
BEVEZETÉS

A tízlábú rákok az ősmaradványanyagban aránylag ritkák, pedig a mai tengeri élővilág fontos, 
gyakori tagjai. Kevés olyan lelőhely van, ahol húsznál több fajt találtak, ezek nagy része is mezozóos 
vagy eocén. A neogén nagy kövületgazdagsága ellenére többnyire csak szórványleleteket adott. 
A Középső Paratethys bádeni emelete kivételes. Ebben eddig 120 különböző alakra bukkantak, ezek 
közül 102-t lehetett fajra vagy alfajra meghatározni. A gazdagság egyik oka a viszonylag keskeny 
tengerágakban, tehát jórészt nyugodt körülmények között lerakodott mészkövek nagy mennyisége. 
Talán ennél is fontosabb, hogy sok jó lelőhely olyan világvárosok közelében (Budapest és Bécs) van, 
ahol az őslénytani kutatásnak nagy a hagyománya. A kövült rákok vizsgálatának is több mint egy 
évszázados múltja van itt. A régi közlemények revíziójának időszerű volta mellett a szerző által 
összegyűjtött anyag is indokolta e munka elkészítését.

A  szétszórt lelőhelyekről származó szórványleletek néha gyönyörű példányokat adtak, ezekkel 
foglalkozik a régebbi közlemények jó része. Ennél fontosabbnak ítélem azt, hogy egyes rétegek alapo
san begyűjtött anyagából, számos faj alapján, az egykori együttesekre is tudunk következtetni. 
Ennek az elvnek alapján néhány ígéretes lelőhelyet sokszor, egyeseket (Rákos, Örs vezér tere, Török
mező, Tétényi-fennsík) száznál is többször meglátogattam, vagy viszonylag rövid idő alatt nagy 
mennyiségű kőzetanyagot gyűjtöttem, amit aztán később vizsgáltam át (Gross-Höflein). Más, kevés
bé ígéretes vagy távolabbi helyeket csak egy-egy, vagy néhány alkalommal vizsgáltam (pl. Mátra- 
verebély—Szentkút, Zebegény, Szob, Deutsch-AÍtenburg, Grobie). Ezért az összegyűlt anyag némileg 
egyoldalú. A budapesti felső-bádeni lelőhelyekről sokszorta több anyag gyűlt össze, mint a távolabbi, 
alsó-bádeni rétegek jó részéből. Ennek ellenére érdemes volt az egész ismert bádeni anyagot egysége
sen feldolgozni.

Több ezer példány (izolált ollók, carapaxok, más testrészek, ritkán teljes vázak) képezi a monog
ráfia alapját. A 102 meghatározható alak között 21 faj és egy alfaj újnak bizonyult, s négy fajt nem 
lehetett ismert nemzetségbe sorolni, ezért új genusként írtam le ezeket.

Célom az volt, hogy leírjam vagy revideáljam az összes eddig publikált, gyűjteményekben elér
hető, vagy újonnan gyűjtött tízlábú rákot, az elkülönült ujjak kivételével. Az ujjak vizsgálata mind
addig nem ígér sok eredményt, amíg a carapax vagy olló alapján leírt rákokkal nem sikerül azokat 
azonosítani. Ezért az ujjakat csak akkor vizsgáltam, ha az adott réteg más, felismerhető maradványt 
is tartalmazott, s az ujjaknak azokkal való faji azonosítása valamilyen módszerrel lehetséges voit.

Cluster-elemzés segítségével értékeltem a rák-együttesekre jellemző ökológiai viszonyokat. Az 
összetételükben egymáshoz hasonló együttesek csoportjaira jellemző (állandó és hűséges) alakok mai 
rokonságának igényeiből próbáltam következtetni a bezáró kőzetek lerakódásakor uralkodó viszo
nyokra, figyelembe véve néhány, üledékkőzettani módszerrel nyert eredményt is. Ősföldrajzi és réteg- 
tani következtetésre is jutottam.

Mind a gyűjtés, mind a kiértékelés munkáját egyedül, szabadidőben végeztem, csaknem harminc 
éven keresztül. Munkámat azonban családom tagjai, sok barátom, hazai és külföldi kollégám önzet
lenül támogatta. Nevüket az angol szövegrészben sorolom fel, s ott köszönöm meg segítségüket.
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A BÁDENI EMELET ÉS A KÖZÉPSŐ PARATETHYS

A bádeni emelet regionális rétegtani egység, melynek érvényessége a Középső Paratethysre ter
jed ki. Radiometrikus adatok alapján nagyjából a 16,5—13,3 millió év közötti időtartamnak felel 
meg. A Középső Paratethys a Kárpátok ívközi medencéjében és külső előmélyedéseiben levő belten
ger, majd tó volt, de elért a Balkán-hegység, Alpok és Dinári Alpok pereméig is. A Földközi-tengerrel 
(a kutatók egy része ezt még Tethys-nek nevezi) eleinte az ős-Alpok északi pereme mentén húzódó 
molassz-vályú kapcsolta össze. Ez a tengerág azonban a bádeni korszak kezdetére már végleg elzáró
dott. Az ősi Adriával viszont valószínűleg összeköttetésben maradt a Középső Paratethys a bádeni 
korszak végéig. Kelet felé a Keleti Paratethyshez kapcsolódott ez a tenger, mely a mai Balhas-tón is 
túl ért. A  Paratethys két részének élővilága erősen eltérő volt, kimutatható faunavándorlások (Kókay 
J. szóbeli közlés) ellenére, ami a két tengerrész önállóságát, viszonylagos elszigeteltségét bizonyítja.

A bádeni korszak legnagyobb részében a tenger sótartalma az óceánokéhoz közel állott, amit 
változatos korall-, tengeri sün- és nagyon gazdag puhatestű fauna bizonyít. A középső- és felső- 
bádeni alemeletek faunája azonban időleges, néhány ezrelékes sótartalom-ingadozásra utal. Az 
óceánokéhoz hasonló sótartalom bizonyítja, hogy a világtengerekkel egy vagy több tengerszoros 
kötötte össze a Középső Paratethyst, amelyeken át az óceáni eredetű víz beáramlott, s egyidejűleg, 
folyamatosan ömlött ki a felhígult vagy besűrűsödött tengervíz, a mai Gibraltári-szoroshoz hasonlóan. 
Ezt a kapcsolatot háromféleképpen képzelhetjük el:

1. az Atlanti-óceán felé, a Földközi-tengeren és az ős-Adrián át,
2. az Indiai-óceán felé, a Keleti Paratethysen és a Zagrosz-hegységgel párhuzamos vályún át,
3. az Indiai-óceán felé, feltételezett molassz-vályúkon át, melyek a Balkán-hegység, a Helleni- 

dák, a Tauridák és a Zagrosz-hegység mentén húzódhattak.
A bádeni időszak nagy részében a Keleti Paratethys vize hígabb volt, mint a Középső Para- 

tethysé. Ezért a sótartalmat stabilizáló, óceánvizet szállító kapcsolat semmiképpen sem lehetett erre. 
Minden valószínűség szerint a Földközi-tengerrel az összeköttetés a bádeni időszak teljes tartama 
alatt megmaradt, s ez biztosította a víz állandó sótartalmát. A puhatestű faunában olyan nagy a ro
konság a két tenger között, hogy elszigeteltségük aligha képzelhető el. Kém zárható ki viszont, hogy 
ezen kívül egy részben csökkentsósvizű, részben túlsós kapcsolat is megnyílt az indo—nyugat—paci- 
fikus területek felé (Rögl—Steininger—C. Müller 1978).
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A BÁDENI EMELET RÁKJAIVAL FOGLALKOZÓ IRODALOM ÁTTEKINTÉSE

A. E. R euss (1859) említ először egy rákot bécsi-medencei rétegekből, majd Wieliczkából (A. E. 
Reuss 1867). R. R euss (1871) szintén egy fajt ír le Baden mellől. Bittner (1877) volt az első, aki 
több fajt említ egyetlen lelőhelyről, Gamlitzból. Magyarországról először Brocchi (1883) ismertet 
bádeni rákokat : a budapest-rákosi vasúti bevágásból hat új fajt ír le és egy hetedikhez tartozó ollót 
is ábrázol. Bittner (1884, 1893) további fajokat ír le különböző lelőhelyekről.

L őrenthey Imre egyike volt a harmadidőszaki rákok legsikeresebb kutatóinak. (Német nyelvű 
közleményeiben keresztneve német változatát használta: Émerich.) Figyelmét elsősorban a kis- 
svábhegyí (ma: Martinovics-hegy) páratlanul gazdag és jó  megtartású felső-eocén faunára fordí
totta, a bádeni (akkori megnevezéssel: felsőmediterrán) lelőhelyekkel kevesebbet foglalkozott. Mégis 
számos új fajt írt le ebből is, s újra leírta Brocchi (1883) fajait is (Lőrenthey 1897, 1898a, 1898b, 
1898c, 1901a, 1901b). Jó leírásokat adott a lelőhelyekről és rétegekről, modem fejlődéstani elveket 
vallott s kitűnő formaérzékével a fajon belüli változékonyságokat mindig jól felismerte. Mindezért 
kora legmodernebb paleontológusai között kell őt számon tartanunk. Hirtelen és korai halál szakította 
meg munkáját. Befejezetlen, hatalmas kézirata a háborús idők miatt sokáig kallódott, szerzője halála 
után sok évvel K. Beurlen rendezte sajtó alá (Lőrenthey—B eurlen 1929). Ezt a munkát sok 
tekintetben kitűnően végezte, de sajnos nem vizsgálta meg a kéziratban talált ábrákat. Lőrenthey 
életében megjelent cikkeinek rajzait mindig gondosan ellenőrizte, ezek a képek mind körvonalukban, 
mind részleteikben nagyon hűek. A posztumusz művében leírt új fajok ábráit azonban valószínűleg 
más rajzolta, mint a régebbieket, s azok, ellenőrzés híján sajnos megbízhatatlanok, sokszor használ
hatatlanok. Feltehető, hogy éppen azért késlekedett a közléssel, mert újra akarta rajzoltatni ezeket. 
Például a Galappa heberti faj jobb ollójának képe (Lőrenthey—Beurlen 1929, 6. tábla 11) — mely 
régebbi közleményéből származik — kitűnő, míg a 12. képen bemutatott bal olló alig hasonlít az 
eredetire (vesd össze a X X X V III*  tábla 4. és 6. képeivel). A műben (Lőrenthey —̂B eurlen 1929) 
leírt új fajok szerzőiként az irodalom csaknem kivétel nélkül Lőrentheyt és Beurlent idézi. 
A szövegből azonban egyértelműen megállapítható, hogy a leírásokat Lőrenthey fogalmazta, 
B eurlen pedig nem változtatta meg azokat (Lőrenthey—Beurlen 1929, p. 8), mivel a megváltoz
tatott szövegrészeket a könyvben szögletes zárójelbe tette Beurlen, ilyen pedig a bádeni rákok le
írásának szövegében nincs. Ezért a Zoológiái Nómenklatúra Nemzetközi Kódexének (Stoll et al. 
1961) 50. cikke értelmében egyedül a magyar kutatót illeti meg a szerzőség a következő fajoknál: 
Dorippe margareíha, Portumnus tricarinatus, Portunus rakosensis ( = Liocarcinus r.), Zozymus mediter
raneus ( =  CMorodiella m.), Microcorystes latifrons ( =  Corystes l.), Maia biaensis ( — Maja Ъ.), Maia 
imngarica ( =  Micippa h. ) , Galappa praelata és Calianassa pseudorakosensis ( =  Callianassa ps.).

