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ÉLETNYOMOK (PALEOICHNOLÓGIAI ADATOK) 
BÉLAPÁTFALVÁRÓL, A HELVÉTI ÖSSZLET 

SÍKPARTI HOMOKJÁBÓL

R adócz G y u l a

Az ismertetendő életnyomokat az Egercsehi—Ózdi-medencének a Bükk 
hegységhez közeli peremvidékéről: Bélapátfalváról, a községtől К -re eső ho
mokbányákból gyűjtöttük (1. ábra). A feltárás homokrétegeiben egyéb ősma
radvány csak ritkán akad (ez ideig mindössze néhány kis alakú Ostrea sp. és 
Pecten sp. töredék, valamint egy Balanus alak került elő), ugyanakkor bizonyos 
életnyomok meglehetősen gyakoriak. A homokbányák a helvéti emelet homok
kőpadokkal tagolt, ún. ,,pectenes homok”  rétegcsoportját, illetve a homokréte
ges ,,helvéti slír”  képződményeket tárják fel mintegy 30 m vastagságban 
(I. tábla 1.). Az összlet korát és rétegtani helyzetét a feltárás homok—homokkő 
összletében észlelhető, mintegy 2 m vastagságú pectenes —corbulás— arcás 
aleurit és a feltárt homokösszlet fedőjében települő, gyéren f  oraminif erás aleurit 
rétegek jelölik ki, de kőzettani analógia alapján is jól egyeztethető az Eger
csehi—Ózdi-medence barnakőszén-összletét fedő, tengeri eredetű helvéti kép
ződményekkel.

A bélapátfalvai ősmaradványok között feltűnőek, egyben uralkodó meny- 
nyiségben találhatók azok a lyukas életnyomok, amelyeket az alábbiakban 
ismertetni kívánunk.

A lyukas maradványok 0,5—6,0 cm nagyságúak és kevés átmeneti alak 
mellett korong (1. típus), fánk  (2. típus), süveg (3. típus), krumpli (4. típus) 
és szivar, illetve orsó (5. típus) alakúak; közös jellemzőjük, hogy tengelyük
ben 1—2 mm (ritkán 3 —6 mm) átmérőjű lyuk húzódik és anyaguk is nagy
mértékben azonos (II., III., IV. tábla). A bezáró homok általában finomszemű, 
és laza, meszes (CaC03 általában 10—15%) és gyakran gyengén limonitsávos. 
Az említett maradványok változó mértékben kötöttek, mai anyaguk uralko- 
dóan laza kötésű kalcium-karbonát, valamint limonit, bennük a bezáró homok 
finomabb szemcséivel. A finom homokszemcsék főként az erősebben limonitos 
maradványokban gyakoribbak. Egyes maradványok szinte kizárólag fehér 
CaC03-ból állnak (95—97%), míg mások, de gyakran ugyanazon alakkörhöz 
tartozó alakok is (kissé távolabb) limonitosak és homokosabb alapanyagúak, 
legtöbbször erősen lecsökkent (10 — 12%) CaC03-tartalommal. Ez utóbbiak Ыч 
zonyos mértékig mindegyik alakkörre vonatkoznak, azonban az eddig gyűjtött 
többszáz példány alapján az orsó és a süveg alakúak szinte kizárólag erősen 
limonitosak; a korong alakúak között szintén az erősen limonitos anyagúak 
uralkodnak, míg a többiek kevésbé limonitosak, ritkábban limonit mentesek.

A CaC03 és a limonit nagyrészt a bezáró üledékből származhatott és bizo
nyára utólag — a konkrécióképződéshez hasonlóan — vált ki az eredeti ma*
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1. ábra. Bélapátfalva környékének áttekintő földtani térképe 
(a M AFI egységesített 1:25 000 méretarányú térképe alapján)

1. Xegyedidőszaki képződmények, 2. helvéti slír, 3. helvéti chlamysos homok és homokkő, 
több helyen aleurittal, 4. burdigalai kavics, 5. triász mészkő és agyagpala, 6. perm tarka 

pala és homokkő, 7. karbon agyagpala és homokkő, 8. kötélpálya, 9. homokbánya 
(a bélapátfalvai életnyomok gyűjtési területe)

Fig. 1. Geological sketch map o f  the vicinity o f  Bélapátfalva 
(based on the standard geological map, scale 1:25,000, drafted by  the 

Hungárián Geological Institute)
1. Quaternary formations, 2. Helvetian schlier, 3. Helvetian Chlamys sand and sandstone 
with silt in several places, 4. Burdigalian gravel, 5. Triassic limestone and shale, 6. Per- 
mian variegated shale and sandstone, 7. Carboniferous shale and sandstone, 8. cableway, 

