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Abstract 

Upper Carboniferous shales cropping out along the railway between Nagyvisnyó and Nekézseny 
(NW Bükk Mountains, Hungary) contain crinoid remains abundantly. 1082 columnal fragments 
were examined in order to find trace fossils on them. The following trace fossils have been observed: 
Bryozoan encrusting, traces of epizoans, cyst of parasitic worm, external impact repair. 
Manuscript received: 21 . 07. 1997 

Összefoglalás 

A Nagyvisnyó és Nekézseny közötti vasúti bevágások gazdagon tartalmaznak felső-karbon 
tengeri liliom maradványokat. 1082 darab nyéltöredéket vizsgáltam meg, melyeken életnyomokat, 
patológiás elváltozásokat fedeztem fel. Ezek a következők: bryozoa bekérgezések, epizoa élőlények, 
élettevékenységek nyomai, parazita féreg által okozott bőrcysta, valamint egy törés gyógyulás
nyoma. Cikkemben vizsgálati eredményeimet ismertetem, végezetül pedig paleoökológiai, ősföld
rajzi következtetéseket vonok le. 

Bevezetés 

A tengeri liliomok maradványain található epokiás jelenségek, életnyomok, 
patológiás elváltozások vizsgálata mind európai, mind magyar viszonylatban 
kevésbé ismert és kutatott téma. A magyarországi paleozóos crinoideák meg
ismerésére eddig kevés figyelmet fordítottak. Tanulmányomban a Bükk hegység 
ÉNY-i részén, az eger-putnoki vasútvonal Nagyvisnyó és Nekézseny közötti 
szakaszán feltárt felső-karbon agyagpalából gyűjtött tengeri liliom maradvá
nyokkal foglalkozom. Epokiás jelenségeket, életnyomokat, patológiás elválto-
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zásokra utaló jeleket vizsgálok, végül pedig mindezek tükrében paleoökológiai 
és ősföldrajzi következtetéseket vonok le. 

Földtani felépítés 

Karbon időszaki képződmények a Bükk hegység ENY-i előterében és peremén 
találhatók (2. ábra). A rétegösszlet alsó, idősebb része a Szilvásváradi Formáci
óba tartozik. Erre üledékfolytonossággal települ a Mályinkai Formáció 400 m 
vastagságú üledékösszlete, amelynek törmeléke sötétszürke és fekete homok, 
agyag és aleurolit váltakozó arányú elegye, polimikt kvarcitkonglomerátum-
lencsékkel. Több szintben 10 -15 m vastag mészkőlencsék is találhatók algás, 
korallos, crinoideás és fusulinás fáciesekkel. A benne lévő Fusulina fajokra tá
maszkodva osztották a formációt Berenási és Csikorgói tagozatra. A Csikorgói 
tagozat nagy mennyiségben tartalmaz crinoidea töredékeket és gazdag Fusulina 
faunát. (FÜLÖP 1994) (2. ábra) 

Kutatástörténet 

A Bükk hegység legidősebb földtani képződményeit a század elején épülő 
Eger -Putnok vasútvonal tárta fel. A Nagyvisnyó-Nekézseny szakaszon létesí
tett vasúti bevágások hamarosan a földtani kutatások középpontjába kerültek. 
Olyan neves szakemberek foglalkoztak a terület földtani, őslénytani megisme
résével, mint V A D Á S Z E. (1909), R A K U S Z Gy. (1932) , K O L O S V Á R Y G. (1951), S C H R É -
T E R Z. (1953) , T A S N Á D I - K U B A C S K A A. (1960), B A L O G H K. (1964), FÜLÖP J. (1994) 
valamint az őslénytani anyag nagy részét autodidaktaként gyűjtő L E G Á N Y I Fe
renc. 

Kutatási módszerek 

Tengeri liliom maradványokat az eger-putnoki vasútvonal Nagyvisnyó és 
Nekézseny közötti szakaszán a 416-os, 418 /419-e s , és a 422-es hektométernél 
előbukkanó felső-karbon agyagpalából gyűjtöttem, szálkőzetből és törmelékből. 
Saját gyűjtésem 836 darabja mellett megvizsgáltam a gyöngyösi Mátra Múzeum 
anyagát , összesen 1082 db. töredéket. 