Ezalatt Ausztriában Toula (1904), majd Glaessner (1924, 1928, 1929) foglalkozott bádeni 
rákokkal, az utóbbi szerző a teljesség igényével. Munkájukat a második világháború után Bachmayer 
folytatta (Papp  et al. 1947, Bachmayer 1953a, 1953b, 1962, Bachmayer—Tollmann 1953, Bach
m a yer - K üpper 1952). Anyagának jelentős részét egy lelkes amatőr, K. Oroszy gyűjtötte. Az 1950-es 
évekig tehát a kutatások nagyrészt Magyarországra és Ausztriára korlátozódtak. A hatvanas évek
től azonban a vizsgálat a Középső Paratethys egészére kiterjedt (Förster 1979a, 1979b, Janakevics 
1969, 1977, Stancu— Andreescu 1968, Müller 1979b), de e sorok írója továbbra is főleg magyar- 
országi anyagon dolgozott (Müller 1974a, 1974b, 1976a, 1976b, 1979a).

À bádeni rákok kutatásának hagyománya tehát jóval több mint száz esztendős. Ennek ellenére 
kevés szerző foglalkozott a témával, s a közlemények száma sem nagy.

* Római számmal saját fényképtábláimat jelölöm.
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A BÁDENT EMELET RÁKJAINAK GYŰJTEMÉNYI LELŐHELYEI

A régebbi művek revíziója érdekében a típuspéldányokat meg kellett vizsgálnom. Ezért hazai és 
külföldi gyűjteményeket látogattam meg, vagy ott dolgozókat kértem másolatok küldésére. A nagy 
valószínűséggel elveszett anyagokon kívül csaknem minden példányt sikerült megvizsgálni. A leíró 
részben ezt a körülményt „material seen” (látott anyag) szavakkal jelölöm.

Lőrenthey (1897, 1901a, Lőrenthey—Beurlen 1929) anyaga rendezett állapotban a Földtani 
Intézet gyűjteményében van (az intézmények levélcímét az angol szövegváltozatban adom meg). 
Saját gyűjtését eredetileg a Pázmány Péter Tudományegyetem (ma Eötvös Loránd Tudományegyetem) 
őslénytani Intézetében tartotta, ezt később, részletekben, átadták a Földtani Intézetnek. Annak 
ellenére, hogy az egyetemi gyűjtemények általában nem bizonyultak biztonságosnak típusanyagok 
tárolására, a veszteség mérsékelt, különösen, ha külföldi esetekhez hasonlítjuk. Ä következők vesztek 
el: Microcorystes latifrons holotypus ( =  Corystites l., még a szerző életében elveszett, 1. Lőrenthey — 
B eurlen 1929, p. 138.), Portumnus tricarinatus holotypus, Maia biaensis holotypus (de ennek gipsz- 
másolata megvan), és Calianassa ralcosiensis holotypus. Az elsőként említett két fajból sajnos újabb 
példány sem került elő azóta. Ezzel szemben Brocchi (1883) példányainak sorsa ismeretlen. Anyagát 
H ebert és Mtjnier-Chalmás gyűjtötték, s Szabó (1879) még látta a példányokat a Sorbonne gyűjte
ményében. A két geológus magyarországi gyűjteményének nagy részét megtaláltam a Université 
Pierre et Marie Curie-n, az Institut de Macropaléontologie múzeumában (a Sorbonne egyik jogutódja), 
de egyetlen rák sem volt ott. A példányok valószínűleg elvesztek, más párizsi gyűjteményben sem 
tudnak róla.

Glaessner (1924, 1928) és Bachmayer (1950, 1953a, 1953b, 1962, Bachmayer—Tollmann 
1953, Bachmayer—K üpper 1952) anyagai valószínűleg hiánytalanul megvannak a bécsi Natur- 
historisches Museum gyűjteményében, az anyag jelentős részét láttam (lásd a leíró részben). A. E. 
R euss (1859, 1867) és R. R e üss (1871) típusanyagai valószínűleg elvesztek. Ezeknek legalább egy 
része magángyűjteményben volt. Bittner (1877, 1884, 1893) típusainak sem sikerült nyomára buk
kanni, kivéve a Banidina rosaliae Bittner 1884-ét, melynek syntypusai a Geologisches Bundesanstalt 
gyűjteményében vannak (Stojaspal 1975), valamint a Cancer illyricus Bittner 1884 holotypusát, 
melyet az Universität Graz gyűjteményében őriznek. Bittner többi anyaga, legalábbis nagyrészt, 
szintén a Geologisches Bundesanstalt gyűjteményében volt, a szerző eredeti közlései szerint*. Förster 
(1979a, 1979b) lengyelországi anyagát az Uniwersytet Warszawski gyűjteményében őrzik, míg 
Janakevics (Yanakevich 1969, 1977) anyaga Tyiraszpolban, a Goszpedinsztitut-ban van. Á Ko- 
JUMDZSiEVA gyűjtötte bulgáriai anyagot (Müller 1979b) a Szófiai Egyetem gyűjteményében őrzik. 
A  szerző saját anyagát a Természettudományi Múzeum Föld- és Óslénytárának felügyelete alatt, rész
ben a múzeumban, részben lakásán tartja, mint a Művelődésügyi Minisztérium által védetté nyilvání
tott gyűjteményt.

Minden elérhető típuspéldányról, de legalább egy syntypusról (a leíró rendszertani részben ezt a 
körülményt mint „material seen”  tüntettem fel) szilikongumi öntőmintát készítettem, kivéve a Maia 
oroszyi ( =  Pisa o.) és a Necronectes schaffen törékeny példányait. Ezért, tudományos célra, kérésre, 
öntvényeket küldök.

* Lásd az „Addendumot” .
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MUNKAMÓDSZEREK, PREPARÁLÁS

A legtöbb példányt felszíni feltárásokban gyűjtöttem, melyek közül többet sokszor felkerestem. 
Lehetőleg nagyobb tömböket feszítettem le kibúvások falából, melyeket aztán 4—5 cm-es darabokra 
aprítva, binokuláris fejnagyító segítségével (1,5 —3X-os nagyítással) átvizsgáltam. A  lenyomatokat 
és töredékeket is eltettem. A szabad szemmel látható kőzettani jellegek alapján elkülöníthető minden 
egyes réteget külön gyűjtöttem, esetenként azonban, a rétegenkénti gyűjtéstől szigorúan elkülönítve, 
rézsúlábi törmelékből is vettem anyagot, s később is tekintettel voltam annak kevert voltára. Az egy
ségesnek tekinthető rétegek vastagsága 10 cm és 5 m között változott a gyakorlatban. A  későbbi ki
értékelés igazolta (4. táblázat), hogy a faunaegyüttesek típusai és a kőzettani jellegek közt szoros 
kapcsolat van, tehát az üledék jellege függ a leülepedés körülményeitől, melyek viszont az élővilágot 
szabályozó körülményekkel vannak összhangban. Ezért a praktikus szempont (a réteg helyszíni 
azonosításának és elkülönítésének lehetősége) az ökológiai feldolgozás igényeit is kielégítette.

Ha a rákpáncél puha, rossz megtartású volt, sokszor nem lehetett a kemény kőzetet róla eltávolí
tani. Ilyen esetben a lenyomatról tisztítottam le a héj maradványait, s szilikongumival öntvényt ké
szítettem róla. így  ugyanannak a példánynak külső és belső oldalát egyaránt lehetett tanulmányozni. 
A gumi odatapadásának elkerülésére hígított színtelen nitrozománccal itattam át a lenyomatokat. Ha 
a héj jó  megtartású volt, akkor a szokásos eszközökkel, főleg tűkkel, vibro-tool-lal, csípőfogóval, véső
vel preparáltam. A héjakról szintén szilikongumival készíthető negatív öntőminta, amit aztán gipsz
szel öntöttem ki, másolat készítése céljából. Buborékok képződése ellen mind a folyékony gumit, 
mind a gipszet finom, de erős sörtéjű ecsettel kentem fel. A gipszöntvényt száradás után hígított zo
mánccal szilárdítani kell, hogy műanyag öntvényekkel egyenlő szilárdságú, de optikailag kedvezőbb, 
átlátszatlan fehér példányokat kapjunk. Öntvény készítésére még epoxigyanta is alkalmas (a Mű- 
anyagipari Kutató Intézet által gyártott FM-4 és T-30 jelű komponensek titándioxid-liszttel keverve 
kis viszkozitású anyagot adtak, melyet centrifugával lehetett a finom résekbe bejuttatni), szilárdulás 
után a kőzetanyagot sósavval kell eltávolítani. Ez az eljárás főleg korall-lenyomatok kiöntésére volt 
alkalmas, de rákok esetében is jól használható. A szilikongumi-öntvényt toluolba vagy toluol-tartalmú 
nitrohígítóba áztatva mintegy 1,4-szeres torzulásmentes lineáris duzzadást lehet elérni. Az eljárást 
megismételve, 5 — 8-szoros méretű öntvények készíthetők.

Ha a kőzetanyag laza (mészhomok, homok) volt, a vázak pedig elég szilárdak, szitálással is gyűj
töttem. Ilyen esetben a kis példányok megtalálásának valószínűsége nagyobb, mint kalapáccsal tör
ténő gyűjtésnél, ezért a számszerű kiértékelés érdekében a példányszámokat korrigálni kellett (20. 
old.).
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A FONTOSABB LELŐHELYEK LEÍRÁSA

A lelőhelyeket, illetve a több rétegből álló helyeknél az egyes rétegeket kóddal jelöltein, mely 
egyúttal a leltári szám első tagja is (1. táblázat). Ugyanez a kód szerepel az együttesek értékelésénél 
is. Az egyes rétegekből gyűjtött rákfajok felsorolását az angol szövegrészben adom, néhány, kisebb 
jelentőségű külföldi lelőhely leírása is csak ott szerepel.

A Budapest környéki kibúvások adták a feldolgozott anyag zömét (1. ábra).
A Tétényi-fennsík (2. ábra) egri és neogén kőzetekből álló magaslatán a bádeni rétegek, kis 

vastagságuk miatt, csak kis foltokban és sávokban bukkannak elő. A Kamaraerdei út bevágása 
(MK, 2. ábra) ma is hozzáférhető. Korábban Katona út (Militärstrasse) néven szerepelt (Lőrenthey 
1911). Ma csak két réteg látható (3. ábra), az MK jelű 1 m vastag rosszul osztályozott kavicsból álló 
konglomerátum, melybe korall-lenyomatok (Tarbellastraea sp., Porites sp., Siderastraea sp. és egy 
Tarbellastraea-habitusú, de valószínűleg más nemzetséghez tartozó zátonyépítő korall) települnek 
lencsésen, kimosott helyzetben. A feltárás északi végén azonban Poritea sp. élő helyzetben betemetett 
oszlopai láthatók.

