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1. fejezet - Paleontológia
1. ŐSLÉNYTANI ALAPVETÉS
Az ősmaradványok

1.1. Mi az ősmaradvány és mi a fosszilizáció?
Az ősmaradvány (kövület vagy fosszília) a földtörténeti múltban élt növények, illetve állatok lágy vagy szilárd
részeinek, életműködésének a kőzettéválás (diagenezis) során fennmaradt nyoma. Az elhalt szervezetek vagy
azok élettevékenységének nyomát rögzítő folyamatot ősmaradvánnyá válásnak vagy fosszilizációnak nevezzük.
Annak, hogy valamely elhalt élőlény maradványa fennmaradjon belső és külső feltételek szerencsés
összetalálkozására van szükség, amely a maradványt a teljes pusztulástól részben vagy egészben megvédi. Az
elhalt szervezetek uralkodó része ugyanis a mechanikai, biológiai és kémiai folyamatok hatására akár a
száraztérszíni, akár a víz alatti életterekben elbomlik, széthullik.

1.2. Az ősmaradvánnyá válás feltételei
Az ősmaradvánnyá válás belső feltétele a szilárd váz jelenléte, mert a lágy részek kivételes esetektől eltekintve,
elbomlanak. A fosszilizálódás szempontjából legfontosabb a szénsavas mész, a foszforsavas mész és a kova.
Tudnunk kell, hogy a szervezetek szilárd váza, különböző arányban, de együtt tartalmazza az ásványi és szerves
anyagot. Ez az összetétel már eleve befolyásolja a maradványok fennmaradását. A gerinctelenek nagyrészt
aragonit vagy kalcit vázat választanak ki. A kalciumfoszfát a gerincesek csontanyagában játszik szerepet. Kova
az alkotóeleme az egyes egysejtűeknek és kovaszivacsoknak. A szerves eredetű kitin a rovarok, más, a kitinhez
hasonló szerves eredetű anyag a Graptolithák és a puhatestűek vázának felépítésében vesz részt.
De a szilárd váz önmagában még nem biztosítja a fennmaradást. Természetesen azoknak a szilárd vázú
szervezeteknek, amelyek nagy tömegben, hosszú időn keresztül széles földrajzi elterjedésben éltek, nagyobb a
fennmaradási esélyük, mint a váznélküli, ritka, szűk életterű és rövid életű csoportoknak.
A fosszilizáció másik, külső feltétele a fennmaradást elősegítő gyors betemetődés. A betemetődés védi meg az
elhalt szervezetet a biológiai, kémiai és fizikai pusztulástól. Ez a feltétel többnyire az üledékgyűjtőkben
biztosított, ahol a felhalmozódó üledék magába zárja és megóvja az elhalt szervezeteket. A legtöbb szervezet
úgy maradt meg, hogy a külvilágtól valamilyen üledék hirtelen zárja el: tengeri iszapcsuszamlás, vulkáni
hamuszórás vagy suvadás. Az ilyen folyamatok viszont nem állandóak és nem nagy kiterjedésűek. A
betemetődés térben és időben lehatárolt folyamat.
A fosszíliák nagyrészt a tengeri üledékes kőzetekben találhatók. Ez a tengeri üledékek nagyobb földrajzi
elterjedéséből is következik, azonban a szárazföldi üledékes kőzetekből, tavi, folyóvízi üledékből,
barlangkitöltésekből is ismerünk gazdag ősmaradvány lelőhelyeket.
Az eredeti élőhelyen történő helybeni beágyazódást autochtonnak nevezzük. Ilyenek a megkövesedett erdők
függőlegesen álló törzscsonkjai vagy a sziklához cementált osztrigapadok. Az életnyomok is mindig helyben
ágyazódnak be.
A legtöbb szervezet az elhalás után kisebb vagy nagyobb szállítódást szenved. A szállító közeg milyenségétől
függően szétesés, oldódás, koptatás, osztályozódás, irányítódás jöhet létre. Amikor a betemetődést szállítódás
előzte meg, allochton beágyazódásról beszélünk. A fosszíliák kőzetben való elhelyezkedése gyakran mutat
valamilyen szabályosságot. A mozgó vízben lerakódó üledék felszínén a megnyúlt termetű maradványok az
áramlás irányába, illetve arra merőlegesen állnak be. Ezt nevezzük irányított betemetődésnek.

1.3. Az ősmaradványok fajtái
Az ősmaradványokat két nagy csoportra osztjuk: az egykori élőlény maradványait valódi fosszíliáknak, míg az
egykori élőlény különböző élettevékenységét rögzítő nyomokat nyomfosszíliáknak vagy őséletnyomoknak
nevezzük.
1.Valódi fosszílilák
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Teljes tetemek: változatlan maradványok, teljes tetemek a legritkább fosszíliák. Olyan ősmaradványok
sorolhatók ide, amelyek az eredetileg élt élőlény pusztulása után épségben maradtak. Főként rovarok teljes
tetemének konzerváló anyaga a Keleti-tenger környéki eocén korú erdők kövesedett gyantája a borostyánkő.
Tízezer éves mamuttetemeket a szibériai talajjég olyan tökéletesen konzervált, hogy azok gyomortartalma,
vérük, izomzatuk vizsgálható volt, szőrzetük, bőrük megmaradt (1.1. kép).

1.0.1. kép: A berezovkai mamutlelet a teljes tetemek közé tartozik (www.mathisencordlary.blogspot.com)
Pszeudomorfózák: Találunk olyan ősmaradványokat is, ahol kiderül, hogy nem a szilárd váz szerkezete változott
meg utólag, hanem az anyaga lassan, teljesen kicserélődött. Ha az üledékben például szabad kovaanyag
vándorol, ez helyettesítheti kioldódás után az eredeti szerves vagy szervetlen anyagot. A kovásodott
ősmaradványok a legjobb megtartású maradványok közé tartoznak. Így keletkeznek a kovásodott fatörzsek és
csontok is (1.2. kép).

1.2. kép: Kora-miocén kovásodott fatörzs
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Bekérgezések: Találkozunk olyan ősmaradványokkal is, melyek szerkezete réteges-lemezes kéreg. A
bekérgezést algákon és szivacsokon kívül mész- és kova oldatok is okozhatják. Hazánkban gyakoriak a
negyedkori mésztufa előfordulások bekérgezett ősmaradványai (1.3. kép).

1.3. kép: Mohaállat által bekérgezett kagylóteknő (www.blackcatmountain.com)
Vázmaradványok, vázrészek: Leggyakoribb az, hogy olyan fosszíliákat találunk, amelyek az egykori
élőlényeknek csak a szilárd vázát vagy vázrészeit képviselik. Ezek szinte minden üledékes kőzetben
megtalálhatók. Ide sorolható valamennyi mész-, kova- és kitinváz. Ezek az anyagok elég ellenállóak ahhoz,
hogy átvészeljék az élőlény pusztulása utáni, a betemetődést megelőző, betemetődés közbeni és a kőzettéválás
során lejátszódó folyamatokat. Ilyenek például a kagylók és a csigák héja, csontok, fogak, különböző széthullott
vázrészek (1.4. kép).

1.4. kép: Carcharias sp. – középső-miocén cápafog
Lenyomatok: Gyakran a rétegek felszínén csupán az ismerhető fel, hogy ott valaha az egykori élőlény valamely
része helyezkedett el, de magát a fosszilizálódótt anyagot még átalakult formában sem találjuk meg. Itt csupán
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az alak, és a forma van jelen, az anyag pedig megsemmisült. Az ilyen fosszíliákat lenyomatoknak nevezzük
(1.5. kép).

1.5. kép: Kambriumi Trilobita lenyomata agyagpalában
Lágyrészek lenyomatai: Lágy és félkemény testrészek, ellenálló vázzal nem rendelkező állatok, többnyire
finomszemű lemezes szerkezetű üledékekben lenyomatok formájában maradtak fenn. Agyagban, vulkáni
tufitban aránylag gyakoriak a lenyomatok. A középső-kambriumi Burgess-palából olyan lágytestű medúza,
gyűrűs- és nyílféreg, valamint tengeri uborka lenyomatokat ismerünk, amelyek a kambriumi állatvilág nagy
fejlettségét tanúsítják (1.6. kép).

1.6. kép: Karbon szitakötő lenyomata
Kitöltések: Kitöltések keletkeznek, ha a lenyomatok üregét a vándorló folyadékokból kiváló ásványi anyagok
fokozatosan kitöltik. A kitöltés abban különbözik a pszeudomorfózától, hogy az eredeti váznak csupán a külső
körvonalát őrzi meg hűen, míg a pszeudomorfóza emellett a belső szerkezetét is visszaadja. Éppen ezért a
kitöltések kevesebb adatot nyújtanak az egykori élőlényről, csupán jelenlétét rögzítik, viszont a kőzetben
lejátszódó fizikai és kémiai folyamatokról részletesen tájékoztatnak (1.7. kép).
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1.7. kép: Cardium sp. – kagylókitöltések kora-miocén homokkőben
Kőbelek: A terepi munka során talán leggyakrabban kézbe kerülő ősmaradvány a kőbél. Anyaguk legtöbbször
megegyezik a bezáró kőzet anyagával, alakjuk viszont csak a szilárd váz belső jellegzetességeit őrzi meg. Az
aljzaton a szilárd héjak belsejéből a szerves anyag a bomlás során eltávozik, így a korábban a lágytest által
elfoglalt üregbe behatol az üledék és kitölti azt. A kitöltéshez elég a legkisebb nyílás is. Gyakran találunk olyan
kagyló, csiga vagy lábasfejű kőbeleket, amelynek felületén díszítés is található, mely a héj eredeti díszítését
tükrözi. Ezeket nevezzük díszített kőbeleknek. Ezek úgy keletkeznek, hogy a kioldott váz helyén maradt üreg a
kőzet tömörödésével összenyomódik, bezáródik s az üreg külső fala rápréselődik a kőbélre (1.8. kép).

1.8. kép: Középső-miocén kagyló kőbele
2. Nyomfosszíliák vagy őséletnyomok
Az élőlények életműködésének nyomai a kőzetekben elég gyakoriak. Ez azért természetes, mert míg szilárd
váza egy élőlénynek életében csak egyszer vagy kétszer képződik, addig életműködése folyamán ennek nyomait
számtalanszor és nagy kiterjedésben hagyhatja vissza. Őséletnyomok olyan kőzetekben is előfordulnak, ahol
semmiféle fosszília nem mutatható ki.

2. Az ősmaradványok rendszerezése
2.1. A rendszertan szükségessége
A paleontológia rendszertani része nélkülözhetetlen kiindulópontja minden további paleofiziológiai,
paleobiokémiai, paleoökológiai, paleobiogeográfiai, biosztratigráfiai és evolúciós vizsgálatnak. Mindaddig,
5
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amíg nem határoztuk meg a fosszíliát, és nem helyeztük el a már megalkotott rendszertani keretekbe, korai
minden értékelés, ami a szervezet életmódjára, környezeti kölcsönhatására, tér- és időbeli elterjedésére és
törzsfejlődésére vonatkozik. Egyszerűen lehetetlen tudományos szinten összetettebb paleontológiai munkát
végezni anélkül, hogy nem tudnánk, mi az, amivel foglalkozunk. A névtelen paleontológia egyben arcnélküli is.
Magának az osztályozásnak (classis = osztály, lat.) az a célja, hogy a megfigyeléseket, jelenségeket, tárgyakat
valamilyen rendszer szerint csoportosítsuk. Az osztályozás igénye egyidős az emberrel. Az állatvilág
sokféleségét már az ősember is felismerte, és gyakorlati szempontok szerint osztályozta. A mai primitív
néptörzsek pontosan el tudják különíteni a különböző fajokat, és rendszerük kifinomultságában vetekszik a
szakemberével.
Különbséget lehet tenni a szűkebb értelemben vett rendszertan és a taxonómia között. A rendszertan vagy
szisztematika (systema = rend, gör.) a szervezetek sokféleségének, különbözőségének tudományos
tanulmányozására hivatott. A taxomia vagy taxinomia (taxis = rend, nomos = törvény, gör.) az osztályozás elvi
problémáival és gyakorlati módszereivel foglalkozik. A nevezéktan vagy nomenclatura (= névjegyzék, lat.) a
névadással kapcsolatos technikai kérdéseket tanulmányozza, nemzetközi érvényű szabályok kidolgozásával.

2.2. Az osztályozás módszere
Ami a rendszerezés módszereit illeti, egészen a huszadik századig a tipológiai osztályozási elv volt az uralkodó.
Ennek értelmében minden csoportnak megvan a közös lényege, a típusa. A természet meghatározott számú
alaptípus között változik. A tipológiai osztályozás gyakorlati hibája az, hogy nem határozza meg, melyik a
szervezet lényegi (esszenciális) tulajdonsága.
A tudományos osztályozás másik, számszerű, numerikus módszere igyekszik eltűntetni azokat a szubjektív
szempontokat, amelyek a típus meghatározásakor mutatkoznak. Ezért minden bélyeget egyenrangúnak tekint, és
a rokonsági fok megállapításakor kiindulópontul a megegyező bélyegek számát veszi. Biológiai szempontból a
numerikus osztályozás veszélye abban rejlik, hogy a tényleges oksági-filogenetikai kapcsolatokat egyszerűen a
hasonlóság számszerű kifejezésével helyettesíti.
Modern, de vitatott a kladisztikus rendszerezési elv. Eszerint minden ma élő csoport kategóriaszintjét
keletkezésének, elkülönülésének időpontja szabja meg. Minél korábban jelent meg egy csoport a földtörténet
színpadán, annál magasabb kategóriába tartozik. Minden kategóriába csak szigorúan egy közös őstől származó,
holofiletikus egységek tartoznak. A kladisztikus rendszerezők feltételezése szerint új fajok csak úgy
keletkezhetnek, hogy a korábban élő faj két ikerfajra bomlik. Ez a kladogenezis. A kladogenezissel egy időben
az eredeti faj megsemmisül. Az újonnan keletkezett fajok közül az egyik több ősi (plesiomorf) bélyeget őriz
meg, mint a másik, fejlettebb bélyegekkel rendelkező (apomorf) faj. A kladisztikus elemzés eredménye a
kladogram: a mai állatvilág beható tanulmányozásából leszűrt elágazási séma, amely nem azonos az állatok
törzsfájával. Valójában azonban az evolúció nem egyenletes és sokirányú folyamat. A kladogenezisek nem
szabályos időközökben követik egymást. Nem bizonyított, hogy a kladogenezis szükségképpen együtt jár az
eredeti faj eltűnésével. Nem állítható az sem, hogy a fajok mindig párosával jönnek létre. Nehéz eldönteni, hogy
a bélyegek közül melyik az egyértelműen ősi és melyik a levezetett. Hiszen az evolúció nem csak egy primitív
és egy progresszív ágat ismer, hanem sokkal többet. A szervezetben együtt vannak az ősi és a levezetett
bélyegek, amelyek az evolúció során mozaikszerűen változnak meg.
Darwin nyomán a rendszerezők felismerték, hogy a különböző csoportok – eltérő alaki felépítésük ellenére –
tényleges rokonsági kapcsolatban vannak egymással, hiszen közös őstől származtak. Ennek megfelelően
igyekeztek kifejezésre juttatni a rendszertanban törzsfejlődési kutatásaik vagy elképzeléseik eredményeit. A
csoportok közt lévő hézagok a kihalás felismerésével természetesen magyarázatot kaptak. Már Darwin
felismerte a paleontológiai jelentőségét és jövőbeni fontosságát a természetes rendszer kialakításában.
A jelen felfogás szerint a természetes rendszer a törzsfejlődés eredménye és egyben bizonyítékai is. Erre alapul
a ma is használatos filogenetikai osztályozási mód, mely a tényleges rokonsági kapcsolatok kifejezésére
törekszik, egyaránt figyelembe véve a zoológiai és paleontológiai ismereteket. A rendszertan ennek megfelelően
több mint leíró tudomány. A rendszerező munka nem merülhet ki abban, hogy bizonyos bélyegek létét vagy
hiányát rögzíti az adott csoportban. Ezen felül ismerni kell a csoport történetét, az egyes bélyegek
kialakulásának funkcionális fejlődését stb. A természetes rendszer szempontjából különösen fontos a homológ
(homos = egyforma, logos = tan, jelentőség, gör.) szervek felismerése. A homológ szervek közös törzsfejlődési
eredetűek, még akkor is, ha alakjuk vagy működési módjuk megváltozott. Az ember középső ujja és a ló patás
lábujja homológ. Minél szorosabb a rokonság két csoport között, annál több a homológ bélyegük. A homológ
bélyegek elkülönítése a különböző eredetű, de látszólag hasonló analóg (aná = megfelelő, gör.) jellegektől a
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természetes rendszer megvalósításának lényege, és nehezen képzelhető el a biológus és a paleontológus együttes
munkája nélkül.
Az egykori és a meglévő szervezetek rendszerezésének elvével és módszereivel a taxonómia foglalkozik. Maga
a rendszertan (szisztematika) különböző fokú rendszertani egységeket, kategóriákat különít el, hierarchikus
rendben. Ebbe tartoznak az egyes csoportok, a taxonok. Egy-egy kategóriába általában több taxon tartozik. A
kategória elvont fogalom, a taxon viszont bizonyos értelemben „objektív”, mivel a korszerű rendszerezési elvek
szerint minden taxon önálló evolúciós egység. A taxonnak közös bélyegeik vannak, amelyek eltérnek a többi
csoport jellegeitől.
A kategóriákat ugyanúgy szükséges ismerni, mint a földtörténeti egységeket. „Felülről lefelé”, azaz a nagyobb
gyűjtőkategóriákból a szűkebb egységek felé haladva az alábbi – kötelező érvényű – kategóriák vannak:
törzs (phylum)
osztály (classis)
rend (ordo)
család (familia)
nemzetség (genus)
faj (species)
A növényeknél a törzs megjelölésére gyakran a „divízió” kifejezést használják „phylum” helyett. Minden
élőlény adott fajba, nemzetségbe, családba stb. tartozik. Így például az ember (Homo sapiens) rendszertani
helye:
gerincesek (Vertebrata) törzse
emlősök (Mammalia) osztálya
főemlősök (Primates) rendje
emberfélék (Hominidae) család
emberi nem (Homo) nemzetség
értelmes ember (Homo sapiens) faj
A magasabb rendű kategóriák esetében a taxon nevének végződéséből következtethetünk arra, hogy a csoport
melyik kategóriájába tartozik. Pl. rend (ordo) – ida (pl. Ammonitida); család (familia) – idae (pl.
Hildoceratidae). Általában az osztályok végződése –ea vagy –ia, bőven akadnak azonban kivételek is.
A kétjegyű nevezéktannak megfelelően minden fajnév két szóból áll. Az első szó a genusnév, ezt nagybetűvel
írjuk, akár csak a többi, magasabb kategóriába tartozó taxon nevét (pl. Hildoceras). Magát a fajnevet kis
kezdőbetűvel írjuk, a genusnév után (pl. Hildoceras bifrons). A fajnév után tüntetjük fel a szerző (author) nevét,
aki a taxont eredetileg érvényes módon elkülönítette, és a közzététel évszámát (pl. Homo sapiens Linnaeus,
1758). Ha a fajt ma már más nembe/nemzetségbe sorolják, mint az első leírás idején, a szerző neve és az évszám
zárójelbe kerül: Homo erectus (Dubois, 1892) eredetileg Pithecanthropus erectus néven került leírásra.

