
ONCOPHORÁS RÉTEGEK A SALGÓTARJÁNI KSZÉNMEDENCÉBEN

CECHOVIC VSEVOEOD és IIANO VLADIMÍR (Praha)

A dél-szlovákiai bamakszénmedence 1946. évi geológiai felvétele alkalmával

Modry Kamen (Kékk) község környékén a kszén fedjébl kerültek el Cardiumokkal

és Limnocardiumokkal együtt Oncophorák is. (Ö echovic 1948.) A késbbi felvételek

alkalmával sikerült az oneophorás rétegeket nagyobb területen megtalálni. Rétegtani

helyzetükkel és keletkezésükkel Cechovic (1952, 1954) munkája foglalkozik. Az
oneophorás rétegek Dél-Szlovákiában való jelenlétének bebizonyítása után felmerült

a kérdés, vajon ez a kifejldés nincs-e meg másutt is a Kárpát-medencében, elssorban

a salgótarjáni területen, amelynek földtörténeti kifejldése közös a dél-szlová-

kiaival.

A régebbi magyar földtani irodalom tanulmányozása alapján arra az eredményre

jutottmik, hogy a dél-szlovákiai oneophorás rétegek ekvivalensei a salgótarjáni barna-

kszénmedencében a »cardiumos rétegek« lehetnének. Ezt a nézetet fejtette ki egyi-

künk (C e v h o v i c) Prágában a Földtan-Ásványtani Társaság 1953. április 27-i

ülésén.

Az összehasonlítás a következkkel volt megokolható :

1. Az oneophorás és a cardiumos rétegek a két medencében körülbelül azonos

rétegtani helyzetek.

2. Faunatársaságuk (biocönózis) igen jellegzetes, uralkodóan Cardimnokból.

3. A Cardiumok teljes hasonlósága. Az említett rétegekben mindkét medencében
uralkodóan fordul el a Cardium (Cerastoderma) edulis var. arcella Duj.

4. A Cardiumok a dél-szlovák medencében is gyakran olyan nagy tömegben
fordulnak el ezekben a rétegekben, hogy jelenlétükkel teljesen elnyomják az oncophorá-

kat, tehát inkább »cardiumos« rétegeknek nevezhetk.

A kifejtett nézetek alapján elhatároztuk, hogy az 1953. évi magyarországi tanul -

mányutunk alkalmával áttanulmányozzuk a »cardiumos rétegek« faunáját.

A rétegek faimájának revízióját Schréter Z., Csepreghyné Mez-
nerics I. ésBartkó L. magyar geológusok közremködésével végeztük el.

A Magyar Állami Földtani Intézet gyjteményében a salgótarjáni cardiumos

rétegek mintáiban Schréter kollégával a Cardiumok között megtaláltuk az Oncopho-

rákat is. Úgyszintén a Magyar Nemzeti Múzeum Föld- és slénytárának gyjteményében
Csepreghynével sikerült Oncophorákat találnunk a cardiumos rétegmintákban.

Végül B a r t k ó kollégával a salgótarjáni medencében a cardiumos rétegek lelhelyein

Piliny környékén és Szécsényfelfalutól északkeletre szintén találtunk néhány Oncophorát

a Cardiumok között. Az Oncophorák ezeken a lelhelyeken lenyomatok és díszítéses

kbelek alakjában fordulnak el, ennek ellenére azonban jól felismerhetk a tekn
alakja és az elüls záróizmot szegélyez borda alapján. Az Oncophorák itt is az ismert

cardiumos és limnoeardiumos biocönózisban fordulnak el.
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slénytani leírás

VENERIDAE, ONCOPHORA RZEHAK 1883

Oncophora socialis Rzeliak

A díszítéses kmagokon és lenyomatokon csak növedékvonalak és a. jellegzetes

borda látható, amelyik az elüls izom rögzítésére szolgált. A borda eláll a tekn búbjának
elüls részétl és ferdén elre metszi a teknt. A tekn 2 3 magasságban végzdik. A tekn
elüls része rövid és lekerekített. A búb, amelyik a tekn harmadában helyezkedik el

a rossz megtartás következtében nem jellemezhet. A zárszerkezet, fleg a Veneridákra

jellemz harmadik kardinális fog maradványa, szintén nem látható.