A rákok leírása kapcsán K ókay (in Müller 1976a) felsorolta és kiértékelte a puhatestű faunát. 
Szerinte a víz 30 méternél lényegesen sekélyebb, jól mozgatott, oxigéndús volt, óceánihoz közelálló 
sótartalommal. A korallos réteget 1,5 m vastag mészhomokkő fedi (MKF), gyengén diszkordánsan. 
Kőzettanilag mikroonkoidos váztörmelékes „grainstone” . A Balatoni út és a Szabadkai út csatlako
zásánál levő bevágások (MF, 2., 3. ábra) ma is hozzáférhetőek, alapszelvénnyé kiépítve. A rétegsor 
egy részét, az akkor meglevő, sekélyebb feltárások alapján Schafarzik—Vendl (1929) is ismerteti. 
A szürke, nagy Pectinidae fajokat tartalmazó eggenburgi korú homokot diszkordánsan fedik itt a 
bádeni rétegek: rosszul osztályozott durva kavics, 20 cm-t elérő nagyságú görgetegekkel, melyek egy 
részét kagylók fúrták meg. Erre 0,8 m vastag homokos—kavicsos mészkő (MFK) települ, sok Glycy- 
meris-lenyomattal. Puhatestűit K ókay vizsgálta (in Müller 1976a). A  következő 1,6 m vastag 
szint puhább és keményebb rétegekből álló, az előbbinél kevésbé kavicsos és homokos mészkő. Ezek
ből külön nem tudtam gyűjteni rákokat, de a rézsű lábánál talált tömbökből vettem mintákat. Ez 
a kevert anyag kapta az MFA jelet. A  bevágás legfelső rétegét más feltárásban vizsgáltam (MM, MB). 
A feltárástól nyugatra egy kisebb gödörben kvarchomokkő fedte az előbb említett rétegeket (MA). 
K ókay idézett leírása, mely az MFK rétegre vonatkozott, az MA és MFA együttesekre is érvényesnek 
látszik: szerinte az óceánihoz közelálló sótartalmú, erősen mozgatott vizű környezetben rakódott le 
az üledék, 30 méternél sekélyebb tengerben. A rétegben a kavicsszemek nagysága dél felé csökken, 
ami valószínűleg azt jelenti, hogy észak felé kavicsos anyagból álló part lehetett (valószínűleg kárpáti 
korú rétegekből eredő kaviccsal), s a víz enyhén mélyült dél felé. A nem túlságosan nagy hullámener
gia a kavicsokat csak néhányszor tíz méter távolságra tudta elhordani, így a délebbi részeken már 
csak homokkövet találunk.

A kvarcszemcséket tartalmazó rétegek fedője tiszta mészhomokkő, melyben sztromatolitok és 
onkoidok vannak (MB és MM). A kis gödröket, melyekben ezek fel voltak tárva, már nagyrészt 
betöltötték, de a felszínen elszórt anyagból még lehet gyűjteni, a sztromatolitok pedig nagy területen 
a felszínen láthatók. A képződmények kriptalga-Foraminifera eredetűek (Lelkes—Müller in press). 
A beágyazó kőzetanyag mikroonkoidos „grainstone” , sok puhatestű-lenyomattal, főleg Gerithium- 
mal. A réteg vastagsága NyDNy felé csökken, s ugyanarra a fennőtt sztromatolitok helyét fokozato
san gömbszerű, görgetett onkoidok váltják fel, melyek száma, ha továbbhaladunk, egyre csökken. 
Mindebből partközeli, sekélyvizű tengerrészre gondolhatunk, ahol a fenék dél felé mélyült, hasonlóan 
ahhoz a helyzethez, amire a fekü homokos—kavicsos kőzetek alapján következtettünk. K ókay (in 
Müller 1974a, p. 119) a puhatestűek alapján sekély szublitorális tengerre következtetett, 26 — 28%0- 
es sótartalommal. A Gerithium-ok gyakorisága sűrű alga vagy tengerifű borítást jelez. A tízlábú rákok 
fajainak száma is növekszik dél felé. A szelvény déli végén a fent említett réteget részben fedi, részben 
pedig helyettesíti egy finomszemű, rosszul osztályozott szemcsékből képződött mészhomokkő, mely 
sosem tartalmaz makroonkoiclokat (MDG). A rákokon kívül ott talált faunaelemeket K ókay hatá-
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rozta meg (in Müller 1974b, p. 275). Szerinte a víz 30—40 méternél sekélyebb volt, a sótartalom 
közel állott az óceánihoz, de időnként változott.

Diósdon (2. ábra), a Tétényi-fennsík déli részén kis területen bukkannak ki a bádeni kőzetek az 
Országos Érc- és Ásványbányák elhagyott kőfejtőjében („krétabánya” ) és a Tégla- és Cserépipari 
Tröszt működő homokbányájának felső peremén. A pannóniai homok itt jelentős ugrómagasságú vető 
mentén érintkezik a bádeni, és az arra erős diszkordanciával települő szarmata mészkövekkel. Az 
MDZ jelű lelőhely a vető mentén van, a homokbánya peremén. A kemény, tömör mészkő vastagsága 
két méternél több. Tarbellastraea sp., Porites sp. s két másik zátonyépítő korallfaj lenyomatának tö
megét tartalmazza, mind kimosott helyzetben. A beágyazó anyag zöme rosszul osztályozott, s egyes 
lencsékben tartalmaz rákmaradványokat, köztük igen nagy példányokat is. A kőfejtő egy másik ré
szén néhány tömb másfajta faunát tartalmazott (MND), mely valószínűleg fiatalabb a korallos réteg
nél, de kapcsolatuk fedett.

Bián (1. ábra), a Tétényi-fennsík nyugati nyúlványainál bádeni és szarmata rétegek tűnnek ki a 
„Nyakaskő” nevű szikla körül. Ezt Stratjsz (1924) és Schafarzik—V endl (1929) írták le a legrész
letesebben, a korábbi irodalom megemlítésével. A legalsó feltárt réteg a szikla alatti árokban bukkan 
ki kis felületen: szürke aleurit, aleuritos homok (MNA). E fölött négy méter vastag homokos mészkő 
következik. Ez gazdag puhatestű faunát tartalmaz lenyomatok formájában (MN).

Budapest keleti részén, a klasszikus rákosi vasúti bevágás környékén van az a lelőhely csoport, 
mely a Paratethys leggazdagabb és legszebben megtartott rákanyagát adta (1., 4., 5. ábra). A réteg
sorokat számos cikk tárgyalja, legújabban, összefoglaló igénnyel K ókay J. — Mihály S.—Müller P. 
(in press) írták le. Kőbánya-felső és Rákos vasútállomások között van a delta alakú bevágás, melyet 
a múlt században mélyítettek, s azóta is többször bővítettek. A ma is hozzáférhető alapszelvény 
bádeni és szarmata rétegeket tár fel. Szabó (1879), Franzenaix (1881), Vadász (1906), majd a leg
részletesebben Schafarzik—Vendl (1929) írták le e szelvényt. Brocchi (1883) faunáját is itt gyűj
tötte Hebert és Munier-Chalmas. Az MRC jelű réteg alatti szintek (5. ábra) tufaeredetű ásványokat 
is bőven tartalmaznak, melyek részben a fekü kárpáti (?alsó-bádeni) „Tari Dácittufa Formáció” 
anyagának áthalmozásából, részben új kitörésekből származhatnak. A felsőbb, MRF jelű réteg biotit- 
jának kora ugyanis lényegesen fiatalabb (13,4 +  0,6 millió év a szomszédos, Keresztúri úti feltárás 
azonos, MEG jelű rétegéből vett minta alapján), mint az MRZ jelű réteggel egyidős Cepaea-s tufité 
(15,6 ±  0,8 millió év, Balogh—Árváné-Sós —Pécskay 1980). Valószínű, hogy a mélyebb szint biotitja 
csaknem kizárólag a régebbi tufák áthalmozásából ered, a felső rétegé pedig zömmel friss kitörés ter
méke. A bevágás keleti részén a fekü riolit- vagy dácittufát diszkordánsan Porites-es korallzátony 
fedi, 1,5 — 2 méter vastag lencse alakjában (MRZ). Рогшз,ч-lenyomatokon kívül mészalgák (?Neo- 
goniolithon), kevés Bryozoa és mindössze két töredék Tarbellastraea került elő. Az 5 — 10 cm vastag, 
0,5 — 1 méter magas korallágak eredeti helyzetükben ágyazódtak be a tufitos mészkőbe. A Porites-1 
eredetileg Millepora-naik határozták meg (Lőrenthey—Beurlen 1929, p. 35), de Hydrozoa-marad
vány itt egyáltalán nem került elő. A korallzátonyt részben helyettesíti, részben fedi az MR45 és 
MR8 jelű homokkő, mely középszemű, erősen bioturbált, rosszul rétegzett. Ebben a rákok kitűnő 
megtartásúak. A homokkövet homokos mészkő fedi, melynek alsó részében a Linga colwmbella 
(Lamarck) a leggyakoribb puhatestéi, míg felső része osztrigapadokat tartalmaz (MRL. ill. MRO). 
A kvarc- és egyéb terrigén szemcsék mennyisége felfelé csökken. A vasúti bevágás legvastagabb rétege 
a mészkőre települő finomszemű, rosszul osztályozott tufitos homokkő (MRF). Ugyanez a réteg a 
Keresztúri úton is látható (MEG). Jellemző a tömeges Gallianassa-ksásnyom ( Opttiomorpha) . Gya
koriak a nagy Pectinidae fajok és a szabálytalan sünök.

A homokkövet tiszta mészkő fedi (MRC). Gyakoriak benne a Cardium (is Cerithium fajok. Kő- 
zettanilag mikroonkoidos váztörmelékes „grainstone” . Erre kereszt- (ferde) rétegzett mészhomokkő 
települ, melyben egy 5—15 cm vastag réteg tömegesen tartalmaz makroonkoidokat, melyek elérik a 
20 cm-es méretet is (MRS), hasonlóan a Tétényi-fennsík megfelelő rétegéhez (MB). A beágyazó kőzet 
mikroonkoidos váztörmelékes „grainstone” , kevés ooiddal (Lelkes—Müller in press). Az e fölött 
települő rétegekből még nem került elő rák-maradvány.

Mintegy egy kilométernyire Rákostól az Örs vezér tere környékén szintén gazdag lelőhely
csoport volt, de az építkezések befejeztével ezeket mind betemették. Az utóbbi húsz évben sok árkot 
és alapgödröt ástak itt, de már a húszas években is került elő anyag. A rétegsorokat és faunákat 
Strausz (1927), Bartkó—K ókay (1966), Mihály (1969), Müller (1976b, 1979a) és K ókay— 
Mihály—Müller (in press) ismertették. Áz alsó homokos rétegek nagyjából egyformák voltak vala
mennyi feltárásban, míg a felső tiszta mészkövek fáciese helyről helyre változott. Ä legalsó rák-tartalmú 
réteg vékony korallos tufás mészkő lehetett, de ezt csak a Kerepesi út mentén mélyített csatorna
árokból kidobott anyagban sikerült felismerni. Szegényes rákanyaga az MRZ lelőhelyéhez hasonló. 
E fölött mintegy 2 m vastag homokos mészkő (MKC) települt, ez a Kerepesi út mentén volt feltárva. 
Ez a rákosi MRL és MRO rétegeknek felelhet meg, de azoknál mozgatottabb, sekélyebb vízből üleped
hetett le. Jellemző puhatestű a Glycymeris obtusatus (Bartkó—K ókay 1966). A mészkő fedője 
4—5 m vastag laza, középszemű homok, melyet a Gyakorló úton (MGY) és a Sugár üzletház pince
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tömbjében (MOH) tártak fel (4., 5. ábra). Megjelenésében ez kvarchomoknak tűnik, de kvarctartalma 
alig 5%, a többi víztiszta szemcse kőzetüvegnek bizonyult (Ravaszné Baranyai L. szóbeli közlése). 
CaCOj-tartalma 40% körüli, ezenkívül földpátok, csillámok és agyagásványok mutatkoztak a rönt- 
gen-diffraktogramon, tehát sok benne a vulkáni eredetű anyag, de erőteljesen átmosva. A  finomabb 
szemcsék az egykorú MRF réteg anyagában keresendők. Az erőteljes átmosás és az abból következő 
viszonylag jó osztályozottság nem a hullámenergiának, hanem a bioturbációnak a következménye. 
Nagy Pectinidae fajokat, tengeri sünöket és Foraminiferákat tartalmaz. A rákok aránylag jó  meg- 
tartásúak voltak, ezért itt szitálással lehetett gyűjteni.