2.3. A faj fogalma
A fajnak különleges helye van a rendszertanban. Ez a legalapvetőbb kategória: az élet integrálódásának
legfontosabb és általában legszembetűnőbb szintje. Minden biológus fajokat vagy azok részét vizsgálja még
akkor is, ha molekuláris szinten kutatja az életet. Természetesen minden fosszília egykor élt fajhoz tartozik. A
fajfogalom tisztázása tehát egyaránt szükséges a biológiában és a paleontológiában.

2.4. A fajfogalom kialakulása
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A fajfogalom logikai kereteit tulajdonképpen már Arisztotelész megalkotta, amikor a meghatározandó dolog
lényegéből elkülönítette jegyeit (genus proximus), illetve a faji különbségeket (differentia specifica). A genus
proximus a közös tulajdonságot jelöli, a differentia specifica azt a különbséget, amivel különbözik az illető
dolog a legközelebbi genushoz tartózó többi dologtól. A genus és species eredeti értelmében még csak üres,
formális logikai keret, amely egyaránt felhasználható élő és élettelen dolgok rendszerezésére.
Linné érdeme, hogy felismerte az arisztotelészi logikai keret alkalmazhatóságát a fajok elnevezésénél. Ez az
alapja a kétnevű (binominális) nevezéktannak, amelynek használhatóságát az 1758 óta eltelt több mint két
évszázad messzemenően igazolta. Linné szerint „annyi különböző faj van, amennyi különböző formát a végtelen
lény kezdetben teremtett”. Ebben az állításban Linné a fajok két jellegzetes tulajdonságát emelte ki: a
létezésüket és az állandóságukat. A fajok fejlődésének tényét végérvényesen Darwin bizonyította be.
Az őslénytani dokumentációs anyag hézagossága és szegénysége csak ritkán engedi meg az anagenezis (aná =
rá, gör.), az időbeli dimenzióval jellemzett chronospecies lassú, fokozatos (graduális) morfológiai
átalakulásának a megfigyelését. Ezért van az, hogy a fajok megjelenése a földtörténetben többnyire ugrásszerű
(saltatio, cryptogenesis). A már kialakult faj morfológiai felépítése az adott változékonysági körön belül
ingadozhat (stasis állapot).

2.5. A morfológiai fajfogalom
A faj morfológiai értelmezésekor elsősorban az alaki, felépítésbeli jellegeket veszik figyelembe a rendszerezők.
A fajt az egyedek közös alaki bélyegei kapcsolják össze. A fajok közti határt ott húzzuk meg, ahol az átmenetek
hiányoznak, ahol élesebb morfológiai eltérés, diszkontinuitás mutatkozik. A morfológiai faj elkülönítésekor
lényegében az egyedek fenotípusa a vizsgálat kiindulópontja. A fenotípus (feno: phainesthai = megjelenés, gör.)
az egyed összes jellege, külső és belső tulajdonsága, ami az örökletes anyag (genotípus: gignesthaia =
keletkezni, gör.) és a külső környezet kölcsönhatásának az eredménye.

2.6. A biológiai fajfogalom
A korszerű biológia a fajt új megvilágításban vizsgálja. Az egyedek helyett a populációkra tolódott a figyelem.
A morfológiai diszkontinuitás helyére a szaporodási elszigeteltség lépett. Az elszigetelődés többnyire az eredeti
elterjedési terület (area, área = mező, lat.) feldarabolódásával, földrajzi tényezők hatására megy végbe. Az
egyedek szaporodóképességénél fontosabb lett a populációk szaporodási mechanizmusa. A biológiai faj olyan –
legmagasabb szintű – természetes szaporodási közösség, amelyek tagjai képesek kicserélni az öröklődési
anyagot, és amelyek szaporodás szempontjából elkülönülnek más, hozzájuk hasonló csoportoktól. Genetikai
szempontból a faj az egyes gének diffúziós körzetének tekinthető.

2.7. A faj fogalma paleontológiában
A múltban ugyanolyan biológiai fajok éltek, mint a jelenben. Éppen ezért hiba lenne szembeállítani a biológiai
fajt a „paleontológiai fajjal”. A paleontológia esetében csupán biológiai fajfogalom alkalmazási kritériuma
változik meg.
A paleontológia a fajok közti morfológiai diszkontinuitást egyre finomabb mennyiségi módszerekkel mutathatja
ki. Általában a morfológiai diszkontinuitás genetikai diszkontinuitást jelez. A morfológia és genetika összefügg
egymással. Ezért gazdag anyag és alapos vizsgálat esetében a paleontológiában használt fajfogalom tényleges
tartalmához kevés kétség férhet.

2.8. Az élővilág rendszere
Hagyományos alapokon az élővilágot növényekre és állatokra tagoljuk aszerint, hogy fotoszintézist végeznek-e
vagy sem. Ez a megkülönböztetés elsősorban táplálkozásfiziológiai eltérésen alapul, és nem fejezi ki
mélyrehatóan a rokonsági kapcsolatokat. Pontosabb betekintést nyújt az élővilág felépítésébe az a rendszerezés,
amely nem két, hanem öt birodalmat különít el: sejtmagnélküliek (Prokaryota), egysejtű sejtmagosak (Protista),
többsejtű növények (Metaphyta), gombák (Fungi), többsejtű állatok (Metazoa).
A sejtmagnélküliek (Prokaryota, Akaryobionta) örökítőanyaga nincsen maghártyával körülvéve. Az ide tartozó
baktériumok és kékmoszatok genetikai, biokémiai és sejtszerkezeti szempontból alapvetően eltérnek az összes
sejtmagos szervezettől (Eukaryota, Karyobionta). A Protisták birodalmán belül nehéz elkülöníteni a növényeket
az állatoktól, azaz az autotróf szervezeteket a heterotróf táplálkozást folytatóktól. Ugyancsak mesterséges a
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határ az egysejtű és a többsejtű növények között. A moszatok között ugyanis nem csak többsejtűek vannak,
hanem alacsonyabb fokon a sejtek differenciája is megfigyelhető. A növényeknél fokozatos átmenetek vezetnek
az egysejtűtől a többsejtűhöz. Ezzel ellentétben a Protisták és a többsejtű állatok között éles a határ. A gombák
ugyanúgy heterotróf táplálkozást folytatnak, mint a baktériumok, anélkül, hogy ebből egyszerűen leszármazási
kapcsolatukra következtethetnénk. A többsejtű növényeket természetesen könnyű elkülöníteni a többsejtű
állatoktól.

2.9. Az ősmaradványok jelentősége
Kőzetalkotó szerepük: Vannak biogén kőzetek (biolitok), melyek részint növényi eredetű fitolitok (kőszén,
kovaföld), vagy állatok vázából felhalmozódott zoolitok (korallzátony, lumasella). Gazdasági szempontból az
éghető növényi eredetű kőzetek (kausztofitolitok) jelentősebbek a zoolitoknál. Utóbbiak közé tartoznak a
különböző mészkövek, dolomitok, melyeket az építőipar használ fel. A szénhidrogén tároló kőzetek egy része
szintén biogén eredetű.
Korjelző jelentőségük: a biokronológiai tagolás alapja a vezérkövület, vagy index fosszília. A tájékoztatást ezek
adják a párhuzamosítható rétegek viszonylagos koráról és a gyakorlatban dolgozó geológus is terepi munkája
közben, a földtörténeti eseménysorok összeállításánál ezeket használja fel. A jó vezérkövületek azok, amelyek
rövid földtörténeti időegységben, nagy földrajzi elterjedésben éltek, a rétegben tömegesen fordulnak elő és
feltűnő alaki bélyegeik vannak. Ilyen csoport az ammoniteszek, melyeknek rendkívül gyors volt az evolúciós
fejlődésük. Ez tette lehetővé a magyarországi mezozoos képződmények ammoniteszeken alapuló, igen pontos és
részletes biosztratigráfiai felosztását.
Törzsfejlődéstani jelentőségük: Az evolúció történeti jellegét a Dolló-törvény fejezi ki leghűbben.
Megfogalmazása szerint az evolúció visszafordíthatatlan, irreverzibilis. Ha a különböző állatcsoportok
törzsfejlődési ábráit nézzük, jól látható, hogy egy-egy csoport feltűnése után felvirágzás, majd hanyatlás
következik. A fosszilis csoportok történetét végigkövetve könnyen kijelölhető a fejlődő (progresszív), a
viszonylag változatlan (perzistens) és a visszafejlődő (regresszív) ágak. Adott fejlettségi fok elérése után a
csoport törzsfejlődési tempója lelassulhat, majd ismét felgyorsulhat.
Az evolúció törvényszerűségei sok véletlenszerű elemet tartalmaznak, ami megnehezíti a biosztratigráfiai
munkát. Az egyik ilyen jelenség a perzisztencia. Ez olyan fajokhoz kötődik, melyek az évmilliók során nem,
vagy csak igen kis mértékben változtak. Ezeket nevezzük élő kövületeknek. Ilyen perzisztens taxon például a
Ginkgo biloba, vagy a brachiopodák közé tartozó Lingula. Egy másik ilyen jelenség a konvergencia, melynek
lényege, hogy egymástól rendszertanilag és kronológiailag távol álló élőlények életmódjuk és a környezeti
hatások következtében hasonló morfológiai jegyekkel rendelkeznek. Jó példa erre a delfin (emlős) és az
Ichthyosaurus (hüllő) morfológiai hasonlósága. Ehhez hasonló a homeomorfia, mely esetén egymással
szorosabb rendszertani kapcsolatban álló élőlények mutatnak rendszertani hasonlóságot.
Környezetjelző és ősföldrajzi szerepük: Az egy időben élt biocönőzisokból kiindulva összetett feladat az egykori
élővilág és környezete egészének a paleobiogeográfia összefüggéseinek feltárása. Az egykori földrajzi
viszonyok tisztázásánál a paleontológia szorosan támaszkodik a geológia és a geofizika eredményeire.
Ha az egyidős kőzetek fácieseit, a különböző fáciestípusok előfordulási helyét térképen rögzítjük, akkor a
korabeli környezeti viszonyok földrajzi elterjedését kapjuk meg. A paleogeográfia az őskörnyezetek (fáciesek)
elterjedésének térképi ábrázolásával foglakozik.

3. Az élővilág fejlődése
3.1. Az atmoszféra és a bioszféra fejlődése a prekambriumban
A Föld légkörének és élővilágának fejlődése szoros kapcsolatban van egymással. Ennek egyszerű oka az, hogy a
kettő folyamatos hatással van egymásra. Magasabb rendű élet addig nem alakulhatott ki a Földön, míg annak
légköre megfelelő összetételűvé nem vált. Az élőlények pedig életműködésükkel, gázcseréjükkel befolyásolják a
légkör összetételét.
A Föld légkörének szembeszökő tulajdonsága, hogy a kozmikus gyakorisághoz képest alig tartalmaz
nemesgázokat. Ennek oka, hogy a Föld 4,6-3,6 milliárd év között valami módon elvesztette elsődleges, a
szoláris nebulából származó légkörét. 3,6 milliárd év után a Földön másodlagos légkör alakult ki, mely vulkáni
(juvenilis) gázokból származott. A jelenkorban pl. Hawaii vulkáni gázai átlagosan 79%-ban vízgőzből, 12%-ban
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CO2-ból, 6%-ban SO2-ból és 1%-ban N2-ből állnak. A légköri N2 juvenilis eredete a fentiek alapján világos. A
vízgőzök a tengereket gyarapították, az SO2-ból kénsav lett, mely a földkéreggel reakcióba lépve szulfátokat
hozott létre. A CO2 kis mennyisége, de főleg az O2 jelenléte a mai atmoszférában viszont nem magyarázható a
vulkáni exhalációs mechanizmussal. Ezek megjelenése a bioszférához köthető. Már az archaikumban, 3,3
milliárd évvel ezelőtt valószínű, 3,1 milliárd évvel ezelőtt pedig biztos volt élet a Földön. De az is nagyon
valószínűnek látszik, hogy bizonyos szerves anyagok és azok komplikált aggregátumai szinte egyidősek
Földünkkel.
Dél-Afrikában, a legidősebb prekambriumi (archaikumi) formációk sorozatain át fosszilis maradványok alapján
nyomon követhető a legprimitívebb élőlények: baktériumszerű szervezetek megjelenése. Itt tanulmányozható
egy erősebben metamorfizált sorozat anortozit-intrúziókkal, melyet a Föld első, legidősebb
kéregmaradványainak tekintenek. E sorozattal durván egyidős, de kevéssé átalakult a Swaziland-szisztéma. Alsó
részét a 3,3 milliárd éves Onverwacht-sorozat alkotja, melyben nagyon egyszerű mikrofosszíliákat találtak,
melyek a preorganizmusokra emlékeztetnek. Felső részét az uralkodóan finomszemű üledékekből felépült FigTree-sorozat alkotja, melyet 3,0 milliárd éves pegmatit-telér tör át (ennek alapján kora 3,1 milliárd évre
becsülhető). Ez már-már sokkal változatosabb és fejlettebbnek látszó mikrofosszíliákat zár magába. Gömb,
pálcika és fonál alakú, mikrométernél alig nagyobb szerkezetek ezek. Egyes típusaikat Eobacterium isolatum
néven írták le. Elfogadhatónak látszik tehát az az általános nézet, hogy a Fig-Tree-sorozat képződése idején, 3,1
milliárd évvel ezelőtt már baktériumok és egyszerű algák éltek a Földön.

