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Az 1953—54. évben és részben az 1955. év elején néhány dunántúli 
pliocén lelőhely molluszka-faunájának feldolgozása került sorra. Öcs, Bala- 
tonszentgyörgy, Balatonfüzfő, Várpalota a kiédesedő felső-pannóniai tó 
peremi részén vannak. E körülmény m iatt a vizsgált lelőhelyek faunája 
igen gazdag és változatos volt, ui. a partközeiben nemcsak a csökkentsós
vízi, hanem édesvízi és szárazföldi fajokat is megkaptuk. A szárazföldi, 
édesvízi és csökkentsósvízi fajok együttes előfordulása kormeghatározás 
szempontjából is igen jelentős, mert az aligsósvízi fajok alapján kidolgozott 
felső-pannóniai korbeosztás alapul szolgálhatott a velük együtt található 
édesvízi és szárazföldi fajok pontos kormegállapításához. Ez azért volt 
fontos, mert a fiatalabb rétegek már csak szárazföldi és édesvízi fajokat 
tartalmaznak, korbeosztásuk tehát nem kapcsolódott a íélsósvízi tengeri 
harmadkori rétegtanhoz.

A régebbi kutatók (H a laváts) a csökkentsósvízi és édesvízi fáciese- 
ket egykorú, egymás melletti képződményeknek vélték, és a gyűjtések 
pontatlansága m iatt gyakran ún. kevert faunáról beszéltek ilyen lelő
helyekkel kapcsolatban. A pontos, réteg szerinti gyűjtések beigazolták, 
hogy ezek a faunatípusok eredeti településben jól elkülönülnek. A víz só
tartalm ának igen kismértékű megváltozása már a faunakép megváltozását 
eredményezi. Természetesen az ilyen biotopban a legtöbb faj elviseli 
a sótartalom kisebb megváltozását (euryhalin-alakok), de csak a megszo
kott sótartalmú környezetben érzi jól magát. Ezért a partközeiben, a 
kisebb patakok befolyásánál még az aligsósvizű tóban is előfordultak 
édesvízi fajok, viszont ott az aligsósvízi] alakok hiányoznak. Azok a parttól 
távolabb helyezkedtek el, ahol a kiédesítő hatás már nem érvényesült 
{Várpalota). A kétféle faunatípus Öcsön réteg szerint is elkülönült és az alig- 
sósvíz négyszer visszatért, míg végül megmaradt az állandósult édesvíz.

Várpalotán, Öcsön és Balatonfűzfőn a kiédesedési szakaszokban 
tömött édesvízi mészkő képződött, amely a legvastagabb Várpalotán 
(20 m), legvékonyabb Balatonfűzfőn (4 m). Balatonszentgyörgyön az 
aligsósvízi fauna után édesvízi rétegek következnek, amelyben a felszín 
felé fogy az édesvízi fajok száma és növekszik a szárazföldi fajok száma. 
I t t  édesvízi mészkő nincs és többszöri faunaváltozás sem figyelhető meg.



Az aligsósvízi fauna vagy osztályozott finom iszapban (Öcs, Vár
palota) vagy laza mésziszapbán (Várpalota) vagy homokban, illetve erősen 
homokos iszapban (Balatonszentgyörgy, Balatonfűzfő) fordul elő.

Az édesvízi faj ok vagy finom iszapban (Balatonszentgyörgy) vagy gyak
rabban durvább, homokos iszapban (Öcs, Várpalota, Balatonfűzfő) vagy 
édesvízi mészkőben találhatók (Öcs, Várpalota).

A szárazföldi fajok mindig az édesvízi fajokkal együtt fordulnak elő.
Mind az üledékek, mind a fauna egyértelműen megmutatták a se

kélyebb, illetve mélyebb tavi szakaszokat. A szárazföldi bemosott fauna 
általában a sekélyebb tavi szakasz durvább humuszos üledékében van meg, 
míg a mélyebb tavi üledékekben sem humuszos szennyezés, sem száraz
földi fajok nem találhatók.

Szárazföldi fajokban leggazdagabb az öcsi fauna 30 fajjal; közvetlen 
utána következik a várpalotai 23 fajjal. Lényegesen szegényebb a balaton
szentgyörgyi fauna 6 fajjal, és végül legszegényebb a balatonfűzfői fauna 
mindössze 2 fajjal. Az öcsi és várpalotai szárazföldi fauna gazdagságát 
az magyarázza, hogy itt legalább a miocén, de valószínűleg az oligocén 
óta szárazulat volt, éspedig hegyes, erdős terület, amely a csigafaunának 
igen kedvezett. Ezt bizonyítja az ősi fajok nagy száma: Strobilops tiarula 
pachychilus Soós, Carychiopsis berthae (H a l a v .), Gastrocopta fissidens 
infrapontica W e n z , Gastrocopta nouletiana (D u p .), Gastrocopta acuminata 
(K l e in ), Gastrocopta acuminata larteti (D u p .) stb.