A homokot mészkősorozat fedi, két különböző helyen más-más kifejlődésben. A  Gyakorló útnál 
(5. ábra) a homokra 0,4 m vastag, rákokat nem tartalmazó Ervilia-s mészkő települ, ezen pedig a fel
tárásban 0,5—0,8 m vastagságban látható, Сегййшиг-lenyomatokat tömegesen tartalmazó mészkő 
(MGF) fekszik, melyben makroonkoidok vannak, mészhomokkő—kavics vagy „black pebble” mag
gal (Lelkes—Müller in press). A Sugár üzletháznál a homokot vékony tufitréteg fedi. Ezen 2,2 m 
vastag, részben laza, széteső, részben cementált mészhomokkő (МОЕ) fekszik (5. ábra), mely a Gya
korló úti MGF mészkővel gyakorlatilag egykorú. Ez váztörmelékes „grainstone” , kevés mikroonkoid- 
dal. Jellemzőek a kis osztrigák, Chlamys fajok, Cardium, szabályos sünök, Lingula sp. A rákok meg
tartása tökéletes, s ahol a kőzetanyag laza volt, ott szitálással lehetett gyűjteni. A Paratethys leg
gazdagabb ismert rák anyaga innét származik.

A Mező Imre úton mélyült a Metró H. 34 sz. fúrása. Negyedidőszaki homok és kavics alatt finom
szemű aleuritos homokkő és mészhomokkő váltakozik (Kókay, szóbeli közlés), mely alatt tarka, 
középső-bádeni agyag és aleurit települ. A felső-bádeni rétegekben 25,8 és 33,0 m között (MH34) 
találtunk rákokat. A  Telepy utcában (MTE, 1. ábra) a század elején osatornaárokból egyetlen rák faj 
került elő. A feltárást Schafarzik (1903) írta le.

Visegrádon (6. ábra), a Fekete-hegy oldalában rosszul feltárt bádeni rétegsor található (Schaear- 
zik—Vendl 1929, Scholz 1970, Báldi—K ókay 1970). Valószínűleg ez volt R euss (1872) „Nagy
maros”  megjelölésű koralljainak típuslelőhelye is. Andezittömbös—kavicsos tutitokat alsó-bádeni 
márgás, tufitos mészkövek takarnak. Ezek alsóbb része (MV) korallos, gyakoribb alakok: Tarbella- 
straea sp., Favia magnifica Reuss, Stylophora subreticulata R euss, Porites sp. A mészkövek felsőbb 
része (MVA) vörös-mészalgás. A feltárások hiánya miatt a tényleges rétegsort nem lehetett felvenni. 
A rákok megtartása mindkét rétegben gyenge, de az MV mészkő faunája fajokban gazdag. Törökmezőn 
(6. ábra) mindmáig nem ismertetett új lelőhelycsoport van a turistaház közelében. Az új út bevágása 
(MTH) Heterostegina giganteoformis Papp óriás Foraminiferát tartalmazó tufás mészkőben van. Innen 
500 méterre északra ma már nagyrészt betöltött kis kőfejtő (MTZ) korall-lenyomatokban gazdag 
mészkövet tárt fel. Mintegy 20 korallfajt lehetett elkülöníteni, gyakori a Stylophora subreticulata 
R euss, Tarbellastraea sp., Montastraea sp. és egy vékony, lemezszerű alak, mely Nagyhöflányban 
(MNH) is előfordul. A  rákok megtartása aránylag gyenge. Tovább északra egy anyagnyerő-gödör (a 
helybeliek megnevezése szerint „murvabánya” ) (MTM), mintegy 3 m vastagságban tufitos Mollusca-s 
márgát tár fel. Ennek nannoflórája alsó-bádeni jellegű (Nauymarosi, szóbeli közlés). Zebegényben, 
a bakókúti (bőszobi) kőfejtő (MZZ, 6. ábra) lágy, vörös-mészalgás agyagos mészkövet tár fel, melybe 
4 m vastag, kemény, tiszta mészkőréteg települ. Ez a mikrites mészhomokkő tele van egy kicsiny, 
elágazó ahermatipikus korall lenyomataival, mely egyes mai Ocwlina fajokhoz hasonlít. Kevés 
Porites sp. társul hozzá. A rákok ebben a korallos mészkőben vannak, kisebb lencsékben. A  szobi 
(MSZ, 6. ábra) lelőhely a puhatestű maradványokról ismert. Valószínűleg középső-bádeni (Kókay, 
szóbeli közlés). A Damásdi-patak bevágásában alul szürke, feljebb sárga laza homokkő települ, kb.
6 m vastagságban. Erre 0,1 m vastag lumasella, majd 0,5 m vastag sötétbarna faunás tufit tele
pül. Mindegyik rétegben van rák, de a puhatestűekhez képest nagyon kevés. Eddig csak ollókat 
találtam.

A Mátra északnyugati vége és a Cserhát csatlakozó része (7. ábra) szintén szép rák anyagot 
adott. A területet Noszky (1940, pp. 102—113.) és Hámor (in press) írta le. Mátraverebély—Szent- 
kúton a Szent László-forrásnál és a Meszes-tető oldalában a Noszky-féle „bázisréfegek” , homokkö
vek, homokos és márgás mészkövek tartalmaznak rákokat. Sámsonházán a Természettudományi 
Múzeum gyűjteményében levő anyag cédulái szerint két lelőhely van, ezek közül az egyik fekvése 
ismeretlen: Halastó-hegy, bázishomok. A másik lelőhely: Csúcs-hegy alja, kis kőfejtő a Kis-Zagyva 
völgyében, s talán azonos Hojnos (1923, 1933) feltárásával.

Nyirádon (MNN) a falu temetőjétől 500 méterre nyugatra (8. ábra) a Sümeg felé vezető ország
úton kis bevágás van. Egyetlen réteget, durvaszemű mészhomokkövet tár fel mintegy 2,5 m vastag
ságban. Ebben nagy puhatestűek és néhány koralltelep lenyomata található. Ezek még nincsenek 
meghatározva. Balatonakalin, a BAK-40. sz. fúrás (BAK) szarmata és bádeni rétegeket tárt fel 
(Kókay, szóbeli közlés). Ebben a 35—38 m közti szakaszon voltak rákok. A Mecsek hegységben, 
Kishaj más—Szatina és Husztót állomások között az új pályának mély bevágást ástak a 70-es évek
ben, ?alsó-bádeni homokkőben. Itt Solt P. gyűjtött rákokat.

Fertőrákoson az FRK-21. sz. fúrás (9. ábra) vastag ?középső-bádeni mészkövet harántolt, mely
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ben alig volt gerinctelen makrofauna, zömmel vörös-mészalgás mészkőből állott a rétegsor, melyben 
268 m-nél mintegy 20 cm vastag zátonymaradvány települt (olisztolit?), rákokkal.

A hazai lelőhelyeken kívül azokat a külföldi feltárásokat említem meg, ahol gyűjtöttem. Nagy- 
höflányban (9. ábra) (Gross-Höflein, Burgenland) a „Fenk”  cég nagy kőfejtőjét (jelenlegi tulajdonos 
Bttchinger) a bádeni lajtamészkövek faciosztratotípusának jelölték ki (Papp et al. 1978, p. 194). 
A rétegsort Dutxo (1983) tanulmányozta részletesen, üledékkőzettani, faciológiai szempontból. 6  
négy korallos szintet talált benne, ezek közül alulról a második („oberer Korallenkalk” , Papp et al. 
1978, p. 197) gazdag és jó  megtartású rák faunát adott. A réteg koralljai: Tarbellastraea sp., Porites 
sp. (ez a kettő kőzetalkotó mennyiségben), Stylophora cf. subreticulata B eüss, Acanthastraea sp. 
és egy lemezes forma, ami Törökmezőn (MTZ) is gyakori. Bachmayer és Tollman N (1953) rák 
anyaga valószínűleg szintén kizárólag ebből a rétegből származik, de az ő gyűjteményükből csak egy 
példányt tudtam megvizsgálni. Ennek ellenére valószínű, hogy az általuk említett rákok többségét 
megtaláltam. A fejtőt töltik, de a korallos réteget valószínűleg sikerül megvédeni a betakarástól 
(Steininger, szóbeli közlés). Az Oszlopon (Oslip, Ausztria, Burgenland) levő Bauer-féle homokbánya 
részletes analízisét is D ttllo (1983) adja (MOS, 9. ábra). Kövületmentes homok felett mintegy méter 
vastag Opkiomorpha-nyomos (Callianassa ásásnyom) homok sok rákollót tartalmaz. Ezt vörös- 
mészalgás mészkő fedi. A fejtőt ma is művelik. Alsó-Ausztriában, Deutsch-Altenburg mellett, a 
Hundsheimer-hegyen nagy elhagyott, de ma is hozzáférhető kőfejtő van (DAL, 9. ábra). Mezozóos 
mészkövön, bázis breccsa—konglomerátum fölött mintegy 30 m vastag mészhomokkő van, melybe 
vékony mokaállatos márga települ (Bachmayer 1953a). A Grobie-i [déli Szentkereszt-hegység, Len
gyelország (MGR)] lelőhelyet nyomtatott anyagban még nem közölték, csupán Förster (1979a) 
említi, a R. W rona által gyűjtött rákok kapcsán. Kincs feltárás, a szántóföldön heverő kövek zöme 
vörös-mészalgás mészkő, melyek között néhány korallos darab akadt, ebben voltak a rákok.
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TAXONÓMIAI ALAPELVEK

A tízlábú rákok — különösen a rövidfarkúak — törzsfejlődése, speciációja gyors folyamat. Az 
összes ismert, jól leírt pleisztocén faj azonosnak bizonyult ugyan a maiakkal, de a pliocén anyagban 
már sok kihalt fajt találtak (Glaessner 1929). Az 5—6 millió éves messinai anyag zöme is ma élő 
alakokból áll (a szerző publikálatlan anyaga), de ezek egy része már alaktani különbségeket mutat a 
maiakkal összehasonlítva. A bádeni és a velük rokon mai fajok között ezek a különbségek már határo- 
zottabbak, például a Pachygrapsiis hungaricus—P. marmoratus; a Brachynotus februarius—В. 
sexdentatus és В. for esti; vagy az Ebalia eorsi—E. edwardsii esetében. A mai nemzetségek kialakulása 
is gyors volt. A  legtöbb valószínűleg a miocénben és a pliocénben keletkezett (Müller 1979b). így 
a 12 — 15 millió év előtti, bádeni fajok meghatározásánál óvatosan kell eljárni, ha azokat mai alakok
kal hasonlítjuk össze, feltéve, hogy nincs a közben eltelt időből is elegendő adatunk a faj változásá
nak vagy állandóságának bizonyítására. Ilyen folyamatos adatsor azonban csak a Dardanus arrosor 
(Herbst) faj esetében ismert. Ezért minden más bádeni fajnak új nevet adtam, még ha létezett is 
alaktanilag hasonló mai forma. Ez az új név bizonyos esetekben csak időleges megoldásnak tekint
hető.