3.2. Az atmoszféra és az élet fejlődése
A légköri oxigénnek két forrása van: ultraibolya sugárzás hatására alakulhat ki a H2O disszociációjából, illetve
növényi fotoszintézis során a H2O-ből való lehasadásból keletkezhet. A légkör kialakulásának kezdeti
szakaszában a fotodisszociáció volt az uralkodó folyamat. Az ultraibolya sugárzás hatására bekövetkező
fotodisszociáció során a H+ a világűrbe szökik, míg az oxigén egy részéből ózon (O3) keletkezik. A
fotodisszociáció azonban önszabályozó rendszert hoz létre: az ózon bizonyos vastagságot elérve megvédi a
vízgőzt a további fotodisszociációtól. Ily módon az ózon korlátozza a folyamatot, és miután a fotodisszociáció
bizonyos szintet elért, tovább nem tud hatni az általa keltett ózonburok védelme miatt (Urey-hatás). A jelenlegi
O2-tartalomnak 0,1 %-a képződhet csak fotodisszociációval, ennél a szintnél, melyet Urey-pontnak nevezünk, a
folyamat megáll.
Ettől a ponttól kezdve a légkör oxigéntartalmának gyarapodása a növényi fotoszintézis útján ment végbe. 2,1
vagy 3,0 milliárd évtől kezdve a sztromatolitok a prekambrium gyakori zátonyai voltak. Ezek jórészt
kékalgáknak köszönhetik létüket, ami viszont a fotoszintézis megjelenését és további állandó működését
bizonyítja. Eleinte nagyon sok oxigén eloxidálódott. De egyre több oxigén maradt a légkörben is, és ez lehetővé
tette, hogy a primitív Procaryota sejtekből az Eucaryota sejtmaggal, kromoszómákkal, szexuális szaporodással
jellemzett sejtjei kialakuljanak. Bár a Procaryoták (kékalgák, baktériumok) ekkor még uralkodóak maradnak.
Sok primitív szervezet 1% légköri O2 mellett tért át a fermentációról a légzésre, így ez az érték újabb
küszöbértéknek tekinthető. A légzés óriási távlatokat nyitott a biológiai evolúció előtt. Szemben az elemibb
fermentáció kémiai folyamatával, az égéstől kezdve molekulánként 14-50-szer több energia állt a szervezetek
rendelkezésére. Ez pedig megnyitotta az utat a keringési-, emésztési- és idegrendszer kialakulása felé. Ekkor az
ózonréteg már olyan vastag volt, hogy 30 cm vastag víz elegendő volt a halálos ultraibolya sugarak kiszűrésére.
Ezt az állapotot Pasteur-pontnak nevezzük. A többsejtű szervezetek, valamint az állatok kifejlődése és
elterjedése innen datálható. Ezt a szintet kb. 0,6 milliárd évvel ezelőtt érte el az atmoszféra fejlődése. Ebből a
korból származik az a különleges prekambriumi fauna, ami ediacarai faunaként vált híressé. Ez DélAusztráliában található, a Pound Kvarcit Formáció felső felének alsó részén. A Pound Kvarcit kövületes rétegei
keresztrétegzett kvarcitból állnak, melybe agyaglencsék települnek, és erősen áramló, kb. 25 m mély vízben
rakódtak le. A fauna 1600 példányból áll (10 év gyűjtése), mely 30 taxonba volt besorolható. Összetétele a
következő: a példányok 67%-a Coelenterata (medúza, Hydrozoa), 25%-a Annelida, 5%-a Trilobitomorpha, 3%a pedig az Arthropodák közé tartozik. Normál tengeri fauna volt bentosszal, nektonnal, planktonnal, üledékfalók
nyomaival.
A fanerozoikum elején meggyorsult oxigénképződés révén a szilur végére a mai érték (PAL) 10 %-ára
gyarapodott a légkör O2-tartalma. Ilyen mennyiségű oxigén mellett már olyan vastag ozonoszféra keletkezett,
mely a szárazulatok fölé is védőernyőként terült. Ekkor már az élet kiléphetett a szárazföldre. Az első
szárazföldi növények ekkorról ismeretesek. A 10% PAL-t ezért a szárazulati szintnek nevezték el. A devonban
elterjedő erdők, majd különösen a karbon hatalmas vegetációja olyan mennyiségű oxigént szabadított fel, hogy a
karbon végére nemcsak elérhette a mai oxigénszintet (100% PAL) a légkör, de lehet, hogy túl is lépte azt (1.1.
ábra).
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1. ábra: A légkör oxigénszintjének növekedése a földtörténet folyamán

3.3. Az élővilág fejlődése a fanerozoikumban
Az élővilág fejlődési irányának medrét az élettelen környezet alakítja ki. Ez nyújtja azokat az újabb és újabb
lehetőségeket, mely a szervezetek fejlődését egyre újabb és sokszor magasabb rendű formák kialakítása
irányában stimulálja a szelekciós nyomás, a speciáció, az adaptív radiáció és egyéb evolúciós mechanizmusokon
keresztül. A kontinensvándorlásnak, a hegység- és óceánképződésnek itt kétségtelenül meghatározó jelentősége
van. Emellett az atmoszféra O2-tartalmának ugyancsak meghatározó jelentősége van.
A kambriumtól a szilur végéig terjedő időszak élővilága
A kambriumban és az ordovíciumban az élet a tengerre korlátozódott. A szárazföldet még nem tudta
meghódítani, mert nem volt kellő mennyiségű oxigén a légkörben és nem nyújtott még kellő védelmet az
ozonoszféra ernyője sem. A szilur vége felé érte el a levegő oxigéntartalma a mai érték 10%-át. Ebből az időből
ismertek a legelső szárazföldi lények: a növények. Az egyes állatcsoportok a szilur folyamán, de valószínűleg
még korábban, a tengerből a brakkvízi lagúnák, folyók, tavak mentén kezdtek a kontinens belseje felé hatolni.
Egyik rejtélyes evolúciós eseménye e periódusnak az, hogy az állatvilág mindjárt a fanerozoikum kezdetén,
egyszerre több törzsön belül tett szert a szervetlen anyagú szilárd váz építésének képességére. Az új
biotópokhoz való sikeres alkalmazkodás, az új védekező mechanizmusok kifejlesztése nagyarányú adaptív
radiációhoz vezetett. Innen a kambriumi fauna robbanásszerűen fellépő nagy változatossága. E változatosság az
ordovíciumban újabb ugrással tovább gazdagodott.
A kambrium zátonyépítője – a sztromatolitokat alkotó kékalgák mellett – szivacsok ősi rokona, a későkambriumban kihalt Archaeocyathus volt. Korallzátonyok az ordovíciumtól kezdve tünedeznek. E zátonyok
építői kihalt csoportokhoz tartoztak, így a négyosztatú korallok (Tetracorallia) és a Tabulata-korallok
csoportjához. Ezek az ősi korallok a Paleozoikum végén kihaltak, illetve továbbfejlődtek a modern hatosztatú
korallokba.
Az ordovíciumi tengerekben feltűnt egy olyan puhatestű (Mollusca) csoport, amely gázkamrák építésével el
tudott szakadni a tengerfenéktől, és lebegni, úszkálni tudott a víztömegben. E csoportnak, a Nautiloideáknak
bősége különösen az ordovícium sekélytengeri rétegeiben feltűnő. Kamrázott házaik alakja lehetett megnyúlt
bot (Orthoceras), egy síkban félig vagy lazán felcsavart, végül a mai Nautilushoz hasonlóan egy síkban szorosan
felcsavart spirál. Az állat az utolsó, legnagyobb kamrában lakott, a többit a levegőtől alig eltérő összetételű gáz
töltötte ki. Az ordovícium után a Nautilus-félék diverzitása (taxonszáma) erősen csökkent, a csoport hanyatlani
kezdett. Napjainkban élő egyetlen neme, a Nautilus is élő kövületnek számít.
Az ópaleozoikum legjellemzőbb állatai közé tartoztak, különösen a kambriumi sekély tengerekben a Trilobiták.
Az ízeltlábúak (Arthropoda) külön, kihalt osztályába tartoznak. Többségük fenéklakó volt, némely faj az
iszapba ásta magát. Mások az aljzaton mászkáltak, de akadtak úszni, sőt lebegni tudó (plankton) fajok is.
11
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Paleontológia

Virágkoruk a kambrium volt, és ennek az időszaknak biosztratigráfiai tagolására és korrelációjára különösen
alkalmasak. Az ópaleozoos tengerek egy másik jellegzetes ízeltlábúja az Eurypterida, a ma élő csáprágósok
(Chelicerata) kopoltyúval rendelkező távoli kihalt rokona. A szilurtól kezdve voltak gyakoriak. Egyes fajok
elérték a 3 m hosszúságot is. E veszedelmes ragadozók az ordovíciumban tűntek fel tengeri faunákban, de a
szilur folyamán a brakkvízi lagúnákat foglalták el, a devonban pedig tavakban, lagúnákban éltek. Virágkoruk a
szilur és devon.
Az ó-paleozoikum szembetűnő, gyakori ősmaradványai a Brachiopodák. Ezeknek késői utódai élnek ma is,
azonban nagyon alárendelt szerepet játszanak. Akkoriban a faunák jelentős hányadát alkották, és jelentőségük
ugyanaz volt, mint ma a kagylóké. Külsőleg is némileg emlékeztetnek a kagylókra. Meszes, kettős teknő védi
lágy testüket, mely utóbbinak azonban semmi köze a molluszkákhoz. Sekély tengerekben éltek és különösen az
ordovíciumtól, helyenként olyan nagy tömegben, hogy teknőik felhalmozódásából brachiopodás mészkő
keletkezett.
A tüskésbőrűek törzsét (Echinodermata) az ópaleozóikumban a fenékhez nyéllel rögzített, különös, primitív,
jórészt kihalt osztályok képviselték. Így már a kambriumtól gyakoriak a később kihalt Cystoideák, majd a
szilurtól kezdve nagy számban éltek a tengeri liliomok (Crinoidea). Ezek a kecses tengeri lények még a
mezozoikum tengereiben is oly gyakoriak voltak, hogy szétesett mészvázaikból vastag crinoideás mészkőöszletek halmozódtak fel. A nyeles tüskésbőrűek egyetlen élő osztályát képviselik, szórványosan a mai
tengerekben is előfordulnak, mint régi korok élő kövületei.
Az ordovícium és szilur nyílttengeri, hemipelágikus fácieseiben, a sötétszürke agyagpalákban, úgyszólván az
egyetlen ősmaradvány a Graptoliteszek csoportja. Rendszertanilag az előgerinchúrosok (Protochordata) törzsébe
tartoznak. Telepes állatok voltak, a vékony, szalag alakú telepből fűrészfogszerűen álltak ki az egyes egyedeket
tartó thékák. A késő-kambriumban és az ordovícium legelején élt, ágas-bogas, fenékhez rögződő ősből fejlődtek
ki oly módon, hogy a fejlődés során a szalagok száma egyre redukálódott, majd a szilurban már csak egyetlen
szalag maradt egyik oldalán ülő thékasorral. Gyors fejlődésük és nyílttengeri elterjedésük miatt biosztratigráfiai
korrelációra kiválóan alkalmasak. Az Ordovícium és szilur zonációja a Graptoliteszek alapján történik. A szilur
végén, devon elején eltűnnek a fosszilis anyagból.
Még ma sem tisztázott rendszertani helyzetűek a szilurtól gyakori és még a triászban is előforduló Conodonták,
melyek korrelációra ugyancsak jól használhatók.
A legrégibb, töredékes gerinces leletek a Baltikum és Észak-Amerika ordoviciumából ismertek. A szilurból már
gazdagabb anyag áll rendelkezésünkre. Az első gerincesek állkapocs nélküli, halszerű lények voltak, folyókban,
tavakban éltek. Az Eurypteridáktól vaskos csontpáncélzat védte az átlag ujjnyi hosszúságú ősgerinceseket.
Innen a nevük: Ostracodermi. Táplálékukat a fenéken meglapulva szűrték ki a vízből.
A devon időszaki fordulat
A devon igazi fordulatot hozott az élővilág fejlődésében. Ekkor terjedtek el a szárazföldi élőlények. A
növényvilág lényegében a devonban hódította meg a kontinenst, mégpedig gyors tempóban. A növényeket
követték az állatvilág úttörői: a rovarok és a gerincesek. A szervezetek több ágon fokozatosan alkalmazkodtak a
szárazföldön való megtelepedéssel, mozgással és a levegő belégzésével együtt járó új életmódhoz. A
Kaledonidák mentén elterülő Régi Vörös Homokkő kontinens volt e folyamat egyik színtere. Ennek a gyors
fejlődésnek a kiváltó oka a hegységképződési folyamatokban keresendő. A Kaledonidák kiemelkedésével
megnövekedett az összefüggő szárazföldek területe. Ez az éghajlat változásához és új életterek kialakulásához
vezetett, ami lehetővé tette az élővilág fejlődésének felgyorsulását. A növények előbb a vizek mentén, később a
tavaktól, lagúnáktól kissé távolodva, mind fejlettebb vegetációt alakítottak ki. A devon elejének szárazföldi
vegetációja apró, csupasz szárú, levéltelen harasztokból állt, melyet Psilophyton ilora néven foglalnak össze.
Élethelye a mocsár és a vízpart volt. Később kifejlődtek a levelek, átvették az asszimiláció feladatát a szártól,
mely utóbbi ettől kezdve kizárólag a tartás és a szállítás céljait szolgálhatta. A levelek nagymértékben
megnövelték az asszimilációs felületet, és ezzel lehetőség nyílt a termet növelésére. A késő-devonban az
Archaeopteris flóra jelentős hányadában még szintén harasztokból állt, de erdőket alkotott, amelyekben egyes
fák magassága elérte a 10 m-t.
A karbon mocsarak flórája lényegében továbbfejlődött Archaeopteris-flóra, a mai trópusi esőerdők, tengerparti
láperdők környezetét idézi. A trópusi nedves éghajlat, a Hercynidák vonulatainak északi előterében, különösen
kedvezett a vegetáció páratlan burjánzásának, továbbfejlődésének. Az ismételten feltöltődő lagúnákban minden
idők legjellegzetesebb mocsári növényzete alakult ki. A flóra zömét a korpafüvekhez, zsurlókhoz és
páfrányokhoz tartozó harasztok alkották, melyek sorában 30 m magasra növő fákat (pecsétfa vagy Sigillaria,
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pikkelyfa vagy Lepidodendron, ős-zsurló vagy Calamites, páfrányfák) és páfrányokat találunk. Ezek ma élő
kései rokonai - az egyetlen élő kövületként tenyésző páfrányfa kivételével - mind fűnemű, apró növények, mint
pl. a mezei zsurló. De fontosak voltak a már devonban szintén fellépő és karbonban gyakori ősi nyitvatermők
(Gymnospermae) is: a magvas páfrányok, melyeknek páfránylevelei voltak ugyan, de magvakkal szaporodtak,
továbbá az ősfák (Cordaites). Az erdőalkotó harasztok és ősi nyitvatermők anyagából lett a karbon hatalmas
feketekőszén kincse. Nagyrészt a permben, de legkésőbb a triászban - a magvas páfrányok kivételével - e flóra
legtöbb alakja kihalt.
Visszatérve a devon Régi Vörös Homokkő kontinensére, e kontinens klímája meleg, félig száraz (szemiarid)
volt. A folyóvizek, tavak a száraz évszakokban elapadhattak, részben kiszáradhattak. A száraz évszakok idején
erre az élővilágra igen nagy környezeti nyomás nehezült, mely az éltető víz időszakos nélkülözésére
kényszerítette az itt élő állatokat. A növényzet gyors terjedése a szárazulaton az állatok számára is lehetőséget
jelentett az új környezet megszállására. A devonból, a Régi Vörös Homokkőből ismerjük az első, ősi pókokat
(Arachnida), a legrégibb rovarokat. A felső-devonból már szárnyas rovarmaradványt is ismerünk, ezek voltak a
levegő első meghódítói!
Az élet legérdekesebb nagy lépése volt a Régi Vörös Homokkő kontinensen az első négylábú, szárazföldi
gerinces állat megjelenése. Maradványait Grönlandról írták le. Érdemes ez utóbbi hosszú fejlődési utat
közelebbről is megismernünk, miután ez őslénytanilag is jól nyomon követhető, jól dokumentált. Az
Ordovíciumban fellépő, állkapocs nélküli Ostracodermákat valamely ősi, nyeles tüskésbőrűvel közös ősből
származtatják. Filtráló táplálkozásmódjuk ellenére azért bizonyultak sikeres formának, mert képesek voltak a
helyváltoztatásra. Az Ostracodermákból fejlődtek ki a devon elején a már állkapoccsal rendelkező, páncélos
őshalak, a Placodermák. Az állkapocs sokféle táplálkozásmód előtt nyitotta meg az utat. Ez az állkapocs a
kopoltyúívek számának redukciójával jöhetett létre. Míg az Ostracodermáknál 9-14 egyforma kopoltyúívet és
kopoltyúrést találunk, addig a Placodermákon számuk 6 párra csökkent. A Placodermák említett állkapcsa a 6.
kopoltyúív előtti kopoltyúívekből fejlődött ki. A Placodermák a tavakon és folyókon kívül a devon tengereit is
meghódították. Virágkoruk a devon volt, melyet a karbonban nagy hanyatlás, majd a permben kihalás követett.
Nagyon sokféle típusuk élt, sokféle irányban alkalmazkodtak. A Placodermák továbbfejlődéséből kialakult
porcos és csontos halak megjelenése ugyancsak a devonra esik. A fejlődés útja az volt, hogy a Placodermák 6
kopoltyúívéből az első szorosan az állkapocshoz és a koponyához forradva szilárd kapcsolódást hozott létre a
kettő között. A porcos halak (Chondrichthyes) - a cápák és a ráják - maradványai általában a fogakra
szorítkoznak, mivel a porc nem fosszilizálódik. Cápa és rájafogak a devontól máig elég gyakoriak a tengeri
üledékekben. A csontos halak (Osteichthyes) Placodermákból való kialakulásuk után rögtön több ágra szakadva,
több irányban fejlődtek tovább. Ezek az ágak a tüdős halak (Dipnoi), a bojtos-úszós halak (Crossopterygii) és a
sugaras-úszós halak (Actinopterygii) csoportjai voltak. A devonban a tüdős halak és bojtos-úszósok voltak a
leggyakoribb, legváltozatosabb csoportok. A tüdős halak virágkora a devon volt. Szórványosan ma is élnek élő
kövületként Ausztráliában, Afrikában és Dél-Amerikában. A halak és a négylábúak közötti összekötő kapcsot a
bojtos-úszós halak jelentik. Ezeknek virágkora éppúgy a devonra esett, mint a tüdős halaké, környezetük is
hasonló volt (Régi Vörös Homokkő fácies). A harmincas évekig kihalt csoportnak tartották, ekkor fedezték fel
az Atlanti-óceánban élő Latimeriát, a Crossopterygiák recens képviselőjét.
A devon bojtos-úszósok egy része a tüdős halakhoz hasonló módon rendelkezhetett a légzés képességével,
úszóiból pedig kifejlődhetett a szárazföldi helyváltoztatásra alkalmas Tetrapoda végtag. A kisebb tavacskák
kiszáradása a száraz évszakok idején arra kényszerítették a Crossopterygiákat, hogy a szárazföldön átvándorolva
a nagyobb tavakban keressenek menedéket. Az "old red kontinens" félig száraz klímája jelentette azt a
kényszerhelyzetet, mely kedvező szelekciós nyomást gyakorolt a szárazföldön ügyesebben mozgó, erősebb
úszójú Crossopterygiák irányába. Az ilyen példányoknak nagyobb esélye volt a szárazságok átvészelésére.
Belőlük fejlődtek ki az első négylábúak. A legrégibb és legősibb négylábú maradványait Grönland felső-devon
homokkövében találták és Ichthyostega (halkoponyájú) néven írták le. Ezek az első kétéltűek csak kényszerből
hagyták el a vizet a száraz évszakok idején, később a karbonban sok fajuk már életének jelentős hányadát a
szárazföldön töltötte.
Valamennyi, a következő időszakban, tehát a karbonban jelentős mocsári, tavi és szárazföldi növény és állat őse
a devonban fejlődött ki. A karbonban csak a gazdagodás, a változatosság és a méretek növekedése következett
be. Így a százlábúak és a rovarok (Insecta) esetében úgy tűnik, hogy a karbon ezeknek virágkora volt. Ekkor
éltek minden idők legnagyobb rovarjai. A devonban megjelent kétéltűek is a karbonban indultak páratlanul nagy
fejlődésnek. E gerinces osztály virágkora mind a változatosságot (diverzitást), mind az egyedszámot tekintve a
karbon volt. A karbon őskétéltűi (Stegocephali) a mocsárerdők lakói voltak. Egyesek a pikkelyfák odúiban
vertek tanyát, és lehet, hogy éjjeli ragadozók voltak. Más fajok iszapba ásták magukat. Az őskétéltűek a triász
végén haltak ki. Belőlük fejlődtek ki a karbon elején az első hüllők. Az őskétéltűek és a legprimitívebb hüllők
között annyira fokozatos az átmenet, hogy számos fajról vita folyt: kétéltű-e vagy hüllő? Volt eset, hogy a
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bizonytalanságot a csontváz mellett talált kövesült tojások döntötték el, melyek bizonyították, hogy a lelet a
hüllőkhöz tartozik.
A devon tengeri élővilágban is igen jelentős változások zajlottak le. A gerinctelenek közül mindenekelőtt az
ammoniteszek feltűnése és gyors elterjedése fontos esemény. Ezek az élőlények sok tekintetben a nautilusokra
emlékeztető, azokkal rokon puhatestű, külsővázas fejlábú állatok voltak. A két csoport közötti különbség házuk
szerkezetében jól felismerhető: az ammoniták háza vékonyabb falú, a kamrákat összekötő cső (szifó) peremi
helyzetű, a kamraválaszfalak a szájnyílás irányában domborúak, a kamraválaszfal és a házfal metszésvonala
(lóbavonal) az ammoniteszekenél a törzsfejlődés során igen bonyolulttá vált (1.2. ábra).