Kiemelkedő terület lehetett Balatonszentgyörgy vidéke is, ahol a 
Strobilops tiarula pachychilus Soós és egy Triptichia faj ősi alakok. Balaton- 
fűzfőről ősi alak nem került elő.

A felső-pannóniai, majd a levantei időszak leggyakoribb és legszéle
sebb elterjedésű szárazföldi fajai a Tacheocampylaea doderleini B r u s . és 
a Helicigona pontica (H a l a v .) Öcsön, Várpalotán és Balatonszentgyörgyön 
gyakoriak, de Balatonfűzfőről egyik sem került elő. Az innen előkerült 
Trichia és Cepaea faj általában sík, bozótos területen gyakori.

A mocsári és édesvízi fajok közül a Bithyniák (В . budinici B r u s .), 
Planorbis-félék [Pl. confusus (Soós), PL krambergeri H a l a v ., Planorbarius 
corneus (L.)], Lymnaeá k, Stagnicolá k, Galbá k, Radix ok, Gyraulus-félék, 
Segmentináк gyakoriak, de folyami alak csak egy fordul elő, a várpalotai 
felső homokban (K2): Unió wetzleri (Dunk).

Az aligsósvíz fajai közül legáltalánosabb elterjedésű a Theodoxus 
radmanesti (F uch s) és a Melanopsis bouéi sturi (F u c h s), amelyek mind a 
négy helyen előfordultak. A legjellegzetesebb alakok kétségkívül a 
Melanopsis-félék és a Micromelániák. Várpalotán a Melanopsisok az 
összes faj egyénszámának 70%-át teszik ki. Balatonszentgyörgyön 
viszont ugyanilyen mértékben uralkodik a Micromelániá laevis (F u c h s), 
mely az egész fauna 71 %-át teszi ki. A Congeriáк és Limnocardiumok 
faj- és egyénszáma ezekben a rétegekben már nem nagy. A legjelleg
zetesebb talán a Congeriá neumayri A n d r . előfordulása, amely csak 
Balatonfűzfőről hiányzott.

Az eddigi kutatások legérdekesebb kérdése az elmocsarasodott parti



szakaszok és a mélyebb tavi szakaszok, valamint az édesvízi fauna és 
aligsósvízi fauna ismételt váltakozása volt. Néha vízszintes irányban 
egy rétegben is elkülönült a kétféle faunatípus (Várpalota). De földtani 
szempontból fontosabb az a tény, hogy nagyobb távlatban a váltakozások 
ismétlődése mellett is a pannóniai tó végső kiédesedése következett be 
és édesvízi tó, illetve édesvízi fauna-szakasz zárja le a változásokat. A 
fácies-ismétlődések okával kapcsolatban számbajöhető magyarázatok 
a következők:

1. Nedvesebb és szárazabb klímaszakaszok okozta víztömeg-válta
kozás.

2. Lagúnák lefüződése, kiédesedése és a pannóniai tóval való kapcso
lat újbóli helyreállása.

3. Oszcilláló kéregmozgások, süllyedés, emelkedés váltakozása, ahol 
az emelkedést feltöltődés is helyettesítheti.

Az első két magyarázat valamelyike vagy együttese látszik való
színűbbnek, de a tényezők gondos elemzése megmutatja, hogy ezek a 
szokványmagyarázatok csak felületesen állják meg helyüket.

1. Ha az éghajlattal akarjuk a változásokat magyarázni,
a) akkor áz elsekélyesedésnek szárazabb és a mélyebbé válásnak 

nedvesebb éghajlat felel meg;
b) ellene szól, hogy a szárazabb szakaszokban kiédesedés követke

zett be, pedig beszáradás esetén sósabbá kellett volna válnia a víznek.
2. A fáciesváltozások magyarázatára szokásos a partközeli öbölrész 

lefűződését feltételezni.
a) A lagunás lefűződéssel a kiédesedési, majd sósabb szakaszok 

váltakozását meg lehet magyarázni az újbóli összeköttetés helyreállásá
val.

b) Ellene szól: 1. hogy bemosott szárazföldi fauna csak a kiédesedett 
szakaszban van, márpedig, ha nincs partvonal-eltolódás, akkor akár só
sabb, akár édesebb a víz, a bemosott faunának azonosnak kell lenni;
2. a bemosott szárazföldi fauna igen gazdag, lagunás helyeken csak né
hány faj él; 3. a sósabb víz nyomult előre, ezt pedig több csapadékkal 
vagy édesvízű befolyással nem lehet magyarázni, mivel akkor kiédesedne.

3. Oszcilláló kéregmozgással minden tényező figyelembevételével 
egységesen magyarázhatók a változások. — Emelkedésnek kiédesedés, 
süllyedésnek sósabbá válás felel meg. Az emelkedést feltöltődés is helyette
sítheti. A feltöltődés mellett süllyedésnek is kellett lenni, mivel csak fel
töltődés esetében a sósabb víznek egyre távolabb kellene kerülni. — Az 
oszcilláló kéregmozgások következtében változnak az öcsi és várpalotai 
szelvény egy szakaszában az édesvízi és aligsósvízi rétegek, illetve faunák. 
De az idősebb rétegek felé haladva találunk egy réteget, amelyben már 
nincsenek édesvízi fajok és felfelé haladva minden esetben (Öcs, Vár
palota, Balatonszentgyörgy, Balatonfűzfő) kim utattuk az aligsósvizü 
fauna megszűnésének határozott vonalát, amelyen túl csak édesvízi fajok 
kerültek elő.

Tehát a HALAvÁTs-féle elképzelés kiigazításra szorul; az aligsósvízi és
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édesvízi fáciesek csak kis szakaszon vannak egymás mellett, és a változás 
Jő iránya a kiédesedés.

A felső-pannóniai határát a puhatestű-fauna alapján az aligsósvizű 
fauna megszűnte után az édesvizű tó (máshol esetleg folyami szakasz) 
kezdeti időszakára lehet tenni (1. F e r e n c z i, Sü m eg h y ), de üledékképző
dés szempontjából ez a szakasz még a felső-pannóniai regresszió végét jelzi.

EXAMEN STRATIGRAPHIQUE ET FAUNIQUE DES 
GISEMENTS FOSSILIFÉ RÉS PLIOCÉNES DE LA PARTIE 

CENTRALE DU DUNÄNTÜL ÍTRANSDANURIE)
Par F. B artha

C’est la fauné de la partié sublittorale du lac pannonién supérieur 
qui est la plus riche et la plus variée. C'est ce territoire qui est le plus 
apte ä la reconstruction de Fimage réelle de la phase finale de Fhistoire 
du lac pannonién supérieur, pár le moyen de Fobservation simultanée 
des changements sédimentaires et fauniques.

A cette fin, il est nécessaire de recueillir les échantillons de la fauné 
et des sédiments non seulement pár couches, mais aussi á certaines dis- 
tances (10 á 20 cm) á Fintérieur d'une couche mérne pour pouvoir suivre les 
changements de la dominance des diverses espéces.

Le Pannonien supérieur de la partié centrale du Dunántúl est le plus 
caractérisé pár Falternance périodique des faciés d’eau saumátre et d'eau 
douce. En tous cas, ces changements tendent á Fadoucissement. Les 
examens paralléles du sédiment et de la fanue nous ont permi de révéler 
les causes des changements de faciés. Aprés avoir éliminé la possibilité des 
changements climatiques et de Fisolation des lagunes, Fauteur explique les 
changements de faciés pár des mouvements oscillants de Fécorce terrestre.

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ И ФАУНИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА СРЕДНЕ-ЗАДУНАЙСКИХ ПЛИОЦЕНОВЫХ 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯХ

Ф е р е н ц  Б а р т а

Фауна прибережной части верхнепаннонского озера весьма богата и 
разнообразна и поэтому здесь — путем совместного наблюдения измениний 
осадков и фауны — в наивысшей степени открывается возможность 
увидеть конечную фазу истории верхнепаннонского озера такой, какой 
она была в действительности.

Эта постановка цели потребует не только послойное собирание мате
риала, но даже в пределах идентичных слоев потребует собирание фауны
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и осадков через определенные интервалы (10—20 см), чтобы изменения 
преобладания видов могли быть прослежены.

Для верхнего паннона средней части задунайского края наиболее 
характерным является периодическое повторение олигогалинных и прес
новодных фаций. Конечным направлением изменений в каждом случае 
оказалось опреснение. Параллельное изучение осадков и фауны дало 
возможность обнаружит причины фациальных изменений. После исключе
ния возможности климатических изменений и лагунного отшнуровыва- 
ния автор объясняет фациальные изменения колебательными движениями 
земной коры.