A tekn hossza 20—28 mm, magassága 11—15’mnt. Az oldalak koefieiense

20 : 7—28 : 9. A meghosszabbodás koefieiense 0,5—0,6.

Oncophora socialis ilonae nov. subsp.

Holotypus (4. sz.) az Uholny prieskum u. p. Tre. Teplicei gyjteményében.

I,élhely : .
Szécsényfelfalu.

Legjellegzetesebb egy baltekn, amelynek alakja különbözik a többi példányoktól.

' A tekn elüls része a normális alakkal szemben igen lapított. Az izomborda lenyomata

igen kifejezett és a tekn 3/4 magasságában végzdik. A tekn hátulsó része ersen
megnyúlt. A zárszerkezet nem látható és a búbrész rossz megtartású. A tekn hátsó

részét ers növedékvonal díszíti, amelyik fokozatosan gyengülve átmegy a tekn elüls

részére is. -A tekn hossza 30 mm, magassága 13,5 mm, az oldalak koefieiense 29 : 8,

a meghosszabbodás koefieiense 0,46.

A leírt maradványok alapján nem kétséges, hogy a dél-szlovákiai oncophorás

rétegeknek fáciesben és rétegtanilag a salgótarjáni kszénmedence eardiumos rétegei

felelnek meg. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az oncophorás és eardiumos rétegek

faxmája mindeddig nincsen slénytanilag megfelelen feldolgozva. Szükséges a rétegeknek

és faunájuknak tanulmányozása és összehasonlítása a többi európai lelhelyekkel.

A Dél-Szlovákiában és a salgótarjáni medencében végzett tanulmányok alapján

feltételezzük, hogy az oncoplicrás ( = eardiumos) rétegek a miocén tenger partmenti

lagmiáiban ülepedtek le, és a tengeri, parti fécies pectenes rétegeknek csökkentsósvízi

jelleg ekvivalensei. A mélytengeri fáeies a nevezett területeken slires kifejldés. Ez a

mélyebb tengeri slir a terület nagy részén a mélyben van, vagy le lett tarolva és ma
többnyire csak a csökkentsósvízi és parti tengeri rétegek fedjében látható, mint a késbbi
transzgresszió terméke.
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Haxoaxa OHKOtJiopoBbix n.iacTOB b wa.ibroTapbHHCKOM yro.ibHOM acceüHe

BceBOJiog WexoBHM h BjiaiHMHp r a h o (flpara)

B 1946 i
-

. ripn reojionmecKOií pa3BegKe hoboio yro.ibHoro öacceiíHa b K)>khoh Cno-
BaKHH b oKpecTHocrHx ropoaa Moapbiií Ka.weHb Ha HecKO.ibKiix MecTax öbi.io oöHapy>KeH()
najiHHHe naacTOB c OHKOtfiopaMii h Mnorom(cnenm.iMH mc.ikhmh Kap.iuaa.MH h .iH.wHOKapiH-
iaMH (B. MexoBHi, 1948 r.).
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HeMHoro no3>Ke reonornHecKOH KapnipoBKOH n SypoBbiMH CKBa>KHHa.\ut 6buia ycra-
HOBjieHa naomaAb pacnpocrpaHeHHH OHKOtjjopoBbix naacTOB b 10>KHOCJiOBanKOM yroAbnom
acceüHe h 6buin BbicKa3aHbi B3m habi KaK Ha hx cTpaiHrpatJwHecKoe nojioweHiie, Tax h Ha
ycjioBHH hx o6pa30BaHHH (B. MexoBm, 1952, 1954 rr.).

