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Bevezetés

A kunsági emelet pelites képződményeiben a friss fúrási mag, illetve fej
tési anyag vizsgálata során az általános biológiai jellegekkel egyezően kevés 
fajta, de többnyire tömeges megjelenésű életnyom fauna volt felismerhető. 
Eddigi tapasztalataink szerint ezek rétegtani értéke lévén bentosz, s ezért 
erősen fáciesfüggő makro jegyek — csekély, de egyéb lehetőség hiányában 
viszonylag megbízható tájékoztatást nyújtanak elsősorban a lokális (mikro- 
sztratigráfiai) helyzet meghatározásához a medenceperemi, csekély vastagságú 
rétegsorok vizsgálata során. Előfordulásuk ugyanis a medenceperemekre kor
látozódik, valószínűleg azért, mert a medencebelseji területek nagyobb részén 
az üledék —víz határ az 0 2—ELS határ alatt helyezkedett el. További álta
lános jellegű következtetésre is lehetőséget ad tömeges megjelenésük, ameny- 
nyiben egyértelmű, hogy csak az üledékgyűjtő hullámbázisa alatt leülepedett 
iszapban élt egyedek nyomai konzerválódhattak. A kiédesedett vizű intra- 
montán medencék (Öskü, Komjáti-medence) rétegsorából, továbbá a kunsági 
emelet homokrétegeiből teljesen hiányoznak.

A kunsági (pannóniai s. str.) emelet életnyom faunája

Az eddig feldolgozott, illetve átvizsgált több száz fúrás, több ezer folyó
méter maganyagában hatféle életnyom típust tudtunk megkülönböztetni.

Pectinaria ostracopannonicus névvel jelöltük (1970-ben) azt az életnyomot, 
amelynek jelenlétét eddig főként a Zsámbéki- és Mányi-medence legidősebb 
rétegeiben, továbbá — valamivel magasabb rétegtani helyzetben — a Vértes 
és a Gerecse Ny-i, a Cserhát hegység DK-i előterében mélyült fúrások réteg
sorában sikerült kimutatni. A Mecsek és a Balaton közötti terület rétegsorai
ból azonban hiányzik vagy csak nagyon ritka. Ez a maradvány mindig magá
nyosan, egy-két példányban fordul elő. Megjelenése első ránézésre Ostracoda 
csoportosulásának tűnik, s csak további jó megtartású példányai alapján 
lehetne rekonstruálni eredeti megjelenését (I. tábla, 1). Ezek szerint 1,4—
3,0 cm, leggyakrabban 2 cm hosszúságú, szélesebb végén 3—5 mm, keskenyebb 
végén 2 — 3 mm átmérőjű, kónuszos, szerves anyagból felépült cső (lakócső) 
volt, amely a fosszilizálódás során teljes egészében elpusztult. Visszamaradtak 
viszont az erre a csőre szabályszerű sorokba rendezett Ostracoda teknők. 
A Pectinaria élő, nagy méretű (2—3 mm hosszú), teljes ép Amplocypris és 
Hungarocypris Ostracoda példányokat ragasztott fel lakócsövére, pontosan
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egymás mellé helyezve azokat. A következő sort úgy rendezte, hogy az Ostra- 
coda teknők vége érintkezett egymással, azaz nem illesztette az új sor teknő- 
végeit az előző sor teknő végei közé. Ismételten megfigyelhető volt egyes 
sorok, illetve Ostracoda példányok egyik teknőjének hiánya, amikor az ere
detileg teljes Ostracoda külső teknő je az egyed, majd a szerves részek elpusz
tulása után leesett vagy lesodródott eredeti helyéről.

Thalassinoides minimus nevet adtunk a kunsági rétegek alsó, esetenként 
felső részében is tömegesen előforduló Decapoda? lakójárat-nyomoknak, ame
lyeket korábban ipszilon alakú életnyomként említettünk (I. tábla, 2). Az azo
nosítást Se l lw o o d  (1978) cikke alapján végeztük el. Leírása szerint ugyan 
az ő cső alakú tengeri ,,maradványai7’ 1 — 1,5 cm vastagságot és 40 cm hosszú
ságot is elérnek, a mi maradványaink 3 — 8 cm (leggyakrabban 5 cm) hosz- 
szúak. A Thalassinoides azonban forma genus, s ha nem is lehetünk biztosak 
abban, hogy a mi maradványaink is Decapoda lárvák lakójáratai, az életnyom 
fajoknál ez a szabadosság talán megengedett.

Arenicola turbulenta néven különböztetjük meg a kunsági emelet középső 
és felső részén, továbbá a balatoni emelet alsó részén előforduló, teljesen sza
bálytalan irányú, a pelit rétegek egyes szakaszait sűrűn behálózó 1 .,5—3,0 mm 
vastag csőszerű — természetesen üledékkel kitöltött — nyommaradványokat. 
A Dunántúli-középhegység DK-i előterében a balatoni emeletben kialakult 
esztuárium rétegeiből előkerült vastagabb (3 — 6 mm) életnyom, mely a réte
geket közel függőlegesen metsző és az aleurit rétegeket kedvelő Arenicola 
nyomoktól tömegességével, a járatok irányítatlanságával és kisebb méretével 
is rendszeresen különbözik, így elnevezéssel való megkülönböztetése indokolt. 
Nem állíthatjuk azonban, hogy az A. turbulenta nyomok bizonyosan Arenicola 
féléktől erednek.