Hasonló eljárást nem követhettem a nevek esetén. Ezért a mai neveket eredeti formájukban 
használtam, ha egy bádeni faj a nemzetség mai fajai által megszabott keretbe illett morfológiai szem
pontból.

Gyűjtőnemzetségek megjelölésére a nevet két szimpla idézőjel (’ . . . ’ ) közé tettem. Olyankor 
használtam ezt a megjelölést, ha a fosszilisan megmaradó testrészek nem teszik lehetővé a biztos 
generikus meghatározást, de a közeli rokonság biztosra vehető. Közeli hasonlóság híján új genus-t 
kellett bevezetni. Idézőjelet (” ..  . ” ) olyan fajoknál használtam, melyeket régi szerzők nyilvánvalóan 
tévesen osztottak be jól ismert, mai nemekbe (pl. „Cancer” carniolicus Bittner), de a rossz megtartás 
vagy a típuspéldányok elveszett volta miatt nem lehetett jobb megoldást ajánlani.

Az ollók ujjai erősen meszesek, sokszor tömörek, ezért ezek a rákok leggyakrabban fosszilizálódó 
részei. Mivel ezek alakját elsősorban a funkció alakítja ki, mely azonos lehet különböző rendszertani 
egységekben, gyakori a konvergencia. Rendszertani vizsgálatuk mérsékelt sikerrel járt (Bachmayer 
1962, Janssen 1972, Förster 1979a, 1979b). A sikertelenség okait F örster (1979b) részletesen ele
mezte. Hozzá kell tenni, hogy a zoológusok és paleontológusok ritkán adnak leírást vagy használható 
ábrát az ujjakról, ezért a mai fajokkal való összehasonlítás általában csak múzeumi példányok birto
kában lehetséges. Egyéb testrészeket is tartalmazó rétegekből származó ujjakat csak néhány bádeni 
fajnál ismertettek (Glaessner 1928, Lőrenthey—Beurlen 1929, Bachmayer 1953a).

E munkám egyik célja, hogy az elkülönült testrészek faji azonosságát nyomozzam, beleértve az 
ujjakat is. E célból mai rokon formákkal hasonlítottam össze azokat (hazai gyűjteményekben, a párizsi 
Muséum National d ’Histoire Naturelle-ben, de legtöbbször külföldről kölcsönbe kapott példányok 
segítségével). Egy adott rétegben a testrészek relatív gyakorisága támpontot adhat az összetartozásra, 
feltéve, hogy a betemetődés előtti szelekció nem volt erős. Egyes esetekben az ujjak még az olló többi 
részével együtt találhatók. Az olló tő (kéztő) díszítése sok csoportban hasonló a carapaxéhoz, s így 
azonos fajba tartozásuk eldönthető. Ha az olló-ujjak meghatározásához sikerült valamivel közelebb 
jutni, ennek az lenne a jelentősége, hogy ezek sokszor találhatók olyan rétegekben, ahol rajtuk kívül 
csak puhatestűek és Foraminiferák gyakoriak, s így új lehetőséget biztosíthatnak rétegtani, ősföld
rajzi és paleoökológiai vizsgálatokhoz. A rákok pedig ilyen kutatások céljára nagyon alkalmasak, mert 
fejlődésük gyors, terjedési lehetőségük mind felnőtt állapotban, mind pelágikus lárvaként jelentős, 
s így óceánokon (Garth 1974) vagy a rendestől eltérő sótartalmú víziutakon is (Por 1978) keresztül 
juthatnak. A paleoökológiai vizsgálatok szempontjából pedig előnyös, hogy a mai alakokkal sok, 
ökológiai adatot is tartalmazó monográfia foglalkozik.

A rendszertani részben (49. old.) a fajokat a Glaessner (1969) által használt beosztásban muta
tom be, mert a legtöbb őslénytani munka ezt használta az utóbbi időben. Ennek ellenére meg vagyok
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győződve arról, hogy Guinot (1977) és de Saint Laurent (1980a, 1980b) utat mutattak a tízlábúak 
rendszerének jobb megértéséhez.

A fejezetben használt rövidítések:
MNŐ : Természettudományi Múzeum őslénytára

ISTHMW: Naturhistorisches Museum, Wien 
A rákok testrészeire vonatkozó rövidítések:
ca : carapax 
eh: olló 
da: dactylus 
ff: rögzített ujj

A nemzetségek típusfajait csak akkor adom meg, ha nem szerepelnek Glaessner (1969) munkájában. 
A szinonima listákban csak azokat a munkákat idézem, melyek a taxonra vonatkozó új adatot vagy 
emendációt közölnek. Ezért, alapvető jelentőségük ellenére, a .Fossilium Catalogus (Glaessner 1929) 
és a Treatise on Invertebrate Paleontology (Glaessner 1969) idevágó köteteit is csak egyes esetekben 
említem.

FI:
CA:

Földtani Intézet 
a szerző anyaga
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A BÁDENI TlZLÁBÚ RÁK FAUNA JELLEGZETESSÉGEI

A bádeni rák fauna modern jellegű. Bár a 102 meghatározható alakból csak egyet tekintettünk 
mai fajhoz tartozónak, a 72 nemzetségből csak 12 bizonyult nagy valószínűséggel kihaltnak, tehát a 
nemek 85%-ának ma is van élő képviselője. Ezek a számok és arányok óhatatlanul tartalmaznak szub
jektív elemeket is, de közelítően érvényesek. Bizonyos archaikus jelleget is tükröz az a tény, hogy régi 
eredetű családoknak elég jelentős a szerepe ( Galappidae, Dromiidae)  mind a fajok számát, mind a 
példányszámot tekintve.

A Callianassidae család meglepően sok bádeni fajt számlál, ez részben az ollók erősen elmeszese- 
dett vázának, a beásó életmódnak és ebből következőleg a fosszilizálódásra való alkalmasságnak 
tulajdonítható. A bádeni ’Callianassa’ fajok zöménél (valószínűleg a ’C’. brocchii kivételével) a jobb 
és bal olló egyforma volt (homochelia), ellentétben a mai fajokkal. Ez a kérdés további vizsgálatot 
igényel. A Galatheidae és Porcellanidae fajok nagyon közel állnak mai rokonaikhoz, ami e régi eredetű 
családoknál érthető. A Paguridae maradványoknál, ahol a közvetlen összehasonlítás lehetséges volt 
(Pagurus, Petrochirus, Diogenes, Dardanus arrosor), a fosszilis ollók nagyon hasonlóak a maiakhoz.

Feltűnően nagy a bádeni Dromioidea fajok száma (hat), pedig általános nézet volt, hogy neogén 
fajaik ritkák. Ha a korallzátonyon élőket nem számítjuk, két faj marad, míg a Földközi-tenger sekély 
vizében ma csak egy él. Az alakok egy része hasonlít mai rokonához, de a Kerepesia és a Dromiidarum? 
n. gén. kihalt nemekhez tartozhatnak. Esetleg egy további faj (?Dorippe car pathica) tartozik még a 
Dromiacea csoportba. Bár a Galappidae fajok száma nem nagy, feltűnően gyakoriak a legtöbb rétegben, 
ami részben szilárd vázuknak köszönhető, de nagyrészt egykori tényleges gyakoriságukat tükrözi. Az 
alakok nem különböznek lényegesen mai rokonaiktól, de a Mursia lienharti és a Matuta brocchii fajok, 
nemzetségük keretén belül primitívnek tekinthetők rövid oldaltüskéjükkel, bár ilyen fajok ma is él
nek mindkét genus-on belül. Érdekes (másodlagos?) jelenség a cirpelőszerv hiánya Mursia lienharti 
fajnál. Nyolc Leucosidae fajt találtunk a bádeni faunában, ez a viszonylag magas szám nagyon szilárd 
carapaxukkal függhet össze, mely a megmaradás valószínűségét növeli. Nagy részük az Ebalia nembe 
tartozik, s ebben a fauna a mediterrán faunára hasonlít, ahol szintén nagy az e nembe tartozó fajok 
száma. Két vagy három faj kihalt nemzetséghez tartozik.

A bádeni fauna egyik legfeltűnőbb sajátossága a Majidae fajok kis száma. Bármelyik mai provin
ciában az uralkodó családok közé tartozik a tengeri pókoké. Az öt fajból egy zátonylakó. Különösen 
feltűnő a tengerifű- és algalakó kis alakok hiánya, melyek más kis formákkal együtt, a mai földközi
tengeri és indo—nyugat—pacifikus faunák fontos elemei. A két Parthenopidae faj nagyon közel áll a 
két leggyakoribb földközi-tengeri fajhoz, valószínűleg leszármazási kapcsolatban áll azokkal. A bádeni 
Gancroidea csoport néhány érdekes jellegzetességet mutat. A , fiancer” gyűjtőgenus-ba sorolt alakok 
valószínűleg kihalt csoportot alkotnak. A csoport fajainak száma nagy, különösen, ha a mai Földközi
tengerhez hasonlítjuk, még akkor is, ha ez a szám néhány téves meghatározást is tükröz. A Portunidae 
fajok száma is nagy: legalább 17. A fajok egy része ma is élő nemzetséghez tartozik, de a nemek jelen
tős része biztosan kihalt. A Portunus, Liocarcinus, Thalamita és Charybdis fajok hasonlóak ma élő 
rokonaikhoz, a Földközi-tengerben vagy az Indiai-óceánban. A mai tengerekhez hasonlóan a bádeni 
Xanthidae fajok száma is nagy, különösen a zátonylakóké.

A bádeni fauna csak kis része a világ neogén tízlábú rákjainak. Ezért a csoport törzsfejlődésére 
csak kevés adatot várhatunk tőle.

Megállapítható, hogy a Majidae csoport változása gyors volt a területen a miocéntől máig. Ez a 
változás (a fajok számának gyors növekedése) egyaránt jelenthet helybeli gyors fejlődést, vagy töme
ges bevándorlást. Ennek eldöntéséhez jobban kellene ismerni a késő neogén és pleisztocén európai 
farmákat. A  Dromiacea csoport erős csökkenést mutat a bádeni korszaktól máig, de ez a folyamat 
nagyrészt a korallzátonyok itteni eltűnésének következménye. A Gancroidea csoport visszahúzódása, 
úgy tűnik, tényleges fejlődési folyamat, bár Amerika körüli vizekben szerepük ma is jelentős. A Xan
thidae csoport regressziója, a Dromiacea csoporthoz hasonlóan, a korallzátonyok eltűnésével kapcsola
tos. Ha a mai indo—nyugat—pacifikus területhez hasonlítjuk, inkább növekedést tapasztalunk. 
A  csoport gyors fejlődését látszik bizonyítani az is, hogy a bádeni emeletből hiányzik néhány, ma na
gyon elterjedt, gyakori nemzetség. A többi család olyan kevés fajjal szerepel, hogy fejlődésükre vonat
kozólag semmi adatot nem ad a bádeni fauna.