1.0.2. ábra: A lóbavonal változása az ammoniteszek törzsfejlődése során
Az ammoniteszek őse is egyenes, bot alakú házat épített a szilurban (Bactrites). A devon elején előbb lazán,
majd szorosan, egy síkban felcsavart házak terjednek el. A devon-karbon ammoniteszek nagy része a
Goniatites-félékhez tartozott, melyeknek még egyszerű lóbavonala és sima felszínű háza volt. A késői devonban
csatlakoztak hozzájuk a Clymenia-félék, mely utóbbiak azonban a devon végén ki is haltak. Az ammoniteszek
főként a nyílt vizek lakói voltak.
A nyílt tengerben éltek a Tentaculites-félék is, melyek különösen a szilur és devon hemipelágikus fácieseire
jellemzőek. Rendszertanilag és életmód szerint is a mai plankton csigákkal, a Pteropódákkal hasonlíthatók
össze. A karbontól ugyanebben a fáciesben a Posidonia nevű kagyló tűnik fel, mely vagy letépett és nyílt
vizekre sodort algákkal (pszeudoplankton módon), vagy mint újabban többen feltételezik, már eleve planktoni
életmóddal vált a pelágikus régió lakójává.
A zátonybiotópot és sekélytengeri miliőt még a Brachiopodák és tengeri liliomok (Crinoideák) uralták.
Formagazdagságuk épp ekkoriban, a devonban és karbonban érte el csúcsát. A Brachiopodák köréből külön ki
kell emelnünk a Spirifer-féléket (devon-karbon) és a Productus-féléket (karbon-perm), mint e korszak egyik
leggyakoribb sekélytengeri fosszíliáit. A devon és karbon sekély tengereiben jelentek meg a ma annyira elterjedt
tengeri csillagok és sünök első képviselői.
A szárazföldi élővilág átalakulása a permben
A devon után a következő nagyobb fordulatot a permi ősmaradványok dokumentálják. Ez főként a kontinensek
életét érintette. E változásokban világosan felismerhetők az éghajlati okok. A permben a kontinensek egyetlen
szuperkontinensben, a Pangea-ban tömörültek (1.3. ábra). Ekkor a növényvilág fejlődése a változatos éghajlat
miatt eltérő irányt vett e kontinens északi felében, Laurázsiában, és déli részén, a Gondwanán.
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1.3. ábra: A Pangea kialakulása a késő-permben
A négylábúak fejlődésében ilyen eltérést nem tapasztaltak, ezek kicserélődése előtt nyitva volt az út Laurázsia
és Gondwana között a Hercynidák vonulatain át. A karbon meleg nedves klímája után Laurázsiában a száraz és
félig száraz éghajlat vált uralkodóvá. Ez a permben olyan szelekciós nyomást gyakorolt az élővilágra, mely a
nedvességigényes harasztok visszaszorulását, és a szárazságot elviselő ősfenyők (Voltzia, Ullmannia)
előretörését, elterjedését váltotta ki. Ugyancsak a permben kezdett elterjedni mérsékeltebb éghajlatú,
csapadékosabb helyeken a szintén a Cordaitesből kifejlődött Ginkgo-félék jellegzetes levelű csoportja. Ez
utóbbinak ma is él képviselője.
A karbonban már nem ritka primitív hüllők (Cotylosauria) továbbfejlődéséhez Laurázsia permben szárazra
forduló klímája kedvező lökést adott. Ez a változás a Varisztidák kialakulásához köthető. A hüllők - szemben a
kétéltűekkel - tápláló és védőburokkal ellátott, belsőleg megtermékenyített kemény héjú tojásaikat a
szárazföldön rakják le, és e tojás a ragadozókkal és a szárazsággal szemben egyaránt nagyobb védelmet nyújt az
ivadéknak, mint a kétéltűek vízi, külsőleg megtermékenyített petéi. Így a hüllők előtt megnyílt sok olyan száraz,
barátságtalan környezet, mely addig meghódíthatatlan volt a négylábúak számára. Mindez kedvezett a hüllők
adaptív radiációjának.
Eltérő éghajlati helyzete volt Gondwanának, ahol a permo-karbon jégkorszak mély nyomot hagyott a kontinens
növényvilágán. A karbon és idős perm nedves hűvös klímája a fagytűrő, lombhullató, kistermetű, évgyűrűs
fákból és bokrokból álló Glossopteris-flórát alakította ki. A Glossopteris magvait külön két kis összezáródó
levél védte a hidegtől. Ez a tulajdonsága már a zárvatermőkre (Angiospermae) emlékeztet. A karbonban fellépő,
triászig kitartó Glossopteris-flóra sajátos bélyegei a hideghez való alkalmazkodást bizonyítják. Egyesek a
zárvatermők közvetlen őseit is a Glossopteris-flórában látják. Gondwana idősebb permi rétegeiből a jégkorszak
miatt gyakorlatilag hiányoznak a hüllők. A perm közepétől azonban a laurázsiaival egyező, igen gazdag
hüllőfauna élt itt, melynek bevándorlását az éghajlat felmelegedése tette lehetővé. A permi hüllők a karbonban
már nem ritka ősből, a Cotylossauriákból fejlődtek ki. Egyik csoportjuk, a Pelycosauriák, igen bizarr
megjelenésű, vitatott funkciót betöltő gerincvitorlával díszített állatok voltak. Gyakoriságban azonban ezeken is
túltettek a perm közepétől triász végéig elterjedt emlősszerű hüllők (Therapsida). Leletekkel dokumentált
nagyon szép fejlődési sor vezet ezektől a hüllőktől az első és legrégibb emlősökig. Egyes újabb bizonyítékok
szerint az emlősszerű hüllők testhőmérséklete állandó volt.
A felső-karbon és perm tengeri élővilága nem sok különbséget mutat a devon-alsó - karbonhoz képest.
Kiemelkedő jelentőségűek voltak a zátonylakó mészalgák (Mizzia). A középső-karbontól kezdődően a perm
végéig először váltak jelentőssé a tengeri faunában a mészvázú egysejtűek, a Foraminiferák. Bár a
mikrofaunához tartoznak, egyes csoportjaik, így a Fusulinák és Schwagerinák meglepően nagy, 1-2 cm-es
házakat építettek (nagyforaminiferák). Ezek néhol olyan tömegben éltek a sekély tengerekben, hogy házaik
kőzetalkotó mennyiségben temetődtek be (fusulinás mészkő).
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A kagylók gyakorisága és változatossága egyre nőtt, de még mindig eltörpült a Brachiopodáké mellett. A csigák
közül a nyílt tengerben úszkáló, egy síkban felcsavarodott házú Bellerophon-félék jelentősek, melyek már a
karbonban gyakorivá váltak.
A fanerozoikum leglátványosabb kihalása a perm végén következett be. E tömeges kihalás a növényeket nem
érintette, a tengeri gerinctelen állatcsaládoknak azonban közel 50%-a eltűnt. A tengerekben kihaltak a
Fusulinida-k, a Tetracoralliák, a Trilobiták, az Eurypteridák, sok ősi nyeles tüskésbőrű (Blastoidea), továbbá a
Brachiopodák, és mohaállatok nagyon sok csoportja. Eltűntek a Placodermák. Az ammoniteszek is majdnem
kihaltak, egyedül az Otoceras és az Ophiceras őse vészelte át a perm/triász fordulóját a Tethys nyitva maradt,
keleti szárnyában. A szárazföldön nagyon sok ősi, permo-karbon rovarcsalád, a kétéltű családok 75%-a, a hüllők
családjainak 80%-a halt k ekkor. A kihalás okaként egyetlen és határozott okot nem lehet kimutatni. Valószínű
több jelenség komplex hatása okozta a tömeges pusztulást. Ezekre vonatkozóan is csak feltevések vannak.
Egyik ezek közül a sekélytengeri fácies nagymérvű zsugorodását teszi felelőssé, ami a Hercyniai-orogenezis
után valóban bekövetkezett.
A mezozoikum élővilága
A sekélytengeri környezetben a Brachiopodák és Crinoideák jelentősége erősen csökkent a paleozoikumhoz
képest. Ugyan gyakoriak még a Brachiopodás és Crinoideás mészkövek, de a formagazdagság (taxonszám),
változatosság messze elmarad a paleozoikumétól. A foraminiferák jelentősége főleg a krétában kezdett újra
megnőni, mikor ismét megjelenek a nagyforaminiferák (Orbitolina). A mezozoos selfeken nagy tömegű
zátonymészkő képződött. A triászban a mészalgákkal kísért (diploporás dolomit) korallzátony fácies elterjedt. A
zátonyokat ekkor már a hatosztatú korallok (Hexacorallia) építették fel. A meszes lagúnákban nagytermetű,
vastag héjú kagylók, a Megalodusok igen gyakoriak voltak. Ekkor a szivacsok is fontos zátonyépítők voltak. A
zátonyfáciest vastag héjú csigák és kagylók kísérik. A zátonyok közötti lagúnákban finom meszes iszap rakódott
le, melyet litográf palaként bányásznak. Solnhofen mellett ez a kőzet a partvidéki és szárazföldi állatvilág
legpazarabb maradványait zárja magába. A krétában mindvégig gyakori volt a zátony fácies. A kréta zátonyok
egyik fontos építőjévé a kagylók sajátosan alkalmazkodott csoportja lépett elő. Ezek voltak az ún.
Pachyodonták. Az idősebb kréta Requienia és Caprotina után a korallszerű növekedéshez mind jobban
alkalmazkodó felső-kréta Rudisták (Hippurites, Radiolites) léptek fel. Hazánkban nagyon szép Hippurites-es
biohermák találhatók Sümeg környékén. Az Ugodi Mészkő Formáció képződményeiből Benkőné Czabalai
Lenke több, mint 50 írt le. Ezek többsége a Hippurites- és Radiolites-félék közé tartozik, de kis mennyiségben
előfordulnak más csoportok képviselői is.
A Radioláriák kőzetalkotó felhalmozódása a mezozoikum nyílttengeri, óceáni térségeire jellemző. A mészvázú
nannoplankton a triászban jelent meg, és helyenként a pelágikus mészkövek (biancone, maiolica) ennek
vázelemeiből (coccolitok, nannoconusok) épültek fel. A nannoplankton tagjai egysejtű, ostoros állatok, illetve
növények (átmeneti lények). A jurától léptek fel a kovaalgák, a Diatomák. A krétától terjedtek el a planktoni
foraminiferák; legfontosabb közülük talán a felső-kréta Globotruncana. A mészvázú nannoplankton és a
plankton-foraminiferák sztratigráfiai korrelációra és biozonációra használatosak.
Az Ammonitesek és részben a Belemnitesek pelágikus állatok voltak. Bár a perm végén majdnem kihaltak, a
túlélő alakokból rendkívül gazdag és változatos ammonitesz csoport fejlődött ki (jellemző pl. a Ceratites). A
triász végén ismét kihalás fenyegette az ammoniteszeket, és feltehetően csak egyetlen nemzetség, a
Rhacophyllites mentette át a csoportot a jurába. A jura legelején ebből az egyetlen formából bontakozott ki a
jura és kréta gazdag és változatos Ammonites együttese. A fejlődés útja a méretnövekedés, egyre több díszítő
elem (bordák, csomók) megjelenése, valamint a csipkéhez hasonlítható lóbavonal további komplikálódása volt.
Az ammoniteszek különösen a vörös ammoniteszes mészkő fáciesben (ammonitico rosso) gyakoriak (1.9. kép).
Pelágikus életmódjuk miatt nagy távú korrelációra, kitűnő biozonációra alkalmasak. Az ammoniteszek több
ízben és több ágon megkísérelték az egy síkban felcsavart házalak feladását. Az ilyen formákat
heteromorfoknak nevezik. Heteromorf ammoniteszeket ismerünk a felső-triászból (pl. a Rhabdocera), a
középső- és felső-jurából, majd gyakoriak a krétában (Ancyloceras stb.). Egyes heteromorfok a kréta végén a
bot alakú, egyenes formához tértek vissza. A heteromorf fejlődést egyesek úgy értékelik, mint a pelágikus
életmód feladásához, a fenéken való megtelepedéshez való alkalmazkodást. Az ilyen ammoniták többnyire
sekélytengeriek. A jurától kréta végéig elterjedt belemniták a ma élő szépiák és Octopusok ősei. Maradványaik
igen gyakoriak voltak a jurában és a krétában.
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1.9. kép: Ammonitico rosso csiszolt felülete
A mezozóos tengerekben a halak mellett a legfeltűnőbb gerincesek a tengeri életmódhoz kitűnően
alkalmazkodott hüllők (tengeri ősgyíkok) voltak. Egyes fajok nagy méretükkel (12-16 m) tűntek ki. Talán
legjobban alkalmazkodtak az Ichthyosaurusok, melyek a ma élő delfinekhez teljesen hasonló külső alakot és
ebből következően életmódot vehettek fel. Jellegzetesek voltak a Plesiosaurus-félék, az ősi teknősök, tengeri
krokodilok és gyíkok. Legtöbbjük félelmetes ragadozó lehetett. Voltak a mai fókákhoz hasonló életmódot
folytató tengeri őshüllők is. Ebből az időszakból származik hazánk leghíresebb ősmaradványa, a Placochelys
placodonta, vagy kavicsfogú álteknős. Maradványai a késő-triász Veszprémi Márga Formációból kerültek elő, a
veszprémi Jeruzsálem-hegyen 1899-ben. A leletegyüttes egy ép koponyát, valamint páncél-, borda- és
végtagtöredékeket foglal magába.
A mezozoikum növényvilágát egészen a kréta közepéig a különféle nyitvatermők (Gymnospermae) túlsúlya
jellemzi. A permben e flóra számos eleme már megjelent. A harasztok visszaszorultak, bár egyesek szárazabb
klímához alkalmazkodtak (Pleuromeia). A mezozoikum elején továbbra is gyakoriak voltak az ősfenyők.
Legjellemzőbb növénnyé azonban a cikászok és cikadeoidák váltak. Ezek primitív nyitvatermők, egyes fajaik
ma is élnek a trópuson. Virágkoruk azonban a mezozoikum volt. Megtalálhatók még a krétában kihaló
magvaspáfrányok is, a cikászok ősei. A ma gyakori, fejlettebb fenyőfélék (Coniferae) a jurától kezdtek
elterjedni. A mérsékeltebb, csapadékosabb területek gyakori növényei voltak a már ugyancsak permben feltűnő
Ginkgo-félék. A növényvilág fejlődésében a kréta-időszak hozott jelentős fordulatot. Ugyan már a jurából
jeleznek szórványos leletként pálmafa-törzseket, a zárvatermők (Angiospermae) vagy virágos növények
bámulatra méltó gyors elterjedése a krétában zajlott le. A zárvatermőkön belül az egyszikűek és kétszikűek
közel egy időben, együtt terjednek el a késő-krétában.
A szárazföldek állatvilágában a hüllők uralma szembeötlő. A mezozoikum volt a nevezetes dinoszauruszok
kora. Ezek a gyakran bizarr külsejű, olykor félelmetes méreteket elérő hüllők a triászban jelentek meg és a kréta
végén haltak ki. Egyik legismertebb alkalmazkodási formájuk az óriási, 20-30 m-es testű, hosszú nyakú, apró
fejű Brontosaurus, Brachiosaurus és Diplodocus. A törzset négy oszlopszerű láb emelte fel. Tavakban,
folyókban élhettek, ahol a hatalmas test súlyát a víz felhajtó ereje csökkentette. A tófenéken járkálva keresték
vízi növényekből álló táplálékukat. A növényevők másik ága erős páncélzattal védekezett a ragadozók ellen.
Ilyen volt pl. a Stegosaurus, a Triceratops stb. A nagyméretű ragadozók két lábon jártak (a Tyrannosaurus 12 m
hosszú volt), tőrszerű, hatalmas fogaik tanúskodnak táplálkozásmódjukról. A növényevők között is számos két
lábon járó faj alakult ki. A két lábon járó formák mellső végtagjai gyakran elcsökevényesedtek. A jurában és
krétában hüllők repkedtek a cikászok és a tengerparti sziklák, sőt a nyílt óceán felett. A hüllők, csakúgy, mint
később az emlős denevérek, behatoltak a légkörbe is. A repülő hüllők (Pterosauria) bőrredőt növesztettek szárny
gyanánt, melyet a mellső végtag hosszúra nyúlt negyedik ujja feszített ki. Első három ujjukkal kapaszkodhattak
a fákon, mint később a denevérek. Csontjaik üregesek, könnyűek voltak, csőrszerű szájukban fogak ültek. A
Pterosauriák legtöbbje kitűnő repülő volt. Maradványaik Solnhofen malm-kori litográf paláiból kerültek elő. Az
utóbbi években Magyarországról is kerültek elő dinoszaurusz maradványok. Iharkút környékén, a kréta korú
szárazföldi képződményeket tartalmazó Csehbányai Formáció agyagos, kőzetlisztes rétegei gazdag szárazföldi
gerinces leletegyüttest tartalmaznak. Halak, kétéltűek, hüllők és madarak csontjai kerültek innen elő. Ezek közül
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a dinoszaurusz maradványok a legkutatottabbak. Az anyag fontosságát az adja, hogy több, a tudományra nézve
új dinoszaurusz faj került innen leírásra.
A madarak a jura időszakban fejlődtek ki a hüllőkből (dinoszauruszokból). A hüllők és madarak közötti
átmeneti lény kitűnő megtartású több maradványa a solnhofeni litográf palából került elő. A gyíkmadár vagy
Archaeopteryx a mozaikfejlődés szép példája. Számos hüllőbélyeg, mint pl. a csőrben ülő fogak, a csigolya
alkotása, a 20-21 csigolyából álló farok, tipikus madárjellegekkel (koponyaalkotás, a hátsó végtagok és a
tollazat) társul. Galamb, legfeljebb tyúkméretű madár volt és gyenge repülő lehetett.
Bár a legrégibb emlősmaradványok a felső-triászból származnak, a mezozoikum folyamán ez az osztály erősen
háttérben maradt. Egyesek szerint csak fejlettebb intelligenciájuknak köszönhették azt, hogy egyáltalán
fennmaradhattak a hüllők "árnyékában". Fogakból és koponyatöredékekből álló szerény maradványaik
szórványosan fordulnak elő. Kis termetű, egér, legfeljebb macska méretű állatok voltak, melyek rovarokkal,
esetleg apró gyíkokkal, tojásokkal, elhalt állatokkal táplálkoztak. A mezozoos emlősök öt rendje
különböztethető meg. A Pantotheria kivételével valamennyi kihalt. A Pantotheriákból fejlődött ki valamennyi
kainozoos emlős, beleértve a ma élőket is.
A kréta végén - akárcsak a permben – az élővilágot nagymérvű kihalás sújtotta (1.4. ábra). A növényvilág
fejlődésében azonban ezúttal sem találunk törést. Talán az egyetlen folyamat, mely a vegetáció képének
megváltozásához vezetett, az a mezozoikum jellegzetes nyitvatermőinek egyre szűkebb területre való
visszaszorulása a késő krétában.
Ugyanakkor a tengeri gerinctelen állatcsaládok 26%-a tűnik el a kréta legvégén. A kihalás különösen a
pelágikus szervezetek és a hüllők körében szembeötlő, de kisebb mértékben érintette a tenger fenéklakóit is.
Eltűntek a rudisták, a belemniteszek, kihaltak az ammoniteszek. A pelágikus mikrofaunában a nemzetségek és
fajok 80-90%-a kihalt. A pusztulás aránylag hirtelen következett be. A következő korszak (emelet) a dániai,
szembeötlően szegény pelágikus szervezetekben. A szárazföldeken a hüllők nagy része a kihalás sorsára jutott.
Csak a ma is élő teknősök, krokodilok, gyíkok és kígyók maradtak fenn.