9. sand pit (locality of the ichnofossils at Bélapátfalva)

radványokon belül, esetleg növelve azok méretét. De eredeti belső oka is lehet 
annak, hogy egyes típusok uralkodóan meszes vagy erősen limonitos anyaggal 
jelentkeznek. A limonit mennyisége gyakran koncentrikusan változik, legna
gyobb dúsulásuk a lyuk és a külső felület mentén észlelhető. A központi lyukat 
minden esetben — a maradványokat is bezáró — laza homok tölti ki. A ma
radványok eredeti szerves anyaga, illetve az eredeti összetétel a diagenezis 
során szinte teljes mértékben elbomlott, kicserélődött.

E maradványok — illetve eredeti alakjaik — a sekély tenger sík partjához 
kötődtek és ott is temetődtek be, gyakran kissé összehalmozódtak (I. tábla 
2 — 6.). Több esetben koptatott, valamint törött—koptatott maradványok is 
jelentkeznek. Az összehalmozódás esetenként a teljes megszilárdulás előtt tör
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tént, miszerint 10 — 15 krumpli és 4 —5 fánk alakú maradványt egymásba 
nyomódva is találtunk (I. tábla 6.).

A különféle maradványokat egységesen jelző lyuk miatt a maradványok 
értelmezésénél elsősorban az a magyarázat jöhet számításba, amely mindegyik 
alaktípust értelmezhetővé teszi; a korong alakút ugyanúgy, mint az orsó 
alakút.

A szivar, ill. orsó alakú maradványok 0,5—2 cm átmérőjűek és 2 —5 cm 
magasak. Legtöbbször kissé kónuszosak és gyengén lapítottak, felületük sima 
vagy gyűrűszerűén enyhén bordázott. A sima felület gyakran koptatott be
nyomást kelt. Az ide sorolható alakok általában erősen limonitosak. A lyuk 
közvetlen környéke kissé kidudorodik, bár ez a kis kidudorodás a legtöbb eset
ben elroncsolódott. Hasonló — de az itteniekkel nem azonosítható — marad
ványok különféle férgek nyálkával erősített lakó járatából és önálló, gyakran 
agglutinált lakócsöveiből is keletkezhetnek.

A krumpli alakú maradványok 2 —4 cm szélesek és 3 —6 cm magasak, ál
talában egyenetlen felületűek és kissé deformáltak. Anyaguk kevésbé liinoni- 
tos; gyakran sűrűn és enyhén hullámosán, illetve egyenetlenül bordázottak. 
Anyaguk, bordázottságuk és szélességük a fánk alakú maradványokéval nagy
ban megegyezik. A különbség azonban még így is lényeges, mert ezek esetében 
a szélesség és a magasság viszonya fordított, továbbá a fánk alakúak egyik 
vége homorú, az ide tartozó alakoknak pedig mindkét vége domború. Néhány 
átmeneti jellegű alak a szivar és a süveg formájúakhoz bizonyos kapcsolatot 
érzékeltet. Elképzelhető, hogy koptatódással ,,szivar alakú” maradványok is 
keletkeznek belőlük.

A süveg alakú maradványok általában 0,6 —1,8 cm szélesek és 0,5—2 cm 
magasak, alapterületük és harántmetszetük legtöbbször ovális. Az „alsó” fe
lületük rendszerint homorú. Felületük általában sima és erősen limonitos. 
A sima felületet — ugyanúgy, mint a szivar alakúaknái — koptatottság is 
eredményezhette. Átmeneti formákkal a fánk, a krumpli és a korong alakú 
maradványokhoz kapcsolódnak, de egyes alakjai úgy is felfoghatók, mint ket
tévált szivar alakú maradványok, amelyek kissé koptatódtak, majd limonito- 
sodtak.

Ezek, valamint a szivar és krumpli alakúak is, bizonyos alaki hasonlóságot jeleznek 
W . D eecke  (1906), K . A n d r ée  (1912) és E. St eh m an n  (1935) által ismertetett, m agyará
zott és vitatott — szintén litorális, de paleozóos hom ok —hom okkő összletben talált — 
„kúpszerű”  maradványokkal, amelyeket Ste h m a n n  a korábbi szervetlen magyarázattal 
szemben Scolithus csoportba tartozó féregcsöveknek tartott.

