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A BALANUS CONCAVUS ÓRIÁSNÖVÉSÉNEK RÉTEGTANI
VONATKOZÁSAI

KOLOSVÁRY GÁBOR
(4 ábrával)

A „Földtani Közlöny" 1950. évi kötetében már említettem óriásnövésíi Bala-

nusokát. Azóta alkalmam volt újabb anyagot is behatóbban megvizsgálni. A kuta-

tási eredmények az óriá6növéssel kapcsolatos rétegtani kérdésekre is rávilágítanak

és sélettani tekintetben is érdekesek.

Balanus concavus concavus Bronn.

Az Átlag-nagyságon felüli példányokat a következképpen osztályozhatjuk:

I. Jól fejlett, 3—4 cm körüli alakok. Elfordulásuk tömeges is lehet. Lel-
helye: 1. Budafok (kereszthegyi bánya alsó-miocén). Magasság: 3— 3,5, szélesség:

3—3,5 cm. 2. Abod (Borsod megye, burdigálai homokk). Magasság: 3,5, szélesség

3.5 cm. 3. Bántapuszta (parti, bryozoumos, homokos kavics). Magasság: 4, szé-

lesség 3,5—4 cm.

II. 4—5 cm körüli nagyságú példányok. Lelhelyük: Dédes (Borsod megye,

alsó-miocén). Tömegesen és átlag-nagyságú alakokkal vegyesen a Dezs-völgyben.

Magasság: 4 és 5 cm. Szélesség: 3,5 és 5 cm.

III. 5—7 cm nagyságú alakok. Egyesével és tömegesebben is elfordulnak.

Lelhelyek: Mátraverebély—Szúpatak, (f.-tortónai pectunculusos és foraminiferás

báziskonglomerátumban). Magasság: 6,7, szélesség:’’ 6,5 cm. — Ipolyszécsényke

(középs-miocén kavics). Magasság: 4,8, szélesség: 7,5 cm.

IV. Eddig észlelt legnagyobb dunamedencei alakok. Lelhely: Kelenye

(középs-miocén kavics). Magasság: 7,5, szélesség: 7,5 cm. E kategóriákat az

1. ábra szemlélteti.

M Sz M Sz M Sz M Sz cm

8

7

6

5

4

3

Kát

• • •

•
•

•

• • •

1 II III IV

1.' ábra. I—IV. = a kategóriák (Kategorien dér Grössenunterschiede)
3—8 = Centiméter-adatok (Angafoen in cm)
M = A magasság adatai (Angafoen dér Hbe)
Sz = A bázis-szélesség adatai (Angaben dér Basis-Breite)
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Az I. és II. csoportban a magasság és a bázis legnagyobb méretei megegyez-

nek. A minimális értékek tekintetében a II. csoportban a magasság túlszárnyalja

a bázis szélesség-értékét. A III. csoportban a magasság legnagyobb és legkisebb

értékei elmaradnak a bázis nagyobb mérték továbbnövekedése mellett. A bázis

túlnövekedése tehát nagyobb méret, mint a magasságé. A IV. csoportban a magas-

ság elretörésével a két méret egyez. Ezt az érdekes íolyamatot a 2. ábra szem-

lélteti jobban Az óriásnövést tehát fölfelé irányuló, úgynevezett „akrogén növeke-

dés" indítja meg, folytatja a bázis kiszélesedése és befejezi a magasság újabb,

kiegyenlít megnövekedése.

2. ábra. I—IV. = A kategóriák (die Kategorien)
M et B = Maxim ális magassági és szélességei adatok (Maximale Höhe-

und Breite Angaben)
m et b = A minimális adatok (die minimale Messungswerte)

Maximális értékek jelzje (maximale Werte)
- —= Minimális értékek jelzje (minimale Werte)
> = Növekedési irány (Richtung des Wachstumes)

A Balanusok óriásnövését a következ környezeti tényezk indítják meg és

szabályozzák:

a) A szénsav-többlet. Példa erre a velencei lagúnákban él Balanus amphit-

rite Darwin egyéneinek nagyranövése a szénsavban legdú6abb csatornában

(Canale Vittorio Emanuele III.).