1.4. ábra: Az élővilág fejlődése folyamán bekövetkezett kihalási események mértéke
a kihalt családok arányának tükrében
A kihalás okaira vonatkozóan csak feltevések vannak:
1. A kihalás okaként gyakran említik az éghajlatromlást. Az oxigénizotópos vizsgálatok a felsőkréta esetében
gyenge hőmérsékletcsökkenést mutatnak ki. Sokszor azonban épp a lehűlés növeli a diverzitást. Önmagában ez
nem ad megnyugtató magyarázatot.
2. A kozmikus sugárzás növekedésének elméletét modern formában HAY (1971) támasztotta fel, aki szerint a
mágneses térfordulások, melyek hosszabb nyugalmi szakasz után a kréta végén gyakorivá váltak, nagyobb
mennyiségű kozmikus sugárzás behatolását tették lehetővé.
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3. Valószínűbbnek tűnik, hogy a kihalás (a perm végi is) a tartós eusztatikus regressziókkal állhat
összefüggésben. Az ilyen esemény a bentoszlények elterjedési területét erősen zsugorítja, a kontinentális
területnövekedés pedig az extrém kontinentális klíma elterjedését segíti. A hatás tehát egyaránt éri a tengeri és
szárazföldi életet. A kréta végén az alpi tektogenezis és kezdődő orogenezis valóban eusztatikus regressziókat
okozott.
4. A Glomar Challenger tengerfenék-fúrásai több helyen harántolták a folyamatos kréta-paleocén óceáni
rétegsort. Ez alapján állították fel azt a hipotézist, mely a kréta végi - már említett - gyenge lehűlés tényéből
indul ki, amely a mezozóos flórát a közepes szélességi körökről kiszorítva az új, zárvatermő Conifera flóra előtt
nyitotta meg az utat. Mindez a dinoszauruszok elterjedési területének oly mértékű zsugorodását okozta, amely a
csoport kihalásához vezetett.
Valószínű, hogy az eusztatikus regresszió, a légköri CO2-tartalom változása, a tengervíz kémiai viszonyainak
változása együttesen vezethetett a kréta végi kihaláshoz.
A kainozoikum élővilága
A tercier sekélytengeri mikrofauna nagy részét bentosz-foraminiferák és ostracodák alkották. A bentoszforaminiferák krétában kezdődő felvirágzása a tercierben tovább tartott. A Kiscelli Agyag egyetlen kisebb
darabjából akár száznál is több mikroszkopikus foraminifera faj iszapolható ki. Megjelentek ismét a
nagyforaminiferák, melyek közül a legjellemzőbbek az eocén-oligocén Nummulitesek lapos korong vagy lencse
alakú házai. A Nummulites millecaput egyes példányai a 15-20 cm-es átmérőt is elérték. Mellettük más
nagyforaminiferák, így a Discocyclina-félék is kőzetalkotó mennyiségben voltak jelen ekkor. Szembeszökő a
kainozoos rétegekben a kagylók és csigák gyakorisága. A Brachiopodák és Crinoideák a háttérbe szorultak a
tengeri faunában. A Brachiopodák helyét a sokféle életmódhoz (ásás, csúszkálás, odanövés, fúrás stb.)
alkalmazkodott kagylók foglalták el. A zátonyok lényegében a ma is tapasztalható képet mutatják: a korallok és
vörösalgák adják a zátonyok vázát. Magyarországon számos helyen található szép, sekélytengeri kagyló - csigafauna. A dudari eocén gazdag és szép, meleg tengeri molluszka-faunájában a nagy, színes díszítésű Velatesek
vonják magukra a figyelmet, a gánti eocénből a Cerithium subcorvinum 10-15 cm-es tornyos házai tűnnek fel,
pazar szépségű a várpalotai miocén homokparti faunája (természetvédelem alatt áll) vagy az egri oligocén
kagylóinak és csigáinak formagazdagsága. E lelőhelyekről egyenként több száz fajt írtak le. Gyakoriak végül a
tengeri sünök (Echinidae) maradványai, melyek virágkora a krétától máig tart.
Az óceáni üledékképződésben a kainozoikum során a coccolitok (mészvázú nannoplankton) és a planktonforaminiferák (Globigerina-félék) vettek részt kőzetalkotó mennyiségben. Ezek az élőlények – nagy
elterjedésüknek köszönhetően - a kainozoikum biozonációjának alapját adják és a nagy távú korrelációra jól
alkalmasak. Jellemzők még a kovaalgák (Diatomák), a Radioláriák és a plankton csigák (Pteropoda) a pelágikus
életterekben. A külsővázas fejlábúakat azonban ekkor már csak a Nautilus-félék néhány csoportja képviselte.
Nagyon gazdag, jó megtartású miocén, bádeni korú tengeri gerinctelen fauna található a várpalotai Szabóbányában. Leggyakoribb elemei a puhatestűek; több mint 400 fajt írtak le ebből a faunából. Az
ősmaradványokat tartalmazó összlet Sekélytengeri környezetben, a hullámverés övében rakódott le. Az
ősmaradványok különlegességét az adja, hogy gyakran az eredeti színezés és mintázat is megőrződött a
vázmaradványokon.
A kainozoikum növényvilágának arculata a maihoz hasonló volt. A fajok elterjedése, vagyis a növényföldrajzi
viszonyok azonban megváltoztak. A levélmaradványok, a spóra- és pollenvizsgálatok értékes paleoklimatológiai
következtetésekre alkalmasak, korrelációra is felhasználhatók. A magyarországi oligocénben és miocénben nem
egy helyen igen jó megtartású, szép levéllenyomatokból álló gazdag flóra ismeretes. Ezek tanúsága szerint
hazánk földjének akkori szárazulatain örökzöld, szubtrópusi növények éltek, köztük pálmák és sok olyan faj,
melynek rokonsága jelenleg az Indonéz szigetvilágban, Japánban, DK-Ázsiában honos. A bükki kainozoos
éghajlat és annak változásai legteljesebben Andreánszky Gábor paleobotaniai munkásságán keresztül
mutathatók be. Az eocén végén, oligocén elején a területen száraz szubtrópusi éghajlat uralkodott, téli
csapadékmaximummal. Az oligocén folyamán az éghajlat nedves szubtrópusivá változott, ahol a nyári hónapok
is sokkal csapadékosabbak lehettek. A neogén folyamán a mátrai vulkánosság következtében erősen tagolt táj
alakult ki. A domborzati sokszínűség igen változatos növényvilág kialakulását eredményezte. A magasabb
területeken fenyvesek, a völgyek alján ligeterdők voltak. A hűvösebb lejtőkön bükkfélék alkottak erdőségeket.
A miocén vége felé az addig uralkodó meleg klímát szárazabb, kontinentális éghajlat váltotta fel.
A gerincesek törzséből a hüllők nagy virágzási korszaka a kréta végi kihalással ért véget, jelentőségük a
kainozoikum faunájában lényegében ugyanaz, mint a jelenkorban. A paleocénben és az eocén elején a hüllők
által üresen hagyott biotópokat a mezozoikum folyamán háttérben meghúzódott, addig jelentéktelen osztály, az
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emlősök osztálya foglalja el. A sokféle új környezet meghódítása az emlősök páratlanul sokirányú
alkalmazkodását és ezzel differenciálódását (ún. adaptív radiációját) idézte elő. Az emlősök legtöbb alaptípusa,
beleértve a vízi (delfin, cet) és repülő (denevér) emlősöket is, lényegében az eocénben kialakult. A
harmadidőszak tehát az emlősök kora. A mai emlősfauna legtöbb tagjának fejlődéstörténetét kitűnő leletekkel
alátámasztott evolúciós sorokon tudjuk végigkövetni. Az emberszabású majmok oligocéntől követhető fejlődési
vonala vezetett az ember kialakulásához, mely utóbbi esemény a pliocén-pleisztocén határ tájékán, mintegy 2
millió éve következett be. A kainozoikum legjelentősebb evolúciós eseménye kétségtelenül az ember
megjelenése, az emberi társadalom kialakulása volt. Az ember maga, biológiai felépítését tekintve kevéssé
specializált: fogazata, végtagalkotása sok más emlőshöz képest primitívnek mondható. Viszont az agy példátlan
fejlődésén keresztül olyan szellemi képességekre tett szert, melyekkel messze kiemelkedhetett az emlősök
világa fölé.

4. Az életnyomok
Az ősmaradványok egy speciális csoportját alkotják a fosszilizálódott életnyomok, vagy nyomfosszíliák. Ezek
kialakulásakor nem az élőlények fosszilizálódnak, hanem azok élettevékenységének nyomai. Ennek
megfelelően az ősmaradvány kifejezés magába foglalja az egykor élt élőlények (növények, állatok)
maradványait, valamint élettevékenységük megőrződött nyomait is. A nyomfosszíliák olyan képződmények,
melyek az egykori élőlények élettevékenységéről, viselkedésmódjáról árulkodnak. Ide soroljuk a különböző
ásásnyomokat, fúrásokat, sőt a tojásokat és a megkövesedett ürüléket (koprolit) is.

4.1. Az életnyomok típusai
Életnyomnak tekintünk minden olyan nyomot, melyet az élőlények hagynak maguk után az aljzaton, vagy az
aljzatban. Az életnyomot tartalmazó anyag lehet laza üledék, vagy valamilyen szilárd aljzat. Ez az aljzat kőzet,
mészváz, különböző növényi rész lehet.
Az életnyomok sokfélesége megkívánja azok rendszerezését. Csoportosításuk elsősorban a létrehozó szervezet
viselkedése alapján történik. Eszerint a következő életnyomtípusokat különítjük el:

pihenésnyomok

nyugalmi helyzet nyomai
lakásnyomok
helyzetváltoztatás nyomai

csúszásnyomok

járásnyomok
futásnyomok
ugrásnyomok
repülésnyomok
táplálkozás nyomai

iszapfalási- és
ásási nyomok

legelésnyomok
harapás- és rágásnyomok
egyéb életnyomok
1. táblázat: Az életnyomok csoportosítása Seilacher rendszere szerint

20
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Paleontológia

Napjainkban mindinkább elterjed a nyomfosszíliák kialakításuk módja alapján történő osztályozása. Eszerint
megkülönböztetünk bioeróziós szerkezeteket, biogén üledékes szerkezeteket és egyéb életműködésnyomokat.
Bioeróziós szerkezetek: Bioeróziós nyomok akkor alakulnak ki, amikor az élőlény valamilyen szilárd aljzatba
készíti életnyomát fizikai és/vagy kémiai úton. Ez az aljzat leggyakrabban mészkő, más állatok meszes váza,
vagy különböző növényi részek. A bioeróziós nyomokat tengeri és szárazföldi környezetben egyaránt
megtaláljuk. Számos élőlénycsoport hozhat létre bioeróziós nyomokat. Közülük leggyakoribbak a
merószivacsok, a fúrókagylók és különböző tengeri férgek. Sziklás tengerparton gyakori például, hogy a
kavicsokon, vagy mészkősziklákon kisebb-nagyobb lyukakat, üregeket fedezünk föl. Ezeket olyan élőlények
hozzák létre, melyek maguk szilárd vázzal nem rendelkeznek. A mészkőbe savas váladékukkal marnak üregeket
és ezekbe húzódva védik magukat a ragadozóktól és az erős hullámveréstől (1.10. kép).