A BÁDENI RÁKOK RÉTEGTANI ÉRTÉKE

A bádeni emeleten belül három alemeletet különböztetnek meg: az alsó (morva), középső (wielicz- 
kai) és felső (koszovói) egységet. Ezek megkülönböztetése nem egyszerű, ha egyes feltárások, réteg
sorok korát vizsgáljuk. Sztratotípusokkal és határsztratotípusokkal határozták meg ezeket (Papp 
et al. 1978), főleg Eoraminiferákra és a nannoflórára alapozva a megkülönböztetést. Ezek a csoportok 
a rákok zömét adó mészkövekből hiányoznak, vagy jellemző képviselőik nem találhatók meg. Az 
ezzel kapcsolatos nehézségek ellenére a rák-tartalmú sekélyvízi rétegek korát korrelálhatjuk a Fora- 
minifera-dús mélyebbvízi képződményekéhez. Ehhez geológiai, ősföldrajzi módszereket használha
tunk, vagy olyan puhatestűeket vehetünk figyelembe, melyek mindkét kőzettípusban megtalálhatók. 
Az ősföldrajzi módszer alkalmazását megkönnyíti az a körülmény, hogy a korai és késő-bádeni kor
szakok között jelentős tektonikai események történtek, gyökeresen átrajzolva az ősföldrajzi térképet 
a Középső Paratethys nagy részén.

Budapest környékén két olyan terület van, amelyik csak alsó- vagy csak felső-bádeni üledékeket 
tartalmaz, legalábbis a rákokban gazdag sekélyvízi eredetű kőzetek esetében.

Budapest belterületén és közvetlen környékén (Rákos, Tétényi-fennsík) a mészkövek kora kizá
rólag felső-bádeni. Ezt a puhatestűek bizonyítják (Bartkó—K ókay 1966), és az a tény, hogy rájuk 
konkordánsan települnek a szarmata rétegek, legalábbis a terület jó részén. A vékony rétegsor faunája 
annyira egységes, hogy két alemeletbe sorolása szóba sem jöhet. Az alsóbb kőzetrétegek radiometrikus 
kora is még a felső-bádeni alemeletre utal (13,4 +  0,6 millió év, Balogh—Árváné-Sós—Pécskay 
1980).

A Pilis északi részén és a Börzsönyben azonban alsó-bádeni üledékeket találunk, csak Szob esetén 
vetődött föl a középső-bádeni kor lehetősége. A kort mikro-, makro- és nannofosszília is bizonyítja 
(Báldiné Веке et al. 1980, Nagymarosi 1980 és szóbeli közlés).

A két terület tízlábú rák faunája sok tekintetben eltér egymástól, bár hasonló ökológiai körülmé
nyek nyomozhatok mindkét helyen. A leglényegesebb eltérés az, hogy egyes gyakori fajok csak az 
egyik vagy csak a másik részen találhatók.

Az alsó-bádeni terület legjellemzőbb ilyen fajai:
Dardanus arrosor 
Kromtitis koberi 
Dynomene emiliae 
Calappa praelata 
Carpilius antiquus
Csak felső-bádeni lelőhelyeken kerültek elő:
Pelrochirus priscus 
Dardanus substriatiformis 
Dromia eotvoesi 
Calappa heberti 
Matuta brochii

Az alsó-, illetve felső-bádeni faunák közötti különbség akkor a legszembetűnőbb, ha a korall
zátonyok rákjait hasonlítjuk össze. Az élőhelyek nyilvánvalóan hasonlóak voltak mindkét alemelet- 
ben: folt-zátonyok kis kiterjedésben, sekély, aránylag védett öblökben. Az uralkodó korallok egy
formán Tarbellastraea sp. és Porites sp. A különbségeket a 2. táblázat mutatja be. Bár a lista nem 
tekinthető véglegesnek, az eltérés elég jelentős, s feltételezhető, hogy oka rétegtani, vagyis a kor
különbség. A nagyhöflányi (Gross-Höflein, MNH) fauna minden tekintetben átmeneti jellegű az emlí
tett két Budapest környéki fauna között. Steininger és Papp (in Papp et al. 1978, p. 199) szerint a 
korallzátony fölött néhány méterrel települő márga a felső-bádeni emelet legalsó részébe tartozik.
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így az MNH fauna vagy szintén a felső-bádeni alsó részéhez vagy — ami valószínűbbnek látszik 
már a középső-bádenihez tartozik. így  a korallzátonyok faunája alapján három biozónát különböz
tethetünk meg feltételesen (2. táblázat).

Egy negyedik, legfelső zóna létezése nyilvánvaló a Budapest környéki és balatonakali faunák 
alapján. Ezt az jellemzi, hogy a 3. zónában nagyon gyakori alakok jelentős része hiányzik (Gallianassa 
munieri, C. chalmasii, Petrochirus priscus, Dromia eotvoesi, Calagspa heberti, Tlialamita fragilis és min
den, zátonyhoz kötött faj, mert korallzátonyt ebben a szintben már nem találunk). A harmadik és 
negyedik zónát az is megkülönbözteti, hogy az alsóban sokszor uralkodó terrigén anyag a felsőből 
gyakorlatilag hiányzik, ami éghajlatváltozást jelenthet. Legvalószínűbbnek az látszik, hogy a 3. 
zónát félig száraz, az eróziónak kedvező éghajlat jellemezte, mely később nedvesbe fordult, s erózió
védő erdő telepedett meg a lejtőkön (Kókay—Mihály—Müller in press).

A négy zónát tehát fajok jelenlétével vagy hiányával jellemezzük (3. táblázat) s feltételesen 
’ ’assemblage zone"-nak tekinthetők. További vizsgálatot igényel, vajon általánosnak tekinthető-e 
ez a beosztás a Középső Paratethysben, vagy csak helyi viszonyokat tükröz.
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ŐSFÖLDRAJZI KÖVETKEZTETÉSEK

A bádeni emeletre jellemző, gyakori nemzetségek közül elég sok ma már csak az indo — nyugat— 
pacifikus faunatartományban él. Ezt már Glaessner is hangsúlyozta (1928, p. 205), s később más 
szerzők is megerősítették (Förster, 1979a, p. 104, Müller Í979c, p. 865). Az említett mai fauna
tartomány területéről alig ismerünk miocén rákokat, így a közvetlen összehasonlítás ma még lehetet
len. Az említett jelenség könnyen megmagyarázható úgy is, hogy a ma csak keleten élő nemzetségek 
a bádeni emelet után kihaltak a Paratethysből és az ahhoz kapcsolódó Földközi-tengerből és keleti 
Atlanti-óceánból. A korallzátonyokhoz kötött nemek kipusztulása elkerülhetetlen volt a zátonyképző 
korallok eltűnésével. Az említett nemzetségek miocén jelenléte a Paratethysben alsó-miocén fauna- 
kicserélődéssel is magyarázható. Általánosan elfogadott, hogy az eggenburgi korszakban a keleti 
kapcsolatok még nyitottak voltak. A mai helyzet tehát annak köszönhető, hogy a harmadidőszak végi 
és pleisztocén lehűlés sokkal jobban érintette az Európa körüli vizeket, mint az Ázsiától délre levő 
óceánokat, ahol tehát refugium, „menedékhely” alakult ki.

Az indo—nyugat—pacifikus tartományban ma is élő, bádeni nemzetségek a következők: Matuta, 
Micippa, Macrophthalmus, Grossotonotm, SchizopJirys és Actumnus (ezek egy része, a Jóreménység- 
fokát megkerülve, Afrika nyugati partjain is él, de ez a terjedés valószínűleg negyedidőszaki). Nehány 
nemzetség elsősorban indo—nyugat—pacifikus, de egy-egy fajjal másutt is képviselve van: Mursia, 
Trapezia, Daim, Clilorodiella, Carpilius, Dorippe, Pilumnopeus és Achaeus. A bizonytalanul meghatá
rozott nemeket (pl. Pilodius, Glabropilumnus) kihagytam a felsorolásból. Az elsőnek említett hat 
nemzetségből mindegyik ismert a felső-, míg négy csak az alsó-bádeni alemeletből. A második listából 
(8 nemzetség) hat felső-, négy alsó-bádeni. Korábbi nézetek ellenére (Müller 1979c) nem bizonyít
ható az indo—nyugat—pacifikus rokonságú nemek számának növekedése a bádeni emelet során, 
mert az összes ismert felsó'-bádeni nem száma (53) nagyobb, mint az alsó-bádenibó'l ismerteké (36). 
A keleti rokonságú nemek aránya tehát gyakorlatilag állandó.

Három bádeni faj, vagy nagyon közeli rokonaik előfordulnak a Fidzsi szigetek pliocén rétegeiben 
(R athbtjn 1945). Ezek közül kettő (Dardanus hungaricus és Dalra speciosa) az 1. és 3. számú zónában 
található (2. táblázat), míg a Dynomene emiliae fajt az 1. és 2. zónában találjuk. így  ezeknek a bizo
nyítottan indo—nyugat—pacifikus rokonságú alakoknak a száma még valamelyest csökken is a bá
deni korszak folyamán.

Mindebből arra lehet következtetni, hogy az indo — nyugat—pacifikus rokonságú alakok egy 
közös Tethys-fauna utódai, s később haltak ki a nyugati vizekben. így  a bádeni tenger és az Indiai
óceán összeköttetése ma kevésbé látszik valószínűnek, mint néhány évvel ezelőtt. Ennek ellenére nem 
lehet kizárni egy olyan tengeri kapcsolat létét, mely néhány euryhalin alak átvándorlását lehetővé 
tette, de erre faunisztikai bizonyítékunk még nincs. Vitathatatlannak látszik az, hogy a bádeni fauna 
lényegében azonos maradt a teljes korszak során, s a bádeni tenger óceánihoz közelálló sótartalmát a 
Földközi-tenger felől beáramló víz biztosította. Sajnos a bádenivel egykorú (serravalli és langhi) 
mediterrán rák fauna alig ismert. Mégis tudjuk, hogy legalább négy bádeni rák faj előfordul a mediter
rán miocénben, míg hat másiknak közeli rokonát találjuk ott.

Egy figyelemreméltó tény magyarázatával még várni kell. Kizárólag a 3. számú zónától kezdve 
(2. táblázat) található néhány nagyon gyakori faj : Petrochirus priscus, Dromia eotvoesi, Calappa 
heberti, Matuta brocchii, Micippa hungarica, Thalamita fragilis, ’Pisa oroszyi, Actumnus telegdii. 
Gyakoriságuk valószínűvé teszi, hogy nagy részük tényleg hiányzik az alsó-bádeniből, nem csupán 
annak kevésbé ismert volta miatt maradt ki a listákból. E fajok nagy része eltűnik a 3. és 4. zóna 
határán, mások ritkábbá válnak. Egy lehetséges magyarázat szerint e fajok érzékenyek voltak a klí
mára vagy a sótartalomra, ezért haltak ki a 4. zóna kezdetén, a feltételezett éghajlatváltozás hatására. 
Bevándorlásuk feltételezése szükségessé teszi eredetük helyének feltételezését is. Ez a hely aligha 
lehetett az indo—nyugat—pacifikus területen, hiszen nagyrészt sztenohalin fajokról van szó, melyek 
onnét nem vándorolhattak át, mert a jelenlegi ősföldrajzi ismereteink szerint a köztes tengerrészek 
részben csökkent-, részben túlsós vizűek voltak. Eredhettek volna a Földközi-tenger délebbi területei
ről is, de onnét eddig csak a Petrochirus priscus fajt (Glaessneu 1928) ismertették közülük.