. b) Kozmikus, ill. napsugárzás. Pl. az Adria partján a napnak kitett part-

szegélyeken a Chthamalusok nagyranövése.

c) A radioaktív sugárzás, az erre vonatkozó kísérletek tanúsága szerint.

d) A tengervíz hmérsékletének csökkenése. Pl. az északi Atlantikum és az

északi Pacifikum nagyméret Balanus fajai, valamint az Adria tenger barlangjai-

ban talált nagynövés Balanus perforatusok.

e) Vulkanikus talaj, ill. vulkánok közelsége. (Pl. a Chile és Peru partvidé-

kein él hatalmas termet Balanus-fajok. A nápolyi öbölben él Balanus perfora-

tusok viszont kicsinyek.)

Ellentétes ingerek is azonos reakciókat válthatnak tehát ki, azonos ingerek

pedig ellentétes reakciókhoz vezethetnek. Ez nem csak a Balanusok, hanem sok más
tengeri gerinctelen állat esetében is így van.

A Balanus concavus concavus óriásnövését az jellemzi, hogy a páratlan

carina és rostrum héjlemez a másik két páros héjlemez rovására növekedni kezd.

’A carina akrogén módon növekszik, a rostrum növekedése bázis kiszélesedésében

nyilvánul meg. Tehát, a két ellentétes fekvés páratlan és ellentétes növésirányú
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lemez küzd a két páros, konzervatív jellem lemezzel, s ezeknek az ellentéteknek

.a küzdelmébl alakul ki az óriásnövés (1. 3. ábra).

c

3. ábra. c = Carina; cs = Carinolaterale; i = Laterale; r = Rostrum.

Minthogy a mátrai bázis-konglomerátumban a Balanus concavus concavus-

fajjal együtt a Pectunculus pilosus és a Heterostegina costata is óriás-növés, a

környezeti hatás igazoltnak látszik. A már felsorolt tényezk egyike, vagy több

tényez együttese hozhatta létre az óriásnövést.

Nincs igaza Henning-nek, mikor azt állítja, hogy nemzetségen, st fajon

belül Í6 egyformán reagálnak az egyének, vagyis, hogy egy nemzetség vagy íaj-

reakciójának normája egyenl. Vannak fajok, melyek a hidegre, mások a melegre,

a napsütésre, ismét mások tiszta, majd épen ellenkezleg: szénsavdús vízben nnek
nagyra, holott túlnyomóan egy nemzetséghez (Balanus

)

tartoznak. Fajon belül az

egyének reakciója már inkább egyez, de a dédesi példa mutatja, hogy óriások

együtt fordulnak el átlag-növésekkel. Esetleg feltételezhetjük, hogy itt egészen

szk térre szorítkozó okok hatottak egyes egyéncsoportokra; az átlagnövésekre

viszont ezek az okok nem hatottak, tehát nem is válthattak ki bellük reakciót.

Rétegtani vonatkozások

Az 5 cm-en felüli értékek csak a középs-, a legkisebbek az alsó-miocénben

fordulnak el. Így az al6ó-miocénben: 3, 3.‘5, 4, 5 cm, a középs-nrocénben pedig

3-5, 4, 4'8, 6-5, 67, 7’5 cm. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a középs-
miocénben a Balanus concavus concavus -példányok mind óriásiak, hanem, hogy
ekkor lépnek fel azok a küls tényezk, melyek helyenként a példányokat óriás-

növésre kényszerik. Minthogy a III. csoportban a legmozgalmasabb és egyben

dönt a két ellentétes növekedési irány küzdelme s mivel ez a folyamat a középs-
miocénben zajlik, feltehet, hogy ez a válság idpontja is és, hogy az új, egyen-

súlyba hozó folyamat a fels tortónai emeletben áll be.

Ilyenformán élet-rétegtani (biosztratigraíiai) szempontból a kelenyei óriás-

példányok ideje a tortonai-emelet legfels részébe tehet. Ebbl következik az is,

hogy a kelenyei óriás Balanus concavus concavus-ok a középs-miocén legvégén

az akkori hazai tenger végfázisában az „utolsó mohikánok" közül valók.

Ezeket a körülményeket az alábbi adatok valószínsítik:

Középs-miocén

«

Tortónai 7, 5x7,0 cm (Kelenye)

6,7x6, 5 cm (Mátraverebély)

4,8x7, 5 cm (Ipolyszécsenyke)

Helvéti 4 X (3,5x4) cm (Bántapuszta)

Alsó-miocén Burdigálai 3, 5x3,5 cm (Abod)

4x3,5 és 3,5x3, 5 cm (Dédes)

Aquitáni 3x3 és 3x3,5 cm (Budafok)
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A Balanus concavus-faj tlünk délebbre még tovább élt, hiszen él ma is több,

de más és új alfajaiban. Ám a Balanus concavus concavus törzsalak a miocén

végén részben óriásnövésen megy át és — mint arra elég példa van az slénytan-

ban — ez az óriásnövés a kipusztulását elzte még. Mivel azonban az óriásnövés

nem általános jelenség a Balanus concavus concavus esetében, hiszen maradtak a

legfels tortonban is bven átlag-növések az utolsók között, fel kell tételeznünk,

hogy az általános (kihalást megelz) óriásnövés csak megindulóban volt, a tenger

sokkal hamarabb elvonult innen, semhogy valamennyi Balanus concavus concavus-

példány átesett volna az óriásnövésen.

A hidasi helvéti rétegekben ugyancsak találtam óriásnövés Balanus conca-

vus concavus nyomokat, melyek kb. középméretek voltak, maximális és minimális

méretértékek nélkül. Ezeknek azonban sem teljes bázisszélességük, sem teljes héj-

magasságuk megmérhet nem volt.

A hazai és környékbeli óriásbalanusok lelhelyéit lásd a mellékelt 4. ábrán. \

\
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P. KoJio>KBapii:

CTpaTnrpaíjjHHecKne oTHonieHHíi mraHTCKoro pocTa
Balanus concavus.

Abtop noKa3biBaeT, mto HCCJieaoBaHHbie hm 3K3eMn;mpbi Balanus concavus Bronn
rnranTCKoro pocTa HMeioT SHOCTpaTiirpatJumecKoe 3HaqeiiHe. B r. Eyfla4)OK b aKBHTaHCKHX
chohx BCTpeMaioTCH 3K3eMnjiHpbi b pa3Mepax 3,5— 5 cm ; b OKpecTuocTflx c. A6oa h ílefleui

(ropw Eiokk) b SypflHra^bCKHX'CJioHX b 3,5—5 cm; b öjih30ctii c. EaHTanycTa b reab-
BeTCKHX o6pa30BannHX b 4,4 cm; okoho Hno.ibceuenbKe, MaTpaBepeöenb h Keaeiie b

TopTOHCKHX c.HOflx iiaxo^HTCH 3K3eMnJTHpbi b pa3Mepax 4,8—7,5 CM.

Riesengewuchs von Balanus concavus mit Bezug
auf die Biostratigraphie

G. KOLOSVÁRY

Verfasser weist darauf ihin, dass die untersuchten Riesenexemplare voa

Balanus concavus concavus Bronn einen biostratigraphischen Wert habén. Die

Exemplare von 3—3 5 cm befinden sich im Aquitanien zu Budafok; die 3-5—5 cm
Grossen sind bei Abod und Dédes im Burdigalien zu finden. In dér' helvetischen

Stufe bei Bántapuszta können wir schon 4—4 cm grosse Exemplare sammeln und

die Grössten (4/8—7-5 cm) gehören allé zum Törtön von Ipolvszécsenyke und

Mátraverebély, 60wie Kelenye. Die angegebenen Zahl-Werte sind allé die Maximal-

werte, die an den foss 11en Balaniden gemessen werden konnten.

Relations stratigraphiques de la croissance gigantesque
du Balanus concavus

pár G. KOLOSVÁRY

L’auteur a établi que les Balanus concavus de taille gigantesque ont aussi

certaines relations stratigraphiques. Les exemplaires de 3 á 3,5 cm sont caractéri6-

tiques pour l’aquitanien de Budafok; les exemplaires de 3,5 á 5 cm se trouvent dans

l’étage burdigalien de la montagne Bükk; l’étage helvétien de Bántapuszta est

caractérisé pár des exemplaires de 4,4 cm; tandis que les plus grandes exemplaires,,

de 4,8 á 7,5 cm, se trouvent dans le tortonien dTpolvszécsenyke, die Kelenye et de

MátraveTebély.