1.0.10. kép: Fúrókagylók és marószivacsok bioeróziós nyomai
kora-miocén abráziós kavicsban
Tengeri környezetben a bioeróziót végző élőlények tevékenységükkel befolyásolják az üledékképződés menetét.
Egy év alatt akár több négyzetméterni kemény mészkőfelszínt képesek sűrűn lyukacsossá tenni. Az így
meggyengült sziklákat pedig sokkal könnyebben aprítja a hullámzó tengervíz, gyorsítva ezzel a sziklás part
pusztulását. Sőt, ezek az apró élőlények az emberiség történelmében is sorsfordító szereppel bírnak.
Biogén üledékes szerkezetek: A lágy aljzatban/aljzaton kialakuló életnyomokat három részre osztja a
szakirodalom: 1. biogén rétegzett szerkezetek, 2. bioturbációs szerkezetek, 3. biogén üledékek.
1. Biogén rétegzett szerkezetek: az élőlények élettevékenységük során maguk is kialakíthatnak rétegzett
üledékszerkezeteket. Ilyenek pl. a kékeszöld algák (cyanobaktériumok), melyek az ún. sztromatolitokat hozzák
létre. A legidősebb sztromatolitok mintegy 3,0 milliárd évesek. Napjainkban például Ausztrália déli partjainál, a
Cápa-öbölben képződnek ilyen biogén rétegzett szerkezetek (1.11. kép).
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1.11. kép: Kambriumi sztromatolit keresztmetszete
2. Bioturbációs nyomok: olyan életnyomok, melyeket a különböző élőlények az üledékbe ásnak, vagy annak
felszínén helyváltoztatás során (csúszás, mászás, járás nyomai) alakítanak ki (1.12. kép). A bioturbációs
nyomok tengeri és szárazföldi környezetben is nagyon gyakoriak. A létrehozó szervezetek viselkedése alapján
igen sokfélék lehetnek. Az élőlények lakóhelyet vagy táplálékot keresve mélyen beáshatják magukat az
üledékbe. Szintén táplálék után kutatnak azok az állatok, melyek agyagos üledék felszínén különböző
geometrikus nyomszerkezeteket alakítanak ki. A dinoszauruszok és más gerincesek lábnyomai az állatok
mozgásáról, helyváltoztatásáról árulkodnak.

1.10.2. kép: Ophiomorpha nodosa – Callianassa rák bioturbációs nyoma
3. Biogén üledékek: ide tartoznak az élőlények élettevékenysége során kialakuló üledékek. Ezek az ún.
koprolitok, ill. gerinctelen szervezetek esetében a pelloidok, vagyis az állatok megkövesedett ürüléke (1.13.
kép). Ezek a különleges nyomok az egykori élőlények táplálkozási szokásairól adnak információt. Ebbe a
csoportba sorolhatók még a pókhálók is, valamint azok az üledékek, melyeket a bioeróziót végző élőlények
hoznak létre a mészkő pusztításával.
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1.10.3. kép: Dinoszaurusz koprolit (www.nuggetsfactory.com)
Egyéb életműködésnyomok: Ismeretesek olyan életnyomok is, amelyek nem sorolhatók a fenti kategóriák
egyikébe sem. Ide tartoznak például a dinoszaurusz tojások, melyeket szaporodásnyomokként tarthatunk
számon. Kínában, Mongóliában már több száz éve kerülnek elő épen megmaradt dinoszaurusz-fészkek, sőt
hatalmas kiterjedésű fészkelőhelyek is. Ebbe a csoportba tartoznak a madártojások, valamint a kivételes esetben
fosszilizálódott peteburkok is.

4.2. Az életnyomok szerepe a geológiában
Az életnyomok kiváló jelzői az egykori környezeteknek. Jelentőségüket az adja, hogy a valódi fosszíliákkal
ellentétben mindig a keletkezési helyükön találhatók. Mind térben, mind időben széleskörű az elterjedésük,
valamint tükrözik a létrehozó szervezet viselkedését, vagyis a környezeti ingerekre adott válaszát. Ugyanakkor
fontos tudni azt, hogy ezek az életnyomok nem a létrehozó szervezetre, hanem a területen uralkodó környezeti
viszonyokra utalnak. Ugyanaz az élőlény más környezeti viszonyok között (üledéktípus, energiaviszonyok,
táplálékmennyiség változása) más életnyomot hoz létre. Míg ugyanolyan körülmények között többféle élőlény is
kialakíthat ugyanolyan életnyomot.
Az életnyomok vizsgálatával szélesíteni tudjuk az adott terület és kor állat- és növényvilágáról alkotott
ismereteinket. Ugyanakkor életnyomok – főként bioeróziós és bioturbációs nyomok – olyan üledékes
kőzetekben is előfordulnak, amelyekben testfosszíliákat nem találunk. Ekkor a terület őskörnyezeti
rekonstrukciójának elkészítéséhez csak az életnyomokra támaszkodhatunk. Mivel a nyomfosszíliák nem a
létrehozó szervezetre, hanem annak viselkedésére jellemzőek, kiválóan alkalmasak az egykori környezeti
viszonyok meghatározására, azonosítására. Emellett nagy előnyük a valódi fosszíliákkal szemben, hogy mindig
abban az üledékben keletkeznek, amelyikben találjuk azokat.
Az üledéklakó élőlények bioturbációs tevékenységükkel megváltoztatják az üledék szerkezetét. Az élőlények
tevékenységükkel fellazítják az üledéket, növelik annak porozitását. A nagyobb pórustérnek köszönhetően az
üledék mintegy magába zárja, becsapdázza a kőzetrétegekben vándorló szénhidrogéneket (kőolajat, földgázt). A
kutatófúrások során felszínre hozott fúrómagok életnyomai alapján könnyen és pontosan meg lehet határozni a
gazdaságosan kiaknázható telepek kiterjedését, azok határait. Így alakultak ki például a Kanada ÉK-i partjainál,
Új-Funland térségében található hatalmas szénhidrogén-telepek.

5. A Bükk-hegység kainozoos képződményei
Kainozoos képződményekkel a Bükköt övező dombsági tájakon találkozhatunk főként.
A hegységnek csupán a peremét érte el a késő-eocénban előrenyomuló tenger. Az ekkor keletkezett
nummuliteszes – lithotamniumos mészkövet a Nagy-Eged hegy DNy-i lejtőjén tanulmányozhatjuk. Az eocént
jelző óriási egysejtűek mellett jellegzetes ősmaradványok még a kagylók (Pecten, Ostrea), korallok, csigák
maradványai.
Az eocén végén, oligocén elején sekély tengerben keletkeztek azok az agyagmárga rétegek, amelyeket a
Noszvajra vezető műút mentén a Kis-Eged hegy útbevágásában tanulmányozhatunk. Ez a lelőhely gazdag
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ősnövény-együtteséről vált világhírűvé. A növénylenyomatok mellett azonban halak és tarisznyarákok
lenyomatai is előfordulnak.
Az Eger DK-i részén elhelyezkedő volt Wind-féle téglagyár agyagbányájának rétegsora a földtörténet egy
kicsiny szeletének etalonja, sztratotípusa. Az oligocén és miocén közötti átmeneti korszak neve egri emelet. A
Wind-téglagyári szelvény csak az egri idősebb, alsó részét tárja fel. Fokozatosan sekélyedő tengeri környezet
képződményei alkotják rétegsorát.
A miocénben keletkeztek a Borsodi-medence barnakőszén-telepei. A Bükk peremén található miocén korú
partközeli környezetet jelző feltárások közül a nagyvisnyói volt TSz-kőfejtő külön említést érdemel. Itt permi
fekete mészkő abráziós kavicsai figyelhetők meg. A kavicsokon egykori gerinctelen szervezetek (szivacsok,
soksertéjű gyűrűsférgek, kagylók) bioeróziós tevékenységének nyomai figyelhetők meg.
A kora-miocéntől a szarmatáig több szakaszban lejátszódó vulkáni működés vastag riolittufa-takarót hozott
létre. A vulkáni törmelékes összletben néhol ignimbrit-betelepülések figyelhetők meg (Szomolya, Cserépváralja
környéke).
A pannon folyamán képződtek azok a hatalmas lignittelepek, melyeket Bükkábrány környékén bányásznak. Míg
a novaji homokbányában található keresztrétegzett homok a Pannon-tó litorális régióját jelzi.
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A MÁTRA MÚZEUM ŐSLÉNYTANI KIÁLLÍTÁSA

6. Ősnövénytani kiállítás
Északkelet-Magyarországon, a Bükk területén számtalan helyen gyűjthetők fosszilis növénymaradványok, a
karbontól a pleisztocénig. A legtöbb lelőhely kainozoos növényi maradványokat tár fel. A terület egyik
paleobotanikai szempontból világhírű feltárása Eger közelében a kisegedi útbevágás. Itt paleogén, kora-oligocén
növénymaradványok, főként levelek és termések gyűjthetők sekélytengeri körülmények között létrejött, finoman
lemezes szerkezetű márgából. A képződmény és a benne található, főként szárazföldi növények kora 35 millió
év. Az itt található fosszíliák trópusi-szubtrópusi, nedves klímát kedvelő növények maradványai: elsősorban
bükk-, tölgy-, dió- és babérfélék, hüvelyesek, szilfa, valamint benge-félék gyakoriak, valamint olyan egzotikus,
trópusi növények, mint az Elaeocarpaceae családba tartozó Sloanea. Olyan, már kihalt növények is előfordulnak
itt, mint például a Ráskya, melynek termései igen gyakoriak a feltárásban.
A késő-oligocén képződményeit a volt Wind-féle téglagyár agyagbányája tárja fel legszebben. Itt három
szintben, az ún. „alsó flóra”, középső flóra” és „felső flóra” szintekben találhatók nagy mennyiségben
növénymaradványok. Az „alsó flóra” még tartalmaz olyan melegkedvelő fajokat, melyek a kora-oligocénre
voltak jellemzőek. A „felső flóra” már több olyan, mérsékelt égövi elemet tartalmaz, ami napjainkban is
megtalálható a Kárpát-medencében. Ugyanakkor folyók környékén még előfordultak a meleg, nedves klímát
kedvelő fajok is. Ennek megfelelően a leggyakoribb taxonok az Acer különböző fajai (Acer trilobatum), éger-,
szil- és babérfélék, a Myrica, a „Rhamnus” – ez utóbbi csak a Kárpát-medence késő-oligocénjéből ismert –
mocsári ciprusok és páfrányfélék.
A Kárpátok kiemelkedése és az intenzív vulkanizmus jelentős éghajlatváltozást okozott a miocén folyamán.
Számos olyan feltárás található Északkelet-Magyarországon, melyeknek gazdag ősnövény-együttese az ebben a
korszakban lejátszódott éghajlatváltozásokról árulkodik (Felsőtárkány, Sály, Dédestapolcsány, Uppony,
Mikófalva, Bánhorváti, Balaton-Dellő). Leggyakoribb növényfélék a dió (Pterocarya), a juhar (Acer),
mediterrán tölgyek (Quercus), babér (Lauraceae), ámbrafa (Liquidambar), hüvelyesek (Leguminosae) és a
Zelkova. A melegkedvelő növények előfordulása, mint például pálmafélék jelzik, hogy a miocén kezdetén a
mainál jóval melegebb, szubtrópusi éghajlat uralkodott.
Pleisztocén korú növényi lenyomatok elsősorban édesvízi mészkövekben találhatók. Gyakoriak a páfrányfélék,
az éger, a szil és a mogyoró. Ezek a növények a karsztforrások körül kialakuló speciális mikroklímáról
árulkodnak. A terület akkori éghajlati viszonyairól pollenvizsgálatok során nyerhetünk információkat.
Az északkelet-magyarországi kainozoos növénymaradványok legnagyobb tudósa báró Andreánszy Gábor volt.
Számos új növényfajt írt le az itteni feltárásokból. Neki állít emléket a Mátra Múzeum ősnövénytani kiállítása.

7. Ősállattani kiállítás
A Bükk hegység legidősebb kőzetei a paleozoikum végén, a karbon és perm időszakban keletkeztek tengeri
környezetben. A Bükk északnyugati szegélyén Szilvásvárad, Nagyvisnyó és Dédestapolcsány környékén
nyomozhatók az ősmaradványban gazdag paleozoikumi kőzetek. A karbon időszak középső és késői szakaszát
pala és mészkőrétegek váltakozásából álló képződmények képviselik. A fosszíliák talán legismertebb lelőhelye a
nagyvisnyói I. sz. vasúti bevágás. A palarétegekben gyakoriak a pörgekarúak (Productus, Spirifer), mohaállatok
(Fenestella), kagylók és tengeri liliomok. Ritkán Trilobitákat is lehet találni. A karbon mészkövekben a Tabulata
és Rugosa korallok a jellemző makro-fosszíliák. A perm időszak üledékei szintén tengeri képződmények. A
bükki perm sorozat felső szakaszát sötétszürke, fekete mészkőrétegek alkotják, amelyek egykori tengerparti
25
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Paleontológia

lagúnákban és sekélytengerben rakódtak le. Legszebb feltárásuk a Mihalovits-kőfejtő. A legfontosabb lelőhely
ugyanakkor a nagyvisnyói V. sz. vasúti bevágás, amelynek leptoduszos rétege igen gazdag kagylók,
pörgekarúak (Tschernyschewia), korallok (Syringopora) nautiloideák és csigák maradványaiban.
A földtörténeti középidő – mezozoikum – tengeri képződményei gyakoriak a Bükkben. A hegység fő tömegét a
triász időszaki mészkő adja, mely sekélytengeri körülmények között, lagúnában ülepedett le. Az ország többi
lelőhelyével ellentétben azonban a bükki triász kőzetek kevés ősmaradványt tartalmaznak. Jellegzetes
maradványaik a Diplopora nevű mészvázú tengeri alga, valamint a Daonella kagyló. A kréta tengeri üledékek
igen kis területen bukkannak felszínre. Nekézseny közelében található kis foltban durvaszemű, kavicsos üledék.
Dédestapolcsány határában ebbe a komglomerátumba ágyazódva nagyméretű korallos-rudistás mészkőtömbök
találhatók, melyek igen sokféle, de rossz megtartású, töredezett ősmaradványt tartalmaznak.
A kainozoikum elején, az eocénben a Bükk területén sekélytengeri környezet uralkodott. Nagy mennyiségben
találhatók az ekkor képződött mészkövekben az eocénre jellemző óriásegysejtűek, a Nummulites-ek mészvázai.
Ezek akár 5-6 cm-t is elérő lencse vagy érme alakú ősmaradványok. Mellettük rendkívül gyakoriak a csigák,
kagylók maradványai, valamint korallok és szivacsok telepei. A leggazdagabb eocén képződmények a Bükkben
Eger közelében, a Nagy-Eged hegyen találhatóak. A Mátrában viszont ekkor aktív vulkáni tevékenység zajlott.
Az ekkor működő vulkánok hatalmas szigetekként emelkedtek ki az eocén tengerből.
Az oligocén folyamán a Kárpát-medence területét egy hosszan elnyúló beltenger, a Paratethys uralta. Ennek a
beltengernek sekélytengeri képződményei figyelhetők meg Eger környékén több helyen. A Kiseged hegy
oldalában kora-oligocén lemezes agyagmárgában levelek, halak, rákok lenyomatai találhatók nagy számban.
Nagy területen rakódott le az ún. kiscelli agyag, mélytengeri körülmények között. Erre települ az az egri korú
rétegsor, mely a volt Wind-féle téglagyár agyagbányájában tárul fel és gazdag flórájáról és faunájáról vált
világhírűvé. Ezekben az oligocén korú tengeri üledékekben gyakoriak a magános korallok, kagylók, csigák és
halak maradványai.
A miocén elején a Bükk északnyugati részén meredek sziklás tengerpart húzódott. Nagy vastagságban
halmozódtak fel abráziós kavicsok Nagyvisnyó és Dédestapolcsány környékén, melyekben marószivacsok,
fúrókagylók és férgek bioeróziós nyomai figyelhetők meg. A parttól távolabb pedig homok, márga, homokkő
képződött. Ezekben gyakoriak a puhatestűek és a halak vázmaradványai.
A pleisztocén legfiatalabb szakaszában jelentős klímaváltozás következett be az északi féltekén. Az egyre
hűvösebbé váló éghajlat hatása mind a növény, mind az állatvilág összetételét alapvetően megváltoztatta. A
barlangok, kőfülkék és síkvidékek üledékeiben fennmaradt ősmaradványok közül a legismertebbek a barlangi
medve (Ursus spelaeus), barlangi hiéna (Hyena spelaea), barlangi oroszlán (Panthera spelaea), kőszáli kecske
(Capra ibex), gyapjas orrszarvú (Coelodonta antiquitatis) és a gyapjas mamut (Mammuthus primigenius). A
pleisztocén végén, holocén elején a hideghez alkalmazkodott fauna igen gyors ütemben szorult vissza, nagytestű
képviselői pedig a klímaváltozás eredményeként a Holocén kezdetére kihaltak.
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ŐSLÉNYTANI TEREPBEJÁRÁS A BÜKK TERÜLETÉN
Útvonal: Eger – Szarvaskő – Mónosbél – Bélapátfalva – Szilvásvárad – Nagyvisnyó – Dédestapolcsány –
Nekézseny – Csernely – Bükkmogyorósd – Szilvásvárad – Bélapátfalva – Mónosbél – Szarvaskő – Eger (100
km) (3.1. ábra)
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3.0.3. ábra: A bükki terepbejárás útvonalának térképe
Cél: A Bükk fejlődéstörténetének megismerése paleontológiai adatok alapján. A Bükk legfontosabb
ősmaradvány-lelőhelyeinek megismerése, fosszíliák gyűjtése.
A terepgyakorlat során vigyázzanak saját maguk és társaik testi épségére!