A maradványokat laboratóriumi körülmények között szabadítottam ki a be
záró kőzetből, majd vízzel megtisztítottam. Ezután néhány esetben vegyszeres 
kezelést (hidrogén-peroxid, 30%-os sósav) alkalmaztam, hogy az ősmaradvá
nyokat burkoló limonitos kérget eltávolítsam. Vizsgálataimhoz sztereomikrosz-
kópot is használtam. 
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1. ábra A cikkben szereplő lelőhelyek földrajzi elhelyezkedése 

Fig. 1. Geographical position of the localities 

Eredmények 

A vizsgálataimhoz felhasznált töredékek hossza 2 mm-től 4 cm-ig terjed, és 
az egyes lelőhelyeket összevetve nincsenek kirívóan nagy eltérések. 

A vizsgálati anyag szinte kizárólag nyéltöredékekből áll, kivéve egy nagyon 
rossz megtartású, félig a kőzetbe ágyazódott Poteriocrinus-kelyhet, amely a 
Mátra Múzeum anyagának része (leltári szám: M64.675), valamint egy karíz-
töredéket. Ez utóbbi azáltal ismerhető fel, hogy látható rajta egy háztetőszerű 
képződmény, az ún. brachiale axillarae, amely minden esetben a kar kettéága-
zódásának jele. 

A vizsgálatok során a nyéltöredékeken epőkiás jelenségeket, életnyomokat, pa
tológiás elváltozásokra utaló jeleket kerestem sztereomikroszkóp segítségével. 



2. ábra. A Bükk-hegységi karbon rétegtani tagolása (FÜLÖP 1994 nyomán) 

Fig. 2. Carboniferous formations of the Bükk Mountains (after FÜLÖP 1994) 
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Az életnyomok és patológiás elváltozások lelőhelyenkénti megoszlását a 
3. ábra mutatja. 

Számos töredék esetében figyeltem meg bryozoa-bekérgezést teljes, ül. rész
leges formában. A részleges bekérgezés foltokban jelentkezik, és a maradvány 
40-60%-át borítja. A bekérgezés élethelyzetben történt, ezt az elhalást követő 
betemetődés konzerválta. (A bryozoa-bekérgezések lelőhelyenkénti megoszlá
sát a 4. ábra mutatja.) 228 esetben figyeltem meg teljes, 186 esetben részleges 
bekérgezést a töredékeken. Az általam megfigyelt bryozoák jellemzője, hogy 
masszívan bekérgezik a nyéltagokat, likacsos, porózus szerkezetűek és a telepet 
alkotó egyedek fala szabálytalanul szemcsézett. Mindezen tulajdonságok alap
ján a Ceramoporoidea alrendbe tartozónak vélem őket (I tábla, 1. kép). 

Lelőhely Életnyomok Patológiás elváltozások 

Bryozoa-
bekérgezés 

Epizoák Daganatok Törés- és 
gyógyulásnyomok 

416-os hm. 35 1 1 -
418/419-es hm. 371 1 - 1 

422-es hm. 8 - - -
Összesen 414 2 1 1 

3. ábra. Az életnyomok és patológiás elváltozások lelőhelyenkénti megoszlása 

Fig. 3. Distribution of the trace fossils and pathological phenomena according to localities 