ÖKOLÓGIAI KÉRDÉSEK

A bádeni emelet különböző típusú rák-együtteseket adott. Ezeket szubjektív módszerekkel is 
csoportosíthatjuk. A csoportok valószínűleg elsősorban az egykori környezet körülményeit tükrözik. 
Objektívebb csoportosítást kaphatunk analitikus módszerekkel. Rajczy M. végezte a cluster-analízis 
számításait. Az egyes együttesek (lelőhelyek, ill. rétegek) hasonlóságát bináris (jelenlét-hiány) és 
kvantitatív függvények segítségével számítottuk. Kvantitatív módszereket ritkán alkalmaznak a 
makropaleontológiában, főleg akkor, ha nem szitált vagy iszapolt, hanem kézzel gyűjtött anyagról 
van szó, hiszen az ilyen minták reprezentatív voltában joggal kételkedhetünk. Az alább bemutatott 
megfontolások és az eredmények meggyőző volta azonban bizonyítani látszik a kézzel gyűjtött min
ták számszerű kiértékelésének jogosultságát is.

Még a legnagyobb gondossággal végzett kézi gyűjtés esetén is fellép egyfajta statisztikai torzítás. 
A1 gyűjtő a kőzetet adott átlagméretű darabokra töri. A kőzetdaraboknál kisebb kövületek rejtve 
maradhatnak, ha a darabok belsejében vannak. Ezért a kisebb példányok megtalálásának valószínű
sége csökken. Tegyük fel azonban (ez a rákok esetén megengedhető, mert a maradványoknak csak 
elenyésző tört részét teszik), hogy a kőzet a fosszíliák helyétől független helyeken törik el, így annak 
valószínűsége, hogy egy kövületet észreveszünk,

(т - f )3
P = l ----- (2W=1)

esz, ahol p  az /  méretű maradvány megtalálásának valószínűsége r méretű darabokra tört kőzetben, 
feltéve, hogy mind a kövületek, mind a kőzetdarabok nagyjából izométrikusak. Ezzel a képlettel 
korrigáltuk a szitált minták darabszámait, hogy azok a (jóval számosabb) kézzel gyűjtött minta 
darabszámaihoz hasonlóan torzuljanak. így az eloszlási függvények már összehasonlíthatóvá váltak. 
Bár egyfajta torzítás hatását így redukáltuk, mások elkerülhetetlenül megmaradnak, pl. szelektív 
beágyazódás, fosszilizálódás, téves határozás következtében.

Az így korrigált adatokat használtuk a hasonlóság kiszámítására, bináris (Soeensen 1948, 
Sokal—Mlchener 1958) és kvantitatív (Horn 1966, Czekanowski 1909, Pinkham—Pearson 1976, 
H itmmon 1974) egyenletekkel. A csoportképzéshez súlyozott átlagszámításos módszert használtunk. 
A  számítások alapjául először a nemzetségek, majd a fajok példányszámait, ill. jelenlétét—nemlétét 
vettük. E két számításnál teljesen azonos dendrogramokat kaptunk, ami érthető, mert a legtöbb 
nemzetség csak egy fajjal szerepelt.

A cluster-analízis fő célja az volt, hogy az egyedi lelőhelyekből, illetve rétegekből csoportokat 
képezzünk, melyekben a hasonló faji összetétel hasonló ökológiai viszonyokra enged következtetni. 
A csoportokból kiválasztottuk a leghűségesebb és legállandóbb fajokat s ezek mai rokonainak ökoló
giai igénye alapján következtettem tovább. Nyilvánvaló, hogy egy-egy csoportra a legjellemzőbbek a 
hűséges és állandó alakok. A csoportokat vagy halmazokat (clusterek) úgy nyerhetjük, hogy a számí
tás eredményeképpen kapott dendrogramokat (12. ábra) egy adott szinten vízszintes vonallal el
vágjuk. E szint megválasztása bizonyos mértékig önkényes, ezért a módszer sem mentes szubjektív 
elemektől. Ezt a szubjektivitást erősen csökkenti, ha az egymástól eltérő módszerek végeredménye 
hasonló. Négy csoportot kaptunk a Sorensen, H ummon, Sokal—Michener és HoRN-módszer alap
ján, s öt, többé-kevésbé homogén csoportot a Pinkham—Pearson és a CzEKANOWSKi-függvénnyel 
(11. ábra, 4. táblázat). További hierarchikus szintek nem mutatkoztak, sem alacsonyabb, sem maga
sabb szinten. Az előzetesen legkoherensebbnek ítélt zátonyokat (MRZ csoport, lásd alább) a függvé
nyek többsége egybe sorolta, a Pinkham—Pearson és a Sokal—MiCHENER-módszer mégis ketté
osztotta. Négy eltérő módszer — a Sorensen, Czekanowski, H orn és HuMMON-függvény — csaknem 
teljesen azonos eredményt adott. Csupán néhány lelőhely, illetve réteg helyzete változott a módszer
től függően, ezek: MKC, WEG és MDN. Ezek közül az első valóban átmeneti jellegű, míg a másik 
kettő mintája nagyon kevés elemből állott, mivel ezek kevéssé begyűjtött lelőhelyek. Az eredmények
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jól egybevágnak a kőzetek üledéktani jellegeivel, a szemnagysággal, de főleg az onkoidok meglétével 
vagy hiányával és a zátonyszerű kifejlődésekkel, valamint a terrigén anyag mennyiségével (4. táblá
zat).

A legegységesebbnek mutatkozó csoport (MGY) még az MRO, MRF, MR8, MR45, MA, MOH, 
MEG és MFA rétegeket tartalmazza (a csoportoknak az egyik, jellemzőnek ítélt elem jelét tartottam 
meg), s a dendrogramok egy részében az MKCis idekerült. Az alsó-bádeni Mátraverebély—Szentkút 
és Nyírád (MNTJ) lelőhelyek is hasonló együttest adtak, melyben a Calappa hebertit a C. praelata 
helyettesíti. Ezek mintáinak kis elemszáma miatt nem vontuk be őket az analízisbe. Ezeket az együt
teseket a ’Callianassa’, Calappa, Matuta, Mur sia, Thalamita, Bromia eotvoesi és Portunus ( Portunus) 
tax опок gyakorisága jellemzi, míg Albunea és Portunus (Monomia) csak egy-két helyen került elő. 
Ezek a taxonok hűségesek, az első hat pedig állandó is, mert minden egyes elemben előfordul.

A ’Callianassa’ fajok sokasága (de Saint Laurent—le L eufe 1979) a 10—30 méter közötti víz
mélységnek tulajdonítható, mert a ma élő Callianassa és Callichirus fajok ezt a mélységet kedvelik, 
bár egyesek előfordulnak az árapályövben, mások pedig 100 méternél mélyebben is. A helyek egy ré
szénél egy nagy méretű faj (C. munieri) gyakorisága homogén üledéket jelez. A Matuta fajok zöme 
sekély vízben él (Sakai 1976), de a bádeni fajhoz leginkább hasonló M. curtispina 35— 80 m között, 
homokos fenéken él. A Mursia fajok lágy aljzatot kedvelnek, 50 — 150 m mélységben (Sakai 1976), 
de a M. cristimana fajt 17 méterből is jelezték (Barnard 1950). A Thalamita fragilis-hez hasonló Th. 
crenata egészen sekély vízben él, iszapon vagy lágy homokon. Más fajok 80 méterig szállnak le (Sakai 
1976). Az egyes Calappa fajok eltérő mélységet kedvelnek, 10—150 méter között (Sakai 1976). 
A Calappa praelata-hoz hasonló C. granulata 30—150 m között él (Zariqttiey Alvarez 1968). A Por
tunus ( Portunus)  fajok sekély vízben élnek, 20—30 méterig. Az Albunea carabus lágy homokos fené
ken él, általában 30—50 méterig (Zariquiey Alvarez 1968).

Az adatok aktualisztikus értelmezése szerint a csoportba tartozó rétegek zöme 20—30 méter mély 
vízben keletkezett. Ahol az üledék homogén volt (MRF, MR8, MR45), ott a nagy Callianassa fajok 
domináltak, másutt a kis. C. pseudorakosensis élt tömegesen (MFA, MFK). A Calappidae fajok sok
félesége és gyakorisága normális sótartalmat, meleg—mérsékelt éghajlatot jelez. Az Albunea időn
kénti gyakorisága (MGY, MRF) 30 méternél valamivel mélyebb vizet jelenthet. A csoport rétegei né
hány rákfajt megosztanak más csoportokkal, főleg az MOE-vel (lásd alább). Ezek közül a Maja a 
legfontosabb, melynek mélységigénye 15—30 m közötti, ritkán 10—200 m között él (Sakai 1976). 
Az európai Maja squinado 2—73 m közt él (Ingle 1980). A Dorippe fajok 15 — 50 m közt (Sakai 1976) 
vagy 40—100 m között (Zariquiey Alvarez 1968) élnek. A Liocarcinus fajok a parttól 220 méterig 
terjedő zónát osztják föl egymás között (Ingle 1980).

Az МОЕ csoport még az MDG, MDN réteget tartalmazza, valamint a klasszifikációk egy részében 
a DAL és WEG jelűt is. A  csoport jellemző alakjai, melyek állandóak és hűségesek : Micippa hungarica, 
Ebalia fajok, ’Lissocarcinus’, Liocarcinus. A  jobban begyűjtött lelőhelyeken ehhez társul az Achaeus, 
Actumnus, Dorippe, Maja, Parthenope, Cancer, Xantho, Palicus. A Micippa hungarica-hoz közelálló 
M. thalia 20— 100 m között él, homokon vagy héjtörmeléken (Sakai 1976). A legtöbb Achaeus faj 
10—50 m között él, de egyesek sekélyebb vízben is előfordulnak. Az Ebalia fajok nagyon változó 
mélységből kerültek elő : kettőtől több száz méteres mélységig (Ingle 1980). A Palicus fajok általában 
50 méter alatt élnek (Sakai 1976, Zariquiey Alvarez 1968). A Cancer fajok a parttól 1000 méterig 
találhatók (Rathbun 1930). A Parthenope fajok 10 és 40 m között gyakoriak (Zariquiey Alvarez 
1968). A mai Actumnus fajok általában mélyebben élnek, mint a Pilumnus alakok, általában 20— 
35 m alatt, de két alak árapályövben él (Sakai 1976). Ezek az adatok a gyakoribb és állandóbb fajok 
adatait nagyobb súllyal véve, 20 méternél valamivel nagyobb vízmélységet sugallnak, hasonlóan az 
előző csoporthoz. Lényeges különbség a nagy és közepes méretű Callianassa fajok hiánya, amit az 
inhomogén üledéknek tulajdoníthatunk. A  Calappa, Dromia, Thalamita, Portunus fajok hiánya, a 
Matuta és Mursia ritkasága lehűlést és valamelyest változó sótartalmat jelez, mert ezek a nemek ma 
elsősorban trópusi és meleg—mérsékelt zónákban, rendes sótartalmú vízben élnek. Mint említettem, 
az МОЕ csoportot terrigén anyag hiánya jellemzi (18. old.), ami éghajlatváltozást jelenthet.