Áfánk alakú maradványok 0,5 — 1,5 (általában 1 cm) magasak és 2,5 —4 cm 
(ritkán 1 cm körüli) átmérőjűek. Felületükön a legtöbb esetben közel vízszin
tesen körkörös irányú, de megszakadó és kissé hullámosán futó bordák látsza
nak. Alsó és felső oldaluk morfológiája rendszerint különböző: ,,alsó” -nak ne
vezett felületük legtöbbször kissé homorú. A legnagyobb homorulatot а IV. 
tábla 3. ábrája jelzi. Anyaguk uralkodóan CaC03, amely gyengén vagy alig 
limonitos. A központi lyuk gyakran deformálódott, összenyomódott. E marad
ványok között koptatott formák nem mutatkoznak. Ezen maradványok ese
tében felvetődött, hogy olyan lyukas koprolithokról, bélsárkupacokról lehet 
szó, mint amilyeneket a félgerinchúrosok ún. makkféreg csoportjába tartozó, 
ma élő Balanoglossus clavigerus képez. Ezek az állatok a bélsárkolbászt spirá
lisan felcsavarják U alakban kiépített lakójáratuk végén. Maradványaink ese-
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tűben azonban ezt a lehetőséget gyengíti, hogy a központi lyuk miatt azonos 
eredetre utaló megnyúlt (orsó alakú) maradványok hasonló módon már nehe
zebben magyarázhatók. Néhány, alig limonitos maradványtól lefelé — és ah
hoz szorosan kötődve — 1—10 cm hosszú, kemény, 1—2 cm széles, fehér, 
meszes kötésű, homokos járatkitöltődés is észlelhető, azonban ez a kapcsolat 
utólagos is lehet (III. tábla 35—36.). Egy másik lelet a limonitosodásnak az 
eredeti maradványból kiinduló voltát is jelezheti, mivel egy nagyobb limonit- 
mentes maradvány oldalára két kisebb limonitos alak ragasztódott. Figyelmet 
érdemel, hogy az „összeragadás” a kisebb alakok plasztikus deformációját 
eredményezte, tehát a teljes megszilárdulás előtt nyomódtak össze.

Ezeknél a maradványoknál bizonyos alaki hasonlóság állapítható meg az A. Seila - 
CHEit (1969) által bem utatott fúrásnyom ok (boring barnacles) némelyikének ábrájával is, 
bár az ő vonatkozó ábráin csak egyirányú nézet szerepel és a benyom ódások helyén köz
ponti lyuk nem látszik.

A korong alakú maradványok általában 0,3—0,5 cm magasak és 1—1,5 cm 
átmérőjűek, de előfordulnak 0,5 cm szélesek is. Ezek a leggyakoribb alakok a 
bélapátfalvai homokban. Főként erősen limonitosak, de bőven akad közöttük 
alig limonitos, erősen meszes alapanyagú is. Felületük általában sima, s gyak
ran koptatott jellegű. Az alig limonitos alakok kevésbé látszanak koptatott- 
nak. Feltehető, hogy a koptatottnak látszó, erősen limonitos alakok a kisméretű 
fánk alakúakból, esetleg a szivar és a süveg alakú formák pirulaszerű töredé
keiből, ízeiből keletkeztek a hullámveréses övben. Alsó felületük néha enyhén 
homorú, a felső pedig kissé domború. Gyakran koptatottnak tűnő (1 mm vé
kony) formák is előfordulnak; ilyen esetben a központi lyuk néha a korong 
szélén található. A maradványok gyakoriságából ítélve, az állatok az egykori 
tenger homokos sík partján viszonylag nagy számban éltek.

A fánk, a süveg és a korong alakú maradványok közös jellemzője, hogy 
alsónak nevezett felületük általában homorú, míg a felső felület általános képe 
domború, illetve csak a lyuk környékén látható kisebb-nagyobb homorulat 
a felső felületükön. Ezzel szemben a szivar és a krumpli alakú maradványok 
mindkét végükön domborúak. Más irányú csoportosításra utalhat, hogy a 
krumpli és a fánk alakú maradványok között soha sem fordult elő erősen li
monitos és sima felületű alak. Ezenkívül e két típus alakjai gyakran egymás 
mellett találhatók. Elvétve összemosva, illetve részben egymásba nyomódva 
is előfordulnak (I. tábla 6.) jelezve, hogy összehalmozódásuk idején még nem 
voltak teljesen megszilárdulva. A szivar, a süveg és a korong alakú maradvá
nyok ugyanakkor általában limonitosabbak, simább felületűek és a legtöbb
ször ezek is egvütt, egvmás közelében, gvakran összemosódva találhatók 
(I. tábla 2 —5.).