8. A Bükk-hegység földtani felépítése
A Bükk hegység főként olyan tengeri üledékes kőzetekből áll, amelyek a paleozoikum második felétől a
mezozoikum első feléig terjedő idő alatt képződtek. A kőzetek túlnyomó része mészkő, agyagpala, radiolarit,
dolomit és homokkő. Kialakulásuk a Bükk mai helyétől lényegesen délebbre, az Afrikát Európától elválasztó
Tethys-óceán D-i, afrikai oldalán történt. E mintegy 150-170 millió év alatt lerakódott, folyamatos tengeri
üledéksor egyedülálló a Kárpátokban és jellege szerint s Délkeleti-Alpokkal és a Dinári-hegységgel rokon.
A hegység leggyakoribb kőzete a mély- és sekélyvizekben fölhalmozódott triász mészkő, mely általában fehér,
vagy világosszürke színű. Ezek a mészkőfajták hordozzák a hegység jellemző karsztformáit és biztosítanak
nyersanyagot a cementgyártás számára.
A sekély, rosszul szellőzött, oxigénhiányos öblökben leülepedett mészköveket a velük együtt lerakódott
élőlénytetemek rothadásából származó bitumen sötétszürkére, néhol szinte feketére festette. Ilyen bitumenes
mészkő leginkább a Nagy-fennsík északi oldala és az Északi-Bükk késő-karbon és perm rétegeiben fordul elő.
A Délkeketi-Bükk jelentős hányadát fölépítő tűzköves mészkőben a kalcium-karbonát kovával váltakozik. a
kemény, nehezen pusztuló tűzkő gyakran markáns bordaként emelkedik ki a mészkő oldásnyomokat tartalmazó
felszínéből.
A mészkövekkel együtt képződött dolomit és a sekélytengeri homokkő elterjedési területe lényegesen kisebb.
A mélytengeri agyagokból összepréselődött agyag- és kovapalák viszont a Délnyugati-és az Északi-Bükk
legfőbb felszínhordozói. Az agyagpalák nagy réteglapjait még a 20. század elején is használták tetőfedésre és
írótáblának.
A triász középső és késői szakaszában a tengeri üledékképződés mellett erős tenger alatti és szigetív-képző
tűzhányó-tevékenység játszódott le, amelynek porfirit és diabáz lávái és tufái az üledékrétegek közé települtek.
A lilás porfirit legnagyobb mennyiségben Lillafüred és Bükkszentkereszt környékén fordulnak elő, míg a
zöldesszürke diabáz főleg a Nagy-fennsík K-i részén jellemző.
A jura első feléből olyan sajátos magmás kőzetek származnak (gabbró és diabáz), amelyek a Tethys óceáni
hasadékvölgye mentén keletkeztek. E Szarvaskő környéki kőzet-együttes szépen példázza az óceáni aljzat
rétegsorát. az Eger-patak szarvaskői szorosában feltárt párnalávák pedig – melyek szintén ehhez az óceánaljzati
sorozathoz tartoznak – nemcsak Magyarországon, hanem az egész Északnyugati-Kárpátokban egyedülálló
képződmény.
A kréta időszakot igen kevés képződmény képviseli a Bükkben. Az Upponyi-hegységgel határos területen,
Nekézseny és Dédestapolcsány térségében késő-kréta, szenon korú konglomerátumok bukkannak felszínre nagy
vastagságban. Ezek kavicsanyaga főként a gömöri területekről származik. Ősmaradvány-tartalma igen
szegényes. Ez alól csak Dédestapolcsány képez kivételt, ahol a konglomerátumban hatalmas korallos-rudistás
mészkőtömbök találhatók. Ugyanakkor a kréta folyamán igen jelentős tektonikai mozgások zajlottak, melyek
során kialakult a hegység gyűrt – átbuktatott redős-pikkelyes – rátolódásos szerkezete.
A paleogén első felében, az eocén végén nagy területeket borított el ismét s sekélytenger. Ekkor alakultak ki a
Bükk déli részén, Eger közelében található eocén sekélytengeri mészkövek. Legnagyobb területen a Nagyegedhegyen tanulmányozhatók ezek a képződmények. Gyakoriak benne a Nummulites-eken kívül a szivacs- és
koralltelepek, ami normál sótartalmú, meleg vizű tengert jelez
Mintegy 25-30 millió évvel ezelőtt, az oligocén folyamán a Bükk jelentős részét tenger borította. Ekkor főleg
sziliciklasztos képződmények jöttek létre. A kora-oligocénban a kisegedi márgák, a késő-oligocén egri
emeletében pedig a Wind-féle téglagyár agyagos-homokos üledékei rakódtak le.
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A miocén folyamán a Bükk tágabb környezetében (Mátra, É-alföldi területek) lejátszódó heves vulkanizmus
többször is beterítette a hegység felszínét laza vagy összesült tufával, tufittal. A kora-miocén végén, a kárpáti
emeletben hegység a peremi vetők mentén megsüllyedt, ismét elöntötte a tenger. Ekkor alakultak ki azok a nagy
kiterjedésű abráziós színlők, melyek ma főként Nagyvisnyó és Dédestapolcsány környékén nyomozhatók és
igen gazdag életnyomközösséggel jellemezhetők.
A késő-miocénben, a térség emelkedésével a tenger végleg visszahúzódott a hegység területéről. Ettől kezdve a
Bükk felszínének fejlődésében a karsztosodás és a folyóvízi lehordás játszotta a legfontosabb szerepet.

9. 1. megálló: Eger, Wind-féle téglagyár agyagbányája
A volt Wind-féle téglagyár agyagbányája Eger DK-i részén fekszik (3.2.1. ábra). Déli irányból a Homok út
határolja. Észak-északnyugat felől Eger Merengő nevű városrésze jelenti határát. A feltárás Ny-i peremén terül
el a Rozália temető. Közvetlen közelében halad az Egert Putnokkal összekötő vasútvonal. A jelenleg is működő
bánya mind gyalogszerrel, mind pedig személygépkocsival jól megközelíthető. A feltárás földrajzi koordinátái:
47°53’47.55”É, 20°23’52.20”K (3.2.2. ábra).

3.0.4.1.
ábra:
A
Wind-féle 0.5.2.2. ábra: Eger és környéke 3.2.3. ábra: Eger és
földtani képződményei
téglagyár földrajzi elhelyezkedése topográfiai térképe

környéke

A feltárás a Középső-Paratethys egri emeletének sztratotípusa. Az egri az oligocén – miocén átmeneti emelete,
amely így átnyúlik a felső-oligocén katti emeletből az alsó-miocén akvitáni emeletbe. A feltárás teljes egri
szakasza az NP 25-ös nannoplankton- és a Paragloborotalia opima opima planktonforaminifera-zónába tartozik
(3.2.3. ábra).
A Wind-téglagyári szelvény csak az egri idősebb, alsó részét tárja fel. A tengeri kifejlődések széles skálája
található meg a feltárásban (sekély batiális, szublitorális, litorális, laguna fácies) gazdag, kiváló megtartású
faunával és flórával. A Wind-féle téglagyárban az Egri Formáció rétegei fokozatos átmenettel fejlődnek ki a
fekvő Kiscelli Agyagból. Erre erősen glaukonitos, tufitos homokkő települ. Makrofaunájára jellemző a
Flabellipecten burdigalensis Lamarck, a Cerithium egerense Gábor, a Babylonia eburnoides umbilikoziformis
Telegdi-Roth, Dentalium apenninicum Sacco, valamint magános korallok, cápafogak és halúszótüskék
előfordulása.
A glaukonitos homokkőre mintegy 35-40 m vastagságban molluszkás agyag települ. A kifejlődést gazdag
foraminifera és apró molluszkás puhatestű fauna jellemzi. Erre az összletre 5-5,5 m vastagságú homokzsinóros
agyag települ. Jellemzőek a gyakori limonitos konkréciók, a leveles, palás elválás, a felsőbb részében pedig
jelentős mennyiségű növénymaradvány („középső flóra”). Majd 2 m vastagságban helyenként limonitos, laza,
gyengén meszes homokkő következik, igen gazdag, jó megtartású molluszka faunával. A rétegsor 10-12 m
vastag szürke agyagmárga, kőzetlisztes agyag, márga kifejlődésben folytatódik homok közbetelepülésekkel. Ez
az összlet ősmaradványokban szegény. Erre mintegy 5-7 m vastag csillámos, kőzetlisztes agyag, felső részén
palás, limonitos homokkő betelepülés következik szórványos növénylenyomatokkal. A rétegsor mintegy 20 m
vastagságban keresztrétegzett, aprókavicsos durva homok, laza durva homokkő, felső részén felfelé sűrűsödő
agyag-betelepülések és konkréciók sorozatából áll. Az összlet ősmaradványokban ritka. Ezután csökkentsósvízi
kifejlődésű limonitos agyag következik Polymesoda convexa és Unio fajokkal. A következő finomrétegzett,
csillámos, laza, homokkőből, homokos agyagból álló réteg tartalmazza a „felső flóra” kivételesen szép, jó
megtartású növénymaradványait. Majd 4-5 m vastag homokos agyag, agyagos laza homokkő következik gazdag
csökkentsósvízi faunával. Erre 1 m vastagságú, csillámos, laza, agyagos homokkő következik. Felette 0,8-1,0 m
vastag kavicsos laza homokkő, lumasellaszerűen felhalmozott gazdag faunával (pl.: Anadara diluvii Lamarck,
Mytilus aquitanicus Mayer, Ostrea cyathula Lamarck, Tympanotonus margaritaceus Brocchi). E szintet TelegdiRoth „m” rétegként jelölte („mytiluszos réteg”). A rétegsort 1-2 m növénymaradványos agyag, limonitos,
30
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Paleontológia

mytiluszos (m1 réteg) homok és homokkő, végül 0,5 m agyagos kavics, és 4-5 m limonitkonkréciós agyag,
kőzetliszt zárjakevés „k” réteghez hasonló (k1) faunával.

Turris sp. molluszkás
Cinnamomum
sp.;
A
Wind-féle agyagban
babérlevél lenyomata
téglagyár
agyagbányájának
részlete

Aporrhais
callosa
(Telegdi-Roth)
Flabellipecten
burdigalensis
(Lamarck)

Osteichthyes
halcsigolya

Balanophyllia
desmophyllum
Pitar
polytropa
Edwards - Haime Anderson
töredékek

Dentalium sp.
Hadriana
(Gábor)

egerensis

Lamna sp.

Felszakadt Entobia
cateniformis
indet., Bromley
et
D'Alessandro, Conus
dujardini egerensis
Noszky mészvázában

10. 2. megálló: Noszvaj, Kiseged, útbevágás
Egerből a Vécsey-völgyön át Noszvaj felé kivezető országút alig két kilométernyire a város szélétől szerpentinkanyarokkal kapaszkodik fel az Ostoros-patak völgyéből az Eged és Sík-hegy közti nyeregbe. Az útkanyarok
helyenként bevágódnak a 302 m magas Kiseged-hegy oldalába (3.3.1. ábra). Ezek a feltárások, ha nem is
folyamatos, de mindenesetre tanulságos rétegsort tesznek hozzáférhetővé, amely a prianonaitól (késő-eocén) a
késő-kiscelli emeletig (késő-oligocén) terjed. A kisegedi útbevágás elsősorban növénymaradványairól vált
híressé. Földrajzi koordinátái: 47°54’57.49”É, 20°24’34.37”K (3.3.2. ábra).
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3.3.1. ábra: A Kiseged földrajzi 3.3.2. ábra: A Kiseged és környéke 3.3.3. ábra: A Kiseged és környéke
elhelyezkedése
topográfiai térképe
földtani képződményei
A Tardi Agyag Formáció egyik igen gazdag makroflóra lelőhelye található a Kisegeden. Az ötvenes évek óta
több ezer maradványt gyűjtöttek innen. A levélmaradványok a felső, halas rétegekből, az NP 23 nannoplankton
zónába tartozó kemény, laminált kőzetből származnak (3.3.3. ábra).
A Kiseged flórája ősi típusú, paleotrópusi elemekből álló, melegigényes flóra, amelyben nagy részaránnyal
szerepelnek sclerophyll elemek. Faji összetétel tekintetében alig különbözik az óbudai lelőhelyektől.A Tardi
Agyag Formáció flórájára általánosan jellemző Zizyphus zizyphoides, Eotrigonobalanus furcinervis, Sloanea
elliptica és Engelhardia orsbergensis szignifikánsan kisebb méretű a Kisegeden, mint Óbudán, de ugyanez
vonatkozik a járulékos elemekre is. A lelőhelyen a levélmaradványok mellett jelentősek a szárnyas termések, pl.
a Raskya ventusta, Tetrapterys harpyiarum, Engelhardia brongniarti, Cedrelospermum aquense,
Eotrigonobalanus andreanszkyi, stb. Ugyancsak fontos a kutikula megőrződése, amely révén az utóbbi időben
több Laurophyllum fajt pontosan lehetett azonosítani. A Kiseged flórája az óbudai flórákon kívül nagy
hasonlóságot mutat az Erdélyi-medencei Sotzka, Búzási, Nagyilondai és Mérai rétegek flórájával, és élesen
elkülönül a tőlünk északabbra fekvő közép-európai flóráktól, ahol ebben a korszakban már az ún. „arktotercier”
elemek alkották a flóra nagy részét.
Az uralkodó és karakterisztikus fajokon kívül a szlovéniai oligocénnel közös endemikus fajok is kimutathatók
voltak, amelyek alátámasztják azokat az ősföldrajzi rekonstrukciókat, miszerint a budai, bükki és szlovéniai
paleogén medence a mainál közelebb helyezkedett el egymáshoz. A növénymaradványok a zonális vegetációból
származnak, klímaigényük alapján meleg, száraz szubtrópusi éghajlatra következtethetünk.

A
kisegedi
Pteridophyta indet.; Pinaceae
fenyőtoboz
útbevágásban
lévő
ősi haraszt-féle
Kora-oligocén
feltárás
lemezes márga a
kisegedi lelőhelyen

Tengeri fű lenyomata
márgalapon

indet., Tengeri
lenyomata
márgalapon

fű

Styrax sp.

Osteichthyes
Tarisznyarák
lenyomata lemezes lenyomat
márga felszínén

Castanea sp.

Osteichthyes
indet. lenyomat

Cinnamomum
sp.; Levéllenyomat
ősi babérféle levele lemezes
márga
felszínén

indet. Osteichthyes
lenyomat
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Osteichthyes
lenyomat

indet.
Halpikkelyek
lemezes márgában

11. 3. megálló: Mónosbél, Vízfő
Mónosbél keleti határában, a Hársas-tető oldalában található Európa egyik legnagyobb forrásmészkőképződménye (3.4.1. ábra). Legkönnyebben az egykori Horvát-malom és a Gyermekotthon közötti ösvényen
közelíthető meg. A feltárás földrajzi koordinátái: 48°02’04.18”É, 20°20’21.20”K (3.4.2. ábra).

3.4.1. ábra: A mónosbéli Vízfő 3.4.2. ábra: Mónosbél és környéke 3.4.3. ábra: Mónosbél és környéke
topográfiai térképe
földrajzi elhelyezkedése
földtani képződményei
A forrásmészkő (más néven édesvízi mészkő, mésztufa, travertino) – a nagy mészkőhegyek jellemző, érdekes,
de nem gyakori kőzete. A bükki emberek „darázskő”-nek nevezik (3.4.3. ábra).
Képződése itt a jégkorszak elején kezdődött el és napjainkban is tart. A Vízfő bővizű forrásai építgették az apró
teraszokat, lépcsőket, amelyek – bár sokkal kisebbek – szerkezetükben hasonlóak a szalajka-völgyi Fátyolvízeséshez. Itt a víz csak 30–40 cm széles és 5–10 cm magas teraszokon csobog alá. A kristálytiszta vízben
érdekes látványt nyújt az algák és vízimohák karfiolszerű, domború telepeinek néma hullámzása. Sajnos a
vízfolyások ma már nem állandóak. A Vízfőre ugyanis felszín alatti víztározó épült, amelynek túlfolyója csak
akkor „él”, ha bőséges a csapadék. Így időszakossá vált a Gyermekotthon előtti kb. 2 m-es vízesés is.
A mésztufa domb mintegy 15 hektárnyi felszíni területén évtizedekig kőbánya üzemelt, így a mészkő jelentős
részét már elhordták. Közben bizonyára veszendőbe mentek a mésztufában szinte törvényszerűen kialakuló,
különböző méretű üregek, barlangok. A felszínt nem rekultiválták, a spontán újranövényesedés eredményeként
felszínének nagy részén az alapkőzet már nem látszik. A védettséget tábla nem jelzi, helyenként illegálisan
elhelyezett szemét csúfítja. A védetté nyilvánítás előkészítésekor készített szakvéleményben javasolt földtani,
paleontológiai és régészeti kutatások máig nem történtek meg, így továbbra is csak feltételezhető, hogy a terület
a tudomány számára értékes adatokat tartalmazó leletanyaggal rendelkezik.

A vízfő távlati képe A mónosbéli Vízfő
Mónosbél felől
felhagyott
mészkőbányája

Forrásmészkősziklák a mónosbéli
Vízfőnél

Nagy
porozitású A
forrásmészkő
forrásmészkő
a gyakran
tartalmaz
Vízfőnél
növényi
maradványokat
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Levéllenyomat
forrásmészkőben

Növényi
részek
lenyomatai
forrásmészkőben

12. 4. megálló: Nagyvisnyó, Határ-tető
Ez a manapság már nem működő bánya a Nagyvisnyó-Dédes vasúti megállótól NyDNy-ra 300 m-re, a
nagyvisnyói templomtól NY-ra 500 m-re helyezkedik el (3.5.1. ábra). A falu felől gyalogosan közelíthető meg
legkönnyebben. A bányaudvar földrajzi koordinátái: 48°08’43.65”É, 20°25’32.68”K (3.5.2. ábra).