A Spirosiphonella pannonica és a Minisiphonella transdanubica marad
ványai ugyancsak a kunsági emelet felső, továbbá a balatoni emelet alsó részé
ből kerültek elő a Dunántúli-középhegység DK-i és ÉNy-i előteréből, de a 
DK-i előtér esztuáriumának rétegeiből hiányoznak. A Minisiphonellának a 
Cserhát előteréből is ismert egy előfordulása. Mindkét maradványtípus kettős 
cső (sipho) kitöltését alkotja (II. tábla, 1).

A Spirosiphonella 5—6 mm vastag, 20 mm széles és 20—50 cm vastag 
réteget 2—3 cm-enként 80—110°-os fordulatot téve merőlegesen harántolja.

A Minisiphonella 2 mm vastag, 8 mm széles, 20—30 cm vastag réteget 
harántol, ugyancsak merőlegesen, de a kettős cső irányítottsága végig azonos 
marad.

A Pectinaria sabidosa ugyancsak a kunsági emelet felső, és a balatoni 
emelet alsó részében, majdnem mindig ,,kőzetalkotó’ ’ módon fordul elő. Idéző
jelbe kell tenni a kőzetalkotó jelzőt, mert azok a rétegek, amelyekben ez a 
maradvány előfordul, átlagos, jól osztályozott, kissé finomhomokos, agyag
mentes aleuritok, amelyek szerves közreműködéssel való felhalmozódása csak 
a friss elválási felületek vizsgálatával válik nyilvánvalóvá (I. tábla, 3). 5 — 
10 mm vastag, 3 — 8 cm hosszú, eredetileg nyilván körmetszetű, ma már lencse 
átmetszetűre összepréselt, kissé kónuszos, fosszilizálódásra alkalmatlan szer
ves vázú élőlény, amely sűrűn agglutinált aleurit szemcséket kissé hajlított 
cső alakú testére. Az üledék felszínén elfeküdt test ma a rétegzéssel párhuza
mos rajzolatként jelenik meg a vizsgáló szeme előtt. Az egykori élőlény — ame
lyet alakja után azonosítottunk a Pectinaria genussal — szemcsenagyság sze
rint válogatta ki az aleurit szemcséket, amelyek a bezáró kőzeténél kissé
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Bácsalmáson megtalált, mindig tömegesen előforduló életnyomnak. Ez olyan 
kerek, a rétegzéssel lényegében véve párhuzamos helyzetű, az aleuritokban 
4—15 mm, az agyagmárgákban 10 — 25 mm átmérőjű, az egyéb elválási felü
leteknél simább felületű ,,pecsétként’ ’ jelenik meg a rétegekben, amelyek 
középső részén rendszerint néhány 0,5—1,0 mm1 2 * * 5-nyi, 0,1 mm vastag, szabály
talan alakú mészlemez töredék is megfigyelhető, elsősorban az agyagos alko
tókban gazdag kőzetekben (II. tábla, 2). Elképzelésünk szerint ez az életnyom 
valamely, egykor gömb alakú 2 — 15 mm átmérőjű szerves anyagból álló élő
lény (Medusa?) tömeges pusztulása és felhalmozódása által alakult ki. Az élet- 
nvom méretének a bezáio kőzet szemcse
nagyságától való függése egyértelművé 
teszi, hogy ez az élőlény fenéklakó életmó
dot folytatott.

A balatoni (felső-pannóniai) 
emelet életnyom faunája

A felső-pannóniai ( = balatoni) eme
letben a tapasztalatok szerint ugyancsak 
gyakoriak az életnyomok. Az Arenicola 
turbulenta típus elsősorban a nagyobb 
nyílt medencékben, az Arenicola marina 
(II. tábla, 3) a Dunántúli középhegység 
tágabb értelemben vett szegélyterületein 
(az idősebb rétegekben) fordul elő. A haj
lított kónuszos, félhold alakú rétegecs- 
kékkel kitöltött alak pedig a Kisalföld 
legfiatalabb pannóniai (s. 1.) rétegeinek 
jellemzője (Jám b o r  Á. 1980).

1. ábra. Az egyes életnyom típusok elterjedése
a magyarországi pannóniai (s. I.) képződmé

nyekben
1. Decapoda (?) excavata, 2. Arenicola marina, 3. Minisi-
phonella transdanubica, 4. Spirisiphonella pannonica,
5. Arenicola turbulenta, 6. Pectiyiaria sabulosa, 7. (?)Medusa 
sigillata, 8. Thalassinoides minimus, 9. Pectiyiaria ostracopan- 

nonicus

Abb. 1. Verbreitung der einzelnen Lebenspu
rentypen in den ungarischen Pannonien 

(s. 1.) Bildungen
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