Az MB jelű csoport nagyon érdekes, mert olyan környezetet képvisel, ami fosszilisan nagyon rit
kán marad meg. A kőzetek mindig tartalmaznak onkoidokat, vagy sztromatolitokat (Lelkes—Mül
ler in press). Ez nagyon sekély vizet jelez. A következő egységek tartoznak ide: MRS, MGF, МВ, 
MBK, MBH, MJL, MM és fenntartásokkal a DAL és WEG. Jellemzője a Pisidia kokayi, ’Pisa’ 
oroszyi és Pachygrapsus hungaricus, melyek ritkák másutt, a legtöbb csoportban teljesen hiányoznak. 
Jellemző még a Brachynotus februarius kizárólagos jelenléte, valamint a Pilumnus mediterraneus és 
Xantho moldavicus gyakorisága. Az utolsónak említett két faj kivételével ezek mind hűséges alakok, 
s meglehetősen állandóak is, tehát az együttesre nagyon jellemzőek. A mai Pachygrapsus fajok a szik
lás árapályövre jellemzőek (Pérès—Picard 1964), ami ezt a leletet különösen érdekessé teszi. A mai 
Brachynotus fajok leginkább 0,5—2 m mélység között találhatók (Zariquiey Alvarez 1968). A leg
több Pisidia faj szintén ilyen körülmények között él, de néha mélyebben is előfordul. Mindhárom 
említett alak búvóhelyeket igényel: sziklahasadékokat, vagy kövek alatt, Upogebia-járatokban keres

21



menedéket (Pesta 1918). A Pisa fajok 1 és 90 méter közt élnek, kedvelik a szilárd aljzatot (Ingle 
1980). A Xantho és Pilumnus fajok meglehetősen igénytelenek, nagyon sekély vízben is előfordulnak. 
A fentiek szerint az MB típusú rétegek nagyon sekély, parti sávban rakódtak le. Az onkoidok és 
sztromatolitok szilárd aljzatot jelentettek s búvóhelyet is. Időnkénti regressziók, tengerszint-ingado- 
zások következtében sziklás-köves árapályövvé vált ez a terület.

A rákok mai rokonai zömmel eurvhalin szervezetek: Xantho, Pilumnus, Brachynotus, Pisidia, 
Liocarcimis, Pachygrapsus fajok ma is élnek a Fekete-tenger féligsós vizében (Pesta 1918), míg né
hány Leucosidae faj áthatolt a Szuezi-csatorna túlsós vizein, mások pedig a Márvány-tengerben élnek 
(Holthttis—Gottlieb 1958, Por 1978). Ez összhangban van azzal a ténnyel, hogy az árapályöv 
közelében mindig változó a sótartalom, de különösen így lehetett ez a bádeni emelet vége felé, amikor 
a Keleti Paratethys csökkent sótartalmú vizének beáramlását kell feltételezni (K ókay  in K ó k a y— 
Mihály—Müller in press).

Az MRZ csoport (korallzátonyok) az MDZ, MK, MV, MTZ és MNH helyekből áll. A zátonyépítő 
korallok jelenlétéről a kőzettípus azonnal felismerhető. Ezek részben élő helyzetben, részben kimosva 
temetődtek be, de mennyiségük mindegyik helyen kőzetalkotó. A betemetődés módja néha egészen 
rövid távon, néhány méteren megváltozik (lásd az MK lelőhely leírásánál). Egész sor nemzetség 
és faj kizárólag ezeken a helyeken fordul elő: minden CMorodiella faj, Trapezia, G ampa, Rakosia, 
Dalra speciosa, Carpilius, Charybdis (Goniosupradens), Dynomene, Dromia neogenica, Actaea, ’Pilo- 
dius’, Haydnella, Crossotonolus, Schizophrys, Petrolisthes. (Ritkaságként egy-egy példány Chlorodiella 
mediterranea és Dromia neogenica került elő az MKC rétegből, mely bizonyos mértékig átmeneti jel
legű.) A felsorolt nemek mai képviselőinek többsége zátonylakó: Charybdis ( Goniosupradens), Dalra 
perlata, CMorodiella, a legtöbb Dynomene faj, Carpilius, Trapezia (Sakai 1976, Taylor  1968). Mások 
nem kizárólagos zátonylakók, de szilárd aljzatot igényelnek, ezért zátonyon is élnek ( Schizophrys, 
Carupa, Daira americana, Crossotonotus). Kevésbé érthető a Panopeus és Cancer jelenléte. A mai 
Panopeus fajok jó része lágy aljzatot kedvel, de alkalmilag zátonyon is előfordul, ezzel szemben 
Cancer fajt zátonyról nem jeleztek, elterjedésük sem esik egybe a zátonyokkal (Rathbun 1930). 
Calappa heberti is került elő ezekről a lelőhelyekről, mai Calappa fajok is élnek alkalmilag zátonyon. 
Jellemző, hogy a másutt gyakori alakok közül néhány következetesen hiányzik a nagyon gazdag, jól 
begyűjtött MRZ típusú anyagból: Parthenope, Mur sia, Leucosiidae. Ezek mai képviselői ritkák a záto
nyokon, vagy teljesen hiányzanak (Taylor 1968). Két helyen (MDZ és MRZ) a Pisidia kokayi és 
Pachygrapsus hungaricus is előfordul, jelezve, hogy ezek a zátonyok időnként az árapályövbe kerül
tek, amit üledéktani bélyegek (gyökérnyomok és száradási repedések) is jeleznek az MRZ lelőhelyen. 
A korallzátonyok jelenléte óceánihoz közelálló sótartalmat és meleg—mérsékelt vagy trópusi éghaj
latot jelent. A korall nemzetségek számának csökkenése a bádeni emelet során (mintegy 20-ról négyre 
vagy ötre, lásd 2. táblázat) arra utal, hogy a sótartalom a felsőbb részek keletkezésekor már nem volt 
mindig teljesen állandó, de az éghajlat romlására is utalhat. A zátonyok mérete viszont a felső-bádeni 
emeletben sem kisebb, mint az alsóban, ami inkább a sótartalom változásának hatását támasztja alá.

- Különleges együttest ismertem meg legújabban az MZZ (Zebegény) rétegben (6. ábra). Ez még 
nem került be a cluster-analízisbe. A finomszemű mikrites kőzet egy kis nem-zátonyépítő, ágas-bogas 
telepes korallfaj tömegeit tartalmazza, mely Oculina-ra emlékeztet. Ahermatipikus korallból álló me
zőket a legkülönbözőbb mélységekben és klímákon találunk, egy métertől több száz méter mélységig, 
a trópusoktól a hideg-mérsékelt övig. A ?Porites genus jelenléte viszont azt jelenti, hogy itt a víz nem 
lehetett mélyebb húsz —harminc méternél. A rák fauna hasonlít a zátonyokéhoz, de kevesebb fajt 
tartalmaz. Érdekes a két Ebalia faj jelenléte, mert a zátonyokon egyetlen Leucosiidae fajt sem talál
tam. A Portunidae és Dromioidea fajok viszont hiányzanak a harminc példányból álló mintából.

A fenti négy típuson kívül egy ötödik körvonalait sejteti néhány szórványlelet. Több lelőhelyen 
került elő Goneplax faj, Oriakhovóban (Bulgária) Miocyclus bulgaricus-szal, Soossban (Baden mellett) 
,,<Cancer” szontaghi vindobonensis-szel együtt. Egy Geryon fajt adott a budapesti Z-2. sz. fiirás. Mind
ezek agyagból vagy finom aleuritból származnak. A recens Goneplax rhomboïdes 40— 760 m között, 
a Geryon tridens 770—1500 m között él az Adriában (Pesta 1918). Ranidina rosaliae két helyről került 
elő, Borbolyán ,,Cancer” bittneri-vel együtt. A Raninidae fajok zöme is mély szublitorális életet él. 
A felsorolt leletek tehát mélyebb szublitorális és sekélybatiális körülményekre utalnak.

Bár természetesen sírközösségeket vizsgáltunk, a rákok páncéljának törékenysége és az eredmé
nyek aránylag ellentmondás-mentes volta valószínűvé teszi, hogy ezek jól tükrözik az egykori élőhe
lyek közösségeinek összetételét.

A fejezetben ismertetett következtetések elég jól egyeznek más gerinctelenek vizsgálatával ka
pott eredményekkel (lásd a lelőhelyek leírását) és az üledéktani megfontolásokkal. Ilyen vizsgálatok 
még kevés helyen történtek, ezek eredményeit több cikk tárgyalja (Müller 1974a, 1974b, 1976a, 
1979a, K ókay—Mihály—Müller in press, Lelkes—Müller in press).

. Szintén R ajczy M, segítségével kaptuk meg a minták SHANNON-féle diverzitási („sokféleségi” ) 
indexeit. Az egyes csoportokra vonatkozó szélső értéket JET log2 formájában a következőkben adom:
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MGY csoport: H '=  2,18-3,66 
МОЕ csoport: И '=  3,25 — 4,00 
MRZ csoport : H '=  2,10—3,63 
MB csoport: H '=  1,24 —2,83

Néhány árapályövi és sekély infralitorális tízlábú rák-közösség diverzitását Abele (1974) vizs
gálta. Bár ő a mintákat a meleg-mérsékeltövi és trópusi tengerekből vette — melyek hőmérséklete 
valószínűleg magasabb, mint amilyen a bádeni tengeré lehetett —, legmagasabb értéke (H 'log2 =  
=  4,346) nem lényegesen nagyobb, mint a mi általunk kapott maximális adat. Igaz ugyan, hogy a 
fosszilis minták több élőhelyből összemosott példányokat is tartalmazhatnak, ami megnövelheti a faj- 
számot, de ez a hatás a rákoknál valószínűleg elhanyagolható.

A diverzitási érték érdekes egyirányú változását figyelhettük meg a Tétényi-fennsíkon. Az MB 
csoport lelőhelyein belül a diverzitás észak felől (MM réteg, H '=  1,24) dél felé (MBH réteg, H ' =  2,93) 
növekszik, majd még tovább dél felé, az MDG lelőhelyen még nagyobb (H' =  3,25) értéket kaptunk. 
E rétegek valószínűleg egykorúnk, ezért az is valószínű, hogy a H' növekedése a növekvő vízmélységet 
tükrözi, egy, a partra nagyjából merőleges szelvényben. Ez az eredmény némileg ellentmond A bele 
(1974) egyik megállapításának. Ő ugyanis az egyik legmagasabb értéket a sziklás árapályövre kapta, 
míg a mi esetünkben a sziklás árapályövi MM élőhely értéke éppen a legalacsonyabb. A bele viszont 
csupán egyetlen infralitorális együttest vizsgált, egy Pociífopom-asszociációt, melynek diverzitása is 
nagy volt (H' =4,346). Ha a bádeni együttesekre kapott értékek megbízhatónak bizonyulnak a kis 
elemszámú minták adta határon belül, akkor megállapíthatjuk, hogy nem a korallzátonyok rákjaira 
kaptuk a legmagasabb értékeket (MRZ csoport), hanem egy infralitorális csoportra, az МОЕ jelűre, 
mely erősen összetett aljzaton (mészhomokkő, osztriga-padok, ép kagylóhéjak, héjtörmelék) élt 
együtteseknek felel meg. Abele végkövetkeztetése az volt, hogy a diverzitási érték legjobban az alj
zat összetett voltával, komplexitásával korrelál. E tekintetben tehát eredményeink egybehangzanak 
az övéivel, mert az МОЕ típusú sokrétű aljzat komplexitás tekintetében egyenértékű lehet egy korall
zátonnyal.
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