3.5.1. ábra: A nagyvisnyói Határ- 3.5.2.
ábra:
Nagyvisnyó
és
ábra:
Nagyvisnyó
és 3.5.3.
tető földrajzi elhelyezkedése
környékének földtani képződményei
környékének topográfiai térképe
A határ-tetői bányában sekélytengeri körülmények között oxigénmentes környezetben lerakódott, perm időszaki
bitumenes fekete mészkövet fejtettek. A kora-miocén kárpáti emeletében a terület az ekkor jellemző tektonikai
süllyedék peremi részén volt. A tenger előrenyomulásának köszönhetően a Bükk északi pereme, a Nagyvisnyó –
Dédestapolcsány – Lénárddaróc vonal mentén abráziós színlővé alakult. Nagy vastagságban rakódtak le ekkor
erősen bioerodált abráziós kavicsokból álló összletek. Ezen kőzetegyüttesek vizsgálatával pontosan nyomon
követhető a kárpáti tenger partvonala. A Nagyvisnyó szélén található határ-tetői bánya is ilyen abráziós
kavicsokból álló rétegsort tár fel. A kavicsokban található bioeróziós nyomok gazdag élővilágról árulkodnak.
Marószivacsok, fúrókagylók és tengeri férgek alakították ki életnyomaikat leggyakrabban a kavicsokban és a
meredek sziklafelszíneken (3.5.3. ábra).

Bioerodált abráziós
A nagyvisnyói volt
kavicsok a határ-tetői Bioerodált
TSz-kőfejtő
mészkőfelszín
a
bányaudvara
A
bányaudvar bányában
Fúrókagylók által
bányaudvar
hátsó
miocén
abráziós
bioerodált
részén
kavicsokat tár fel
mészkőfelszín
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Bioerodált
mészkőfelszín
részlete

Entobia isp. abráziós Gastrochaenolites
kavicsban
lapidicus Kelly
Bromley

Gastrochaenolites
Caulosrtepsis
- isp.
abráziós contorta Bromley kavicsban
D’Alessandro
epoxigyanta
öntvénye

Maeandropolydora
elegans Bromley D’Alessandro
epoxigyanta
öntvénye

13. 5. megálló: Nagyvisnyó, 416-os vasúti szelvény
A XX. század elején az Eger-Putnok vasútvonal építésekor felső-karbon és perm korú, néhol ősmaradványokban
gazdag mészkőlencséket és agyagpalát tártak fel (3.6.1. ábra). A vasúti pálya Nagyvisnyótól K-re eső szakasza a
Nagyvisnyó és Dédestapolcsány közti útról a Bán-völgy bejáratánál fekvő ifjúsági tábortól közelíthető meg. A
416-535 vasúti hektométerkő (hmk) között öt számozott szelvény készült. A 416-os sz. vasúti hektométer
közülük az első olyan feltárás, melyben ősmaradványokban gazdag rétegek bukkannak a felszínre. A bevágás
földrajzi koordinátái: 48°08’48.94”É, 20°26’54.66”K (3.6.2. ábra).

ábra:
Nagyvisnyó
és
3.6.1. ábra: A nagyvisnyói 416-os 3.6.2.
ábra:
Nagyvisnyó
és 3.6.3.
környékének földtani képződményei
vasúti
szelvény
földrajzi környékének topográfiai térképe
elhelyezkedése
A 416-os sz. vasúti szelvény feltárásában felső-karbon (felső-moszkvai) agyagos-márgás kifejlődésű,
ősmaradványokban rendkívül gazdag palarétegek alkotják (3.6.3. ábra). Az ősmaradványok változatossága
alapján az üledékképződési környezet normális sótartalmú, jól szellőzött, meleg sekélytengernek a hullámverési
öv alatti, közepes-kis energiájú zónája lehetett. Az eddig előkerült legfontosabb ősmaradványok a következők:
mészalgák, kisforaminiferák, Rugosa korallok, Vermes, Scaphopoda, kagylók, csigák, trilobiták, osztrakodák,
bryozoák, brachiopodák, krinoideák, echinoideák és konodonták. Rétegtani jelentőségűek a Fusulinida
foraminiferák, a brachiopodák és az osztrakodák.

A nagyvisnyói 416- A 416-os vasúti A 416-os vasúti Karbon agyagpala a Az agyagpala erősen
os vasúti szelvény a szelvény feltárásának szelvény feltárása
416-os
vasúti aprózódó, lemezes
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sínek
mentén távlati képe
közelíthető meg

szelvénynél

Agyagpala törmelék Ősmaradványokat
Fenestella
a vasúti bevágásban tartalmazó
karbon agyagpalában
agyagpala

Fenestella
agyagpalában

Crinoidea
nyéltagtöredék
agyagpalában

sp.

Septopora sp. karbon Crinoidea
nyéltagtöredék
agyagpalában
agyagpalában

sp. Fenestella
agyagpalában

Crinoidea
nyéltagtöredék
agyagpalában

metamorf kőzet

sp. Fenestella
agyagpalában

sp.

Crinoidea
nyéltagtöredék
agyagpalában

Crinoidea
nyéltagtöredékek a
416-os
vasúti
bevágásból

14. 6. megálló: Dédestapolcsány, Malom hegyese
Az Északi –középhegység területén kréta időszaki kőzetek a Bükk és az Upponyi-dombok közötti keskeny
sávban ismertek Csokvaomány és Dédestapolcsány között (3.7.1. ábra). Ezek durvakavicsokat tartalmazó
konglomerátum rétegek, melyek mélyvízi medencében rakódtak le a kréta időszak késői szakaszában, 75-80
millió évvel ezelőtt. A medence mérete jelentősen meghaladta a jelenleg fellelhető üledékes kőzetek
elterjedését, de a kréta időszakot követő hegységképző mozgások során az üledéktömeg nagy része lepusztult,
és csak a lepusztulástól megkímélt foltokban találjuk meg e földtörténeti kor emlékeit ezen a területen.
A kréta konglomerátumrétegek anyaga nem a Bükk hegységből származik. A kavicsok mintegy 60 %-a az
Aggteleki- és a Rudabányai-hegységből ismert mészkőfajtákhoz hasonló. Kisebb arányban helyi anyag, az
Upponyi-hegység paleozóos kőzeteiből származó kavics is megjelenik.
Dédestapolcsány határában, a Malom-hegyese D-i lejtőjén (földrajzi koordinátái 48°11’28.14”É,
20°28’29.25”K) (3.7.2. ábra) ennek a konglomerátum összletnek egy különleges változata bukkan a felszínre. Itt
a konglomerátumban több méteres mészkőtömbök találhatók, melyekben korallok, csigák és vastaghéjú rudista
kagylók tömege ismerhető fel. Ezek sekélytengeri szervezetek, és koruk lényegében megegyezik a
konglomerátum korával, amelyre a kavicsok közötti agyagos rétegekben található növényi spórák és pollenek
utalnak (3.7.3. ábra).
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3.7.1. ábra: A dédestapolcsányi 3.7.2. ábra: Dédestapolcsány és 3.7.3. ábra: Dédestapolcsány és
feltárás földrajzi elhelyezkedése
környékének topográfiai térképe
környékének földtani képződményei
A kavicsok szemcsemérete alapján a törmeléket hegyi patakok szállíthatták a közeli hegységekből a
tengerpartra, ahol a sekély vízben törmelékkúpokban halmozódott fel. A kavics első lerakódását követően a
törmelékkúpról mintegy lefolyva tovaszállítódott, és egy mélyebb medencében halmozódott fel. A
konglomerátummal közel egyidős, sekélytengeri körülmények között képződött mészkőtömbök jelenléte arra
utal, hogy a tenger peremét a kavicslerakódást közvetlenül megelőzően mészvázú szervezetek népesítették be.
Az élőlények vázából létrejött mészkő darabjai a törmelékkúpok anyagával együtt csúszhattak le a mély
medencébe.

A Dédestapolcsány Mészkőtömbök
határában lévő kréta feltárásban
feltárás távlati képe

Ősmaradványokat
tartalmazó
mészkőtörmelék

Stylina
metszete

mészkőtömbök Konglomerátum és Mészkőtörmelékek
a A
kréta
homokkő rétegek a a
konglomerátum
konglomerátumban feltárásban
kimállott kavicsai
vannak
között

Stylina
tubulifera
Biogén mészkőtömb Az ősmaradványok A mészkövet korall metszete
felszíne
és más törmelékek és kagyló-töredékek
miatt
a
mészkő építik fel
lemezes-gumós
szerkezetű

tubulifera
Microsolena
teleptöredék

Fungiastraea
sp. teleptöredék

sp. Rudista átmetszet a
sp. Fungiastraea
teleptöredék felszíne mészkőben
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Rudista
teknő
mészkőben

a

Rudista váztöredék
metszete
A
mészkőből
kimállott
rudista
teknő

15. 7. megálló: Csernely, homokbánya
Csernelytől északra alig 1 km-re található egy több száz méter hosszúságú, felhagyott homokbánya (3.8.1. ábra).
A feltárás közvetlenül az út mellett található, így megközelítése nem okoz nehézséget. A bányaudvar földrajzi
koordinátái: 48°09’12.44”É, 20°20’24.13”K (3.8.2. ábra).

3.8.1.
ábra:
homokbánya
elhelyezkedése

A

csernelyi 3.8.2.
ábra:
Csernely
és 3.8.3. ábra: Csernely és környékének
földtani képződményei
földrajzi környékének topográfiai térképe

A csernelyi bányaudvar közép- és finomszemű, kissé limonitos laza homokot tár fel. A képződmény koramiocén, kárpáti korú, az Egyházasgergei Formáció homokos kifejlődéséhez tartozik (3.8.3. ábra). A rétegsor
alsó szakasza rétegzetlen homok. Gyenge belső szerkezetet csak a helyenként előforduló lumasella-szintek és
konkréció-padok kölcsönöznek neki. Ezekben a szintekben nagyon gyakoriak a sekélytengeri eredetű
ősmaradványok. A lumasellákban Scaphopoda vázelemek találhatók nagy mennyiségben. A
homokkőkonkréciók felső réteglapjain gyakoriak a Venus-félék, a Pecten-ek és a Corbula-k. Szintén a
homokkőkonkréciók felső réteglapján gyakoriak a különböző üledékszerkezeti bélyegek, mint például
áramlásfodrok, bioturbációs nyomok. A bányaudvar felső részén a homok vékony márgarétegekkel váltakozik.
Ez a fajta üledékes szerkezet a víz energiájának időről időre történő változását és a tenger kis mértékű
mélyülését jelzi.
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csernelyi
homokbánya részlete

Áramlási
fodrok
homokkő felszínén
A
csernelyi A törmelékből sok Az ősmaradványok
homokbánya
ősmaradvány
gyakran
meredek fala
gyűjthető
homokkőpadok
felszínén találhatók
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16. Dunavarsány, kavicsbánya
A Duna-völgynek a fővárostól délre lévő szakaszán Nemesnádudvar északi határának vonaláig, illetve a
Dunától keletre a Duna-Tisza közi hátság nyugati határáig terjedően található hazánk egyik legnagyobb
kiterjedésű és tömegű fiatal, negyedidőszaki kavicsösszlete (4.1.1. ábra). Ezt több helyen, így például
Szigetszentmiklóson, Kiskunlacházán, Bugyin, Délegyházán, Dunavarsányban, Halásztelken bányásszák építési
célokra. Dunavarsány közelében, a településtől Ny-ra nagy kiterjedésű bányatelep található, melyben néhány
évvel ezelőtt hagyták fel a termelést. A terület földrajzi koordinátái: 47°16’22.39”É, 19°02’42.32”K (4.1.2.
ábra).

4.1.3.
ábra:
A
dunavarsányi
kavicsbányák
földtani
képződményei

4.1.1.
ábra.
A
dunavarsányi
kavicsbányák
földrajzi
elhelyezkedése
4.1.2.
ábra:
A
dunavarsányi
kavicsbányák topográfiai
térképe

A kavics feküjét alkotó felső-miocén képződmények (agyag, kőzetliszt, homok) felszíne nyugatról kelet felé,
illetve északról dél felé mélyül, de ez a mélyülés nem egyenletes. A kavicsösszlet vastagsága Taksony –
Dunavarsány – Délegyháza térségében a legkisebb (6-7 m), a Duna-völgy további részein 10 és 40 méter közötti
(4.1.3. ábra).
A kavics anyaga uralkodóan kvarcit, de előfordulnak a közeli lehordási területről származó egyéb kőzetek is, pl.
andezit a Visegrádi-hegységből és a Börzsönyből, valamint homokkő, mészkő és dolomit a Budai-hegységből.
A kavicsok között gyakoriak olyan kőzetfajták is, amelyek hazánkban egyáltalán nem fordulnak elő – pl.
eklogit, granulit és egyéb erősen metamorf kőzetek – vagy innen távoli területekről származnak (pl. opál,
limnokvarcit, jáspis). A kemény kőzetanyagú kavicsokon esetenként szélcsiszolta fényes felületek figyelhetők
meg. A kavicsok között gyakoriak az ősmaradványok is. Főként erősen koptatott osztriga teknők, valamint
kovásodott fa maradványok találhatók az összletben, de gyakran előfordulnak pleisztocén emlősmaradványok is
(lófogak, mamutfogak, nagytestű fűevő élőlények csontmaradványai).
A kavicsok szemcsenagysága változatos. A felszín közelében a finomszemű (2-5 mm átmérőjű) illetve az
aprószemű (5-20 mm átmérőjű) kavics a leggyakoribb, de már itt is előfordulnak nagyobb kavicsok. A rétegsor
alsó szakaszán egyre gyakoribbak a nagyobb átmérőjű (10-20 centiméteres, vagy azt meghaladó méretű)
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görgetegek. A kavics működő és elhagyott kavicsbányákban tanulmányozható Dunavarsány, valamint
Kiskunlacháza és Bugyi környékén.
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17. Eger, Wind-féle téglagyár agyagbányája
A volt Wind-féle téglagyár agyagbányája Eger DK-i részén fekszik (4.2.1. ábra). Déli irányból a Homok út
határolja. Észak-északnyugat felől Eger Merengő nevű városrésze jelenti határát. A feltárás Ny-i peremén terül
el a Rozália temető. Közvetlen közelében halad az Egert Putnokkal összekötő vasútvonal. A jelenleg is működő
bánya mind gyalogszerrel, mind pedig személygépkocsival jól megközelíthető. A feltárás földrajzi koordinátái:
47°53’47.55”É, 20°23’52.20”K (4.2.2. ábra). A látogatáshoz engedélyt kell kérni a Téglagyár Kft.-től.

4.2.1. ábra: A Wind-féle
4.2.3. ábra: A Wind-féle
téglagyár
földrajzi
téglagyár és környékének
elhelyezkedése
4.2.2. ábra: A Wind-féle földtani képződményei
téglagyár és környékének
topográfiai térképe
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A feltárás a Középső-Paratethys egri emeletének sztratotípusa. Az egri az oligocén – miocén átmeneti emelete,
amely így átnyúlik a felső-oligocén katti emeletből az alsó-miocén akvitáni emeletbe. A feltárás teljes egri
szakasza az NP 25-ös nannoplankton- és a Paragloborotalia opima opima planktonforaminifera-zónába tartozik.
A Wind-téglagyári szelvény csak az egri idősebb, alsó részét tárja fel (4.2.3. ábra). A tengeri kifejlődések széles
skálája található meg a feltárásban (sekély batiális, szublitorális, litorális, laguna fácies) gazdag, kiváló
megtartású faunával és flórával. A Wind-féle téglagyárban az Egri Formáció rétegei fokozatos átmenettel
fejlődnek ki a fekvő Kiscelli Agyagból. Erre erősen glaukonitos, tufitos homokkő települ. Makrofaunájára
jellemző a Flabellipecten burdigalensis Lamarck, a Cerithium egerense Gábor, a Babylonia eburnoides
umbilikoziformis Telegdi-Roth, Dentalium apenninicum Sacco, valamint magános korallok, cápafogak és
halúszótüskék előfordulása.
A glaukonitos homokkőre mintegy 35-40 m vastagságban molluszkás agyag települ. A kifejlődést gazdag
foraminifera és apró molluszkás puhatestű fauna jellemzi. Alsó részében a Legányi-féle ún. X1 és X2 aleurloit
közbetelepülések igen gazdag faunájúak és sok növénymaradványt tartalmaznak („alsó flóra”). A magasabb
helyzetű, Telegdi-Roth (1914) által X rétegnek nevezett finomhomokos összlet faunája átmenetet képvisel a
felsőbb rétegek felé.
Erre az összletre 5-5,5 m vastagságú homokzsinóros agyag települ. Jellemzőek a gyakori limonitos konkréciók,
a leveles, palás elválás, a felsőbb részében pedig jelentős mennyiségű növénymaradvány („középső flóra”).
Majd 2 m vastagságban helyenként limonitos, laza, gyengén meszes homokkő következik, igen gazdag, jó
megtartású molluszka faunával. Ez a Legányi által „k” rétegnek nevezett összlet. A régebbi szakirodalomban
ennek a faunája fedte az „egri fauna” fogalmát.
A rétegsor 10-12 m vastag szürke agyagmárga, kőzetlisztes agyag, márga kifejlődésben folytatódik homok
közbetelepülésekkel. Ez az összlet ősmaradványokban szegény. Legányi ezt „tellinás agyag”-nak vagy „d”
rétegnek nevezte.
Erre mintegy 5-7 m vastag csillámos, kőzetlisztes agyag, felső részén palás, limonitos homokkő betelepülés
következik szórványos növénylenyomatokkal. A rétegsor mintegy 20 m vastagságban keresztrétegzett,
aprókavicsos durva homok, laza durva homokkő, felső részén