 
teljesen ép, ezért nem tartjuk  mégsem valószínűnek, hogy a nyomok 
szerves élőlénytől erednek. Az tény, hogy csak az egyik teknő sérült 
és a sérülési nyom elég mély, azonban nem valószínű, hogy ez harapási 
nyom, hiszen az esetleges szerves lénynek két oldalon kellett volna 
érintenie a héjat. Valószínűbb az, hogy az állat elpusztulása utáni, az 
üledékképződéssel kapcsolatos külső mechanikai hatás következményei 
ezek a sérülési nyomok (I. tábla 5—7. ábra).
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OBSERVATIONS PALÉOOECOLOGIQUES SUR LE 
COMPLEXE ARGILEUX A MUNIERIA DANS LA 

MONTAGNE BAKONY
par

M m E L. B e NKŐ —  C ZABA LA Y

Dans la partié supérieure des couches ä huítres du complexe argi- 
leux ä Munieria prés de Zirc, un banc d ’huitres a été trouvé, dans le- 
quel, sur la face dorsale d’un grand exemplaire, une culture juvénile 
d’huítres s’était installée (Pl. I. fig. 1—2.). L ’espace entre les petites 
coquilles d'huítre est rempli d'un réseau de tubules de ver. Les vers 
qui se sont fixés parmi les huítres ont empéché le mouvement de Teau, 
en entravant, par la, la nutrition des huítres et par conséquente ont ámené 
la destruction de la colonie.

Sur les coquilles d'huitre on peut observer toujours des tubules de 
ver, par contre, sur les Brachiopodes seulement un réseau de Bryozo- 
aires.

On observe des traces de lésion sur les valves ventrales de quelques 
Brachiopodes. É tant donné que le cőté dorsal est parfaitement intact 
et qu’il n ’y a aucune trace de regénération non plus, il est vrai- 
semblable que ces traces de lésion se sont produites sous Taction méca- 
nique externe liée ä la sédimentation aprés Textinction de ces animaux.

ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД СВИТОЙ 
МУНИЕРИЕВЫХ ГЛИН В ГОРАХ БАКОНЬ

Л. БЕНКЁ—ЦАБАЛАИ

В верхней части устричных слоев свиты муниериевых глин в с. Зирц 
найдена колония устриц в которой на дорсальной части одного экземпляра 
размещена ювенильная культура устриц (табл. I. рис. 1—2). Пространство 
между небольшими раковинками устриц наполнено сеткой трубочек 
червей. Поселившиеся среди устриц черви препятствовали движению 
воды, а тем самым тормозили и питание устриц, что в конечном итоге 
привело к гибели колонии.
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На раковинках устриц можно наблюдать всегда трубочки червей, а 
на брахиоподах сеть мшанок.

На вентральной створке некоторых плеченогих имеются следы по
вреждений. Так как дорсальная сторона совершенно неповрежденная 
и не наблюдаются ни следы регенерации, вероятно, что эти следы 
повреждений являются последствиями внешних механических действий, 
связанных с осадкообразованием, имевших место уже после гибели данных 
животных.
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I. Tábla — Planche I. — Таблиба 1.

1. Ostrea-héj juvenilis Ostrea-tenyészettel, a héjak között féregcsövekkel.
2. Ostrea-tenyészet alsó részén levő nagy Ostrea sp.
3. Ostrea sp. kis Osfrea-héjakkal és féregcsövekkel.
4. Brachiopoda-héjon Bryozoa-telep

5—7. Brachiopodák összetört ventrális teknői
*  *  *

1. Coquille d’huitre avec une culture juvénile d’huitres; l ’espace entre les 
coquilles est rempli de tubules de ver.

2. Culture d’huitre avec une grande forme de Ostrea sp. á sa partié inférieure.
3. Ostrea sp. á petites coquilles d’huitre et a tubules de ver.
4. Colonie de Bryozoaires sur la coquille d’une Brachiopode 

5— 7. Valves ventrales cassées de Brachiopodes
*  *  *

1. Раковинка устрицы с ювенильной культурой устриц; пространство между 
небольшими раковинками заполнено трубочками червей.

2. Крупный экземпляр устрицы на нижней части одной культуры устриц.
3. Вид устрицы с мелими раковинками и трубочками червей.
4. Колония мшанок на раковинке брахиоподы.

5— 7. Раздробленные вентральные створки брахиопод.
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