E hasonlóságok vagy a fenti típusokon belül fennálló egyéb, részben már 
említett egyezések azonban — úgy véljük — nem indokolják, hogy jelenleg 
rendszertani jellegű összevonásokat végezzünk. Várható, hogy ezen életnyo
mok, illetve maradványok eredete a továbbiakban pontosan tisztázható lesz. 
A fentieknek megfelelően többek között különféle fúrásnyom-kőbeleknek, 
iszapfaló féregtestek vagy egyéb, szilárd váz nélküli bentosz alakok determi
nálta meszes —limonitos konkrécióknak, illetve pszeudomorfózáknak is tekint
hetjük az ismertetett maradványokat.
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PALICHNOLOGICAL DATA FR OM THE BEACH SANDS 
OF THE HELYETIAN SEQUENCE AT BÉLAPÁTFALVA,

NE HUNGARY

by
G y . R adócz

Ichnofossils, having the shape of a disc, a doughnut, a high für cap, а 
potato and a cigar or a spindle and pierced by a hole of 1 to 2 mm diameter 
in their axis, as observed at Bélapátfalva, are described. Their substance has 
become calcified and limonitized comprising finer constituents of the enclo- 
sing sands. Because of the hole in their axis, these remnants of different form 
are in a very substantial eonnection with one another, though their origin is still 
obscure. According to the author’s opinion, they must be o f organic origin, 
though, for that matter, an inorganic origin might also account for the exis- 
tence of some of them. If the central hole be disregarded, the substance and 
shape of the remnants under consideration might suggest the presence of 
coprolites; in fact, in the case of the flatter remains, a hole-pierced coprolite 
may even be a plausible Interpretation. Given the fact that the presence of a hole 
is indicative of all of the various forms alike, the only explanation to be reckon- 
ed with would be one enabling to interpret all the forms available. Accord- 
ingly, the remnants under discussion may even be regarded as internal moulds 
of various burrows as well as calcareous-limonitie coneretions or pseudomorphs 
left о ver by mud feeder worms or other skeletonless benthonic forms.
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I. tábla — Plate I

1. Részlet a bélapátfalvai homokkőlencsés homokbányából. — Detail of 
the sand pit of Bélapátfalva with sandstone lenses within the sands.

2 —5. Korong, stiveg és orsó alakú életnyomok réteglap menti lencsés össze
halmoz ódás a a bélapátfalvai homokbánya falán (különféle kicsinyítés
ben). — Ichnofossils, having the shape of a disc, a high fúr cap and 
a spindle, as preserved on bedding planes of the Bélapátfalva sand pit
(reduced to different extent as compared to the natural size).

6. Fánk és krumpli alakú életnyomok egymást deformáló összehalmozódá- 
sa (közel eredeti nagyság). — Doughnut- and potato-shaped remnants 
spaced so densely as to deform one another (close to natural size).

6. Fotó: P e l l é r d y
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II. tábla — Plate II

1 —10. Fánk alakú maradványok. (Metszeteiket 1. IV. tábla 1—7.) — Dough- 
nut-shaped remnants. (Fór their sections, see Plate IV, Fig. 1 —7.)
1/111—13. Krumpli alakú maradványok. (Metszeteiket 1. IV. tábla 8.) — Potato- 
shaped remnants. (Fór their sections, see Plate IV, Fig 8.)
i/i

Fotó : P e l l é r d y
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III. tábla -  Plate III
1—13. Különféle szivar, illetve orsó alakú maradványok. A 9. ábra az egyik 

legnagyobb átmérőjű lyukkal rendelkező alak metszetét jelzi. (To
vábbi metszeteiket és egyéb jellegzetességüket 1. IV. tábla 9 — 13.) — 
Various remnants having the shape of a cigar or a spindle. Fig. 9 
shows the sections of a form pierced by one of the largest holes of this 
kind ever recorded from this locaüty. (Fór additional cross-sections 
and other characteristics, see Plate IV, Fig. 9 —13.) 1/1

14 — 18. Süveg alakú maradványok. (Metszeteiket 1. IV. tábla 14 — 15.) — 
Remnants having the shape of a high fúr cap. (Fór their cross-sections, 
see Plate IV, Fig. 14 — 15.) 1/1

19—26. Korong alakú maradványok. (Metszeteiket 1. IV. tábla 16. a —e.) — 
Remnants o f discoidal shape. (Fór their cross-sections, see Plate IV, 
Fig. 16. a —e.) 1/1

27—28. Olyan süveg és orsó alakú maradványok, amelyek felületén a központi 
lyukkal megegyező szélességű barázda (mászási nyom?) húzódik. — 
High-fur-cap- and spindle-shaped remnants carrying on their surface 
a furrow (animal tracks?) having a breadth equal to that of the 
central hole. 1/1