Lelőhely Bryozoa-bekérgezés Összesen Lelőhely 

Teljes Részleges 0 

Összesen 

416-os hm. 5 30 262 297 

418/419-es hm. 222 149 396 767 

422-es hm. 1 7 10 18 
Összesen 228 186 668 1082 

4. ábra. A mohaállat-bekérgezések lelőhelyenkénti megoszlása 

Fig. 4. Distribution of Bryozoan encrusting according to localities 

A mohaállat-bekérgezések mellett az életnyomok egy csoportjának jelenlétét 
is megfigyeltem a töredékeken. Ezeket ismeretlen, feltehetően féregszerű élőlé
nyek hozhatták létre azáltal, hogy a crinoidea vázán megtelepedtek. Két típu
sukat figyeltem meg. Az első esetben az élőlény szabályos kör alakú bemélye
dést alakított ki a nyél felszínén. Ez a töredék nagy valószínűséggel a Moore-
anteris waylandensis Miller fajba tartozik. Hossza 19 mm, átmérője 9 mm. Az 
epizoa nyoma a töredék egyik széléhez közel található, a nyéltagokba 2 m m 
mélyen bemélyedve. Átmérője 8 mm. ( 1 tábla, 2. kép) 
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A másik esetben a felületbe bemélyedő, szabálytalanul kanyargó járatrendszer 
látható. Az epizoa nyoma sósavas kezelés hatására vált láthatóvá, ami azonbannem 
teszi lehetővé a fajszintű meghatározást. A töredék 17 m m hosszú, 4 m m átmérőjű. 
Az életnyom 11 m m hosszú, szélessége 2-3 ,5 mm. (II. tábla, 1. kép) 

Patológiás elváltozást leggyakrabban csigák, férgek okozhattak a crinoideák 
vázán ( T A S N Á D I - K U B A C S K A 1960; T A S C H 1973). E parazita támadások jelei a 
különböző daganatok, bőrcysták. Ezek azáltal keletkeztek, hogy az élősködő 
befurakodott a crinoidea epidermise alá, ahol patológiás elváltozást, duzzanatot 
okozott. A daganat több ízre is kiterjedhet. Belsejében a crinoidea központi 
csatornája kiszélesedik, üreggé alakul, ez a féreg lakókamrája. A központi csa
torna tartalmazza az idegszöveteket, és az azokat összefogó erős kötőszövetet, 
tehát a féreg e nemesebb szöveteket is megtámadva minden esetben a gazdaállat 
pusztulását okozta. A gyöngyösi Mátra Múzeum anyagának vizsgálata során 
fedeztem fel egy, a nyélen keletkezett daganatot. A töredék a 416-os hm.-nél 
lévő feltárásból származik, LEGÁNYI Ferenc gyűjtése. A töredék 33 m m hosszú, 
eredeti szélessége 3 mm. A daganat 27 m m hosszan figyelhető meg, vastagsága 
10 mm. A maradvány meghatározása fajra nem lehetséges az elváltozás nagy 
mértéke miatt, SCHRÉTER Zoltán Poteriocrinusként rögzítette (II. tábla, 2. kép). 

A parazita támadások mellett egyéb patológiás elváltozások is megfigyelhe
tők a crinoideák maradványain. Ilyen például egy törés és gyógyulás nyoma, 
amely sérülés ismeretlen külső hatásra következett be. A törés következtében 
a központi csatorna nem sérült meg, mivel az állat meggyógyult. Erre utal a 
callusképződés, azaz a sérülés helyén új szövetek képződtek. (III. tábla, 1. kép) 

Következtetések 

A crinoideák értékelése során nagyon fontos figyelembe venni azt a tényt, 
hogy a tengeri liliom az elhalást követően csak rövid ideig marad épségben az 
aljzaton. Teste számos vázelemből épül fel, amelyeket izmok, l igamentumok 
vagy cementálóanyag köt össze, ezek azonban az elhalást követő néhány napon 
belül elbomlanak, és a tetem darabjaira hullik szét. A kehelynek, mivel számos 
vázelemből tevődik össze, kisebb az esélye a megőrződésre. 

A nyeles tengeri liliomok a paleozoikumban a tengerek azon részeiben éltek, 
ahol viszonylag lassú volt a vízáramlás, tehát a kontinentális talapzat nyíltabb 
részeiben, a hullámbázis alatt. Mivel testüket felemelték az aljzatról, ez lehe
tőséget nyújtott számos élőlénycsoportnak arra, hogy megtelepedjen a crinoidea 
testén. Hasonló módon keletkeztek a bryozoa-telepek is az állat vázán. A be-
kérgezés élethelyzetben történt, és áramlás által mozgatott vízre utal. A rész
legesen bekérgezett maradványok esetében koptatottságra utaló nyomokat nem 
észleltem. A bekérgezés foltokban jelentkezik, és a töredékek felszínének 
40-60%-át borítja. A részleges bekérgezés egyrészt azáltal jöhetett létre, hogy 
az elhalást követően, szállítódás közben a bryozoa-telep koptatódott. Másrészt 
viszont az is elképzelhető, hogy a bekérgezetlen rész a vízáramlással ellentétes 
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5. ábra. A Bükk-hegységi felső-karbon krinoideás életközösség vertikális tagolódása (Ausich 
1980. ábrájának felhasználásával) 