B CBH3H c 3toh HaxoAKoft y Hac noHBHjiocb npeAnonoweHHe o bo3.mo>khocth 6ojiee

mnpoKoro pacnpocTpaHemiH OHKO(J)opoBbix ruiacTOB b MnoueHOBbix OT.io>KeHiiHX flaHHOH-
ckoi'o acceiiHa, r.iaBHbiM opa30M Ha TeppuTopHH BeHrpun. FIpn H3yneHHH BeHrepcKOft
reoaonmecKoií nnTeparypbi Haiue BHH.MaHHe ocoöeHHO npHBJieKAH »KapAHAOBbie njiacibi«

coceAHero LUajibroTapbHHCKoro yro.ibHoro acceiiHa. H3 3thx nnacTOB BeHrepci<iie reojiorn

b pHAe paoT onnca.ni Becb.wa xapaKTepHyio (Jjayny, cocroHmyio HCKjno<niTejibHO H3 mc/ikhx
KapAHA, KOTOpbie OblKHOBeHHO HBJIHIOTCH nOCTOHHHbl.MH CnyTHHKa.MH OHKO(j)Op. Ha 3T0M
ochobahmh Mbi npeAnojiarajin, «rro »KapAHAOBbie n.iacTbi« LLIa.ibroTapbHHCKOro yronbHoro
acceiiHa h 6e3 Ha.iHHHH OHKOtjjop MoryT biTb 3KBHBa.ieHT0M HauiHX 0HK0(J)0p0Bbix naacTOB.

Bonpoc 6bi.i peuieH Hauieíí HayHHOÜ KO.waHAHpoBKOíí b Bempnio b 1953 r. ílpn cobmcct-
hoíí paOTe c BeHrepcKHMH reonoraMH 3. LLlpeTepoM, H. M e n p e r h h e - M e 3 h e p h h h
Jl. BapTKO HaiMH SbiAH HawAeHbi OTnenaTKH h cKyjibniypHbie HApa ohko<})op Ha opa3nax
KapAHAOBbix nnacTOB LLIa.ibroTapbHHCKOro yrojibHOro acceiiHa KaK b koajickuhhx Tocy-
AapcTBeHHOro reonornnecKoro HHcriiTyTa, Tan h HannoHanbHoro My3en b ByAaneuiTe.
KpoMe Toro, Mbi Hammi OHKO(J)opbi h HenocpeACTBeHHO b WajibroTapbHHCKOM acceiíHe b
oHaweHHH KapAHAOBbix nnacTOB y aepeBHH FlHjiHHb, ceBepoBocroHHee ropoaa CeneHb^ejib-

<J>a.iy.

HaÜAeHHbie Havin OHKO<j)opbi OTHOCHJiHCb r.iaBHbiM opa30M k Biiay Oncophora socia-

lis Rzeh. Oahh 3K3e.Mn.iHp, KOTopbiií OT.iuia.icH ot Oncophora socialis Rzeh, hji h3mh
onHcaH, KaK hobhh noABHA Oncophora socialis ilonae nov. subsp.

Ha 0CH0B3HHH Hauieíí paöoTbi b BeHrpnH mojkho Bno.iHe onpeaejieHHO CAHTaTb, hto
OHKO({)opoBbie naacTbi K)>KHOC.ioBaHKoro yro.ibHoro acceiiHa hbahiotch coBepuieHHO to>k-

AecTBeHHbiMH c KapAHAOBbiMii n.iacTa.MH IlIa.ibroTapbHHCKoro yro.ibHoro acceiiHa.
Mbi cHHTae.M, hto OHKO({)opoBbie naacrbi oTjiara.iHCb b aaryHax HH>KHeMHoneHOBoro

Mopn, a hx cTpaTurpatjmnecKHM 3KBHBa.ieHT0M hbjihiotch MenKOBOAHbie h npHpe>KHbie
MopcKne 4>auHH c neKTeHHAaMH. Hx rayoKOBOAHbiM 3KBHBaaeHT0M, ohcbhaho, yayT uiah-

pOBbie naacTbi c oraToö (jjayHoií OTHaHrcKoro xapaKTepa, oabmaH nacTb KOTopbix KaK b
lÓttCHOCJiOBauKOM, tan h b llla.ibroTapbHHCKOM acceiíHax bma pa.iMbrra h OTHeceHa.