29. Kopott (ovális felülnézetű) ,,korong” alakú maradvány. — Remnant 
in the shape of a rounded (oval in top view) “ disc” . 1/1

30. Egy kisméretű fánk, ill. egy magas korong alakú maradvány metszete, 
amelyen a külső sötétebb, limonitos öv élesen elkülönült. — Section 
of a remnant having the shape of a small doughnut or a high disc, 
in which an external, darker, limonitic zone is readily distinguishable.
i/i

31. Ritka, ,,kettős” korong alakú maradvány. (Metszetét 1. IV. tábla 18.) 
— Rare remnant in the shape of a “ double” disc. (Fór its cross- 
section, see Plate IV, Fig. 18.) 1/1

32 — 33. Ritka, felerészben kiszélesedett lyukkal rendelkező, fánk alakú ma
radvány. (Metszeteiket 1. IV. tábla 19—20.) — Rare remnant resembl- 
ing a doughnut and having a half-widened hole. (Fór its cross-sections, 
see Plate IV, Fig. 19—20.) 1/1

34. Törött, szivar, ill. orsó alakú maradvány, viszonylag erős bordázott- 
sággal. — Fragment of a remnant having the shape of a cigar or a 
spindle and showing a comparatively strong ribbing. 1/1

35—36. Korong alakú maradványok, függőleges irányú, meszes kötőanyagú 
járatkitöltéshez szorosan tapadva. Ritka lelet. — Discoidal remnants, 
adhering to a vertical burrow fiiled with a material of limy cement. 
Rare. 1/1

Fotó: P e l l é r d y
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IV. tábla -  Plate IV

1—2. A fánk alakú maradványok leggyakoribb metszetei (II. tábla 1—4.). 
— Most frequent cross-sections of doughnut-shaped remnants (Plate 
II, Figs 1 -4 ).

3 —5. A fánk alakú maradványok ritkább metszetei (II. tábla 5 —8.). — Less 
frequent sections of doughnut-shaped remnants (Plate II, Figs 5 —8).

6 — 7. A kisméretű, fánk alakú maradványok metszetei, amelyek a korong 
alakúakéhoz hasonlóak (II. tábla 9 —10.). — Cross-sections of small 
doughnut-shaped remnants, similar to those of the discoidal ones 
(Plate II, Figs 9 — 10).

8. A krumpli alakú maradványok általános típusának felülnézete (a) és 
hosszmetszete (b). — General type of the potato-shaped remnants as 
viewed from atop (a) and in length (b).

9 —12. Néhány orsó alakú maradvány felszíni rajzolata és metszete. A 9b. 
rajz annak a néhány ép végződésű maradványnak a felülnézeti képét 
jelzi, amelyeknél a lyuk kicsúcsosodó pereme félhold alakú. — Surface 
drawings and cross-sections somé spindle-shaped remnants. Drawing 
9b shows the top view of those few remnants with intact ends which 
are characterized by an acute, crescent-shaped margin of the hole.

13. Ritka, erősen kihegyesedő, orsó alakú maradvány töredéke. — Frag
ment of a rare remnant having the shape of a heavily pointed spindle.

14. Süveg alakú maradványok haránt és hosszanti metszetei. — Trans
versal and longitudinal sections of conical (high-fur-cap-shaped) 
remnants.

15. Laposabb süveg alakú maradványok. A 15a. átmenet a korong alakú
ak felé. — Remnants in the shape of a flatter fúr cap. 15a is a transition 
to the discoidal shape.

16. A korong alakú maradványok általános felülnézeti képe (a) és néhány 
különféle nagyságú alak metszete (b—e). — General top view of 
discoidal remnants (a) and sections of a few forms of different size 
(b -e ) .

17. Ritka (éles szélekkel rendelkező) korongszerű maradvány metszete. 
Szivar vagy süveg alakú maradványok pirulaszerű szétesése útján is 
keletkezhetett. — Cross-section of a rare (sharp-edged) discoidal 
remnant. It may have been formed as a result o f the Splitting of 
cigar- or fur-cap-shaped remnants intő pill-like fragments.

18. А III. tábla 31. ábráján látható „kettős” alak metszete. — Cross- 
section of a “ double” form visible in Plate III, Fig. 31.

19—20. А III. tábla 32—33. ábráinak metszete. — Cross-section of the forms 
shown in Plate III, Figs 32 — 33.

2L Ritka, orsó alakú maradvány nagy átmérőjű lyukkal; végei defor
máltak (?). — Rare, spindle-shaped remnant with a large hole; its 
ends are deformed (?).
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