Fig. 5. Vertical levels of Upper-Carboniferous crinoid palaeocenosis (after AUSICH 1980) 

oldalon alakult ki, mivel ott az áramlási viszonyok nem kedveztek a bryozoa-
telep létének. 

A U S I C H (1980) 3 magassági szintet különböztet meg, amelyben a crinoideák 
éltek. Ezek egyben ökológiai fülkék is számukra. A Bükk hegységi krinoideás 
életközösség esetében én is hasonló szinteket tételezek fel, amelyeket az 5. ábra 
mutat. Erre az általam megfigyelt bryozoa-bekérgezések és az ismeretlen, fel
tehetőleg féregszerű élőlények életnyomai alapján következtettem. Abekérgező 
fajok jelenléte, valamint az epizoák nyomai arra utalnak, hogy a nyeles tengeri 
liliomok az aljzattól számított 2 0 - 1 0 0 cm közötti részben, a 2. és 3. szintben 
éltek. A legalsó szintben, az aljzattól számított 1 5 - 2 0 cm-ig nem fordulhattak 
elő epizoák a crinoideákon (5. ábra). Az epizoák szintén élethelyzetben teleped
tek meg a crinoideákon, így az egyrészt lakóhelyként szolgált számukra, más
részt pedig megkönnyítette nekik a táplálékszerzést. A szakirodalom szerint 
ezen élőlények vagy paraziták voltak, vagy kommenzalizmusban éltek a cri-
noideákkal, és minden esetben gazdaspecifikusak voltak ( B O U C H O T 1990; T A S -
N Á D I - K U B A C S K A 1 9 6 0 ) . F R A N Z É N (1974 ,1983) írt le hasonlót a Gotlandon gyűjtött 
szilur crinoideákkal kapcsolatban. Ezek az élőlények a tengeri liliom testének 
kehely alatti részén helyezkedtek el, mert ezáltal nagyobb esélyük volt arra, 
hogy a crinoidea táplálékának törmelékéből részesüljenek. 

A különböző férgek támadása egyértelműen parazitizmusra utal, ui. a nemesebb 
szöveteket megtámadva a féreg minden esetben a gazdaállat pusztulását okozta. 
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Ezen élőlényeknek nem volt fosszilizálódásra alkalmas szilárd vázuk, amely 

fennmaradhatott volna, de az élettevékenységük során okozott nyomokból kö

vetkeztethetünk jelenlétükre az egykori életközösségben. 
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Táblamagyarázat - Explanation of plates 

I. tábla - Plate I 

1. Bryozoa-bekérgezés tengeri liliom nyéltöredékén / 1 0 х / 
Bryozoan encrusting on a crinoid columnal 

2. Epizoa élőlény életnyoma crinoidea nyéltöredékén / 4 х / 
Epizoan trace on a crinoid columnal fragment 

II. tábla - Plate П 

1. Epizoa élőlény kanyargós járatrendszere tengeri liliom nyéltöredékén / 1 0 х / 
Meandering trace of an epizoan on a crinoid columnal fragment 

2. Bőrcysta tengeri liliom nyéltöredékén / 4 х / 
Cyst on a crinoid columnal fragment 

(A gyöngyösi Mátra Múzeum gyűjteményéből. L.sz.: M 64.675) 

Ш. tábla - Plate III 

1. Ismeretlen külső hatásra bekövetkezett törés gyógyulásnyoma tengeri liliom nyéltöredékén 
/ 4 х / 
External impact repair on a crinoid columnal fragment 
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I. tábla - Plate I. 
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II. tábla - Plate II. 
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III. tábla - Plate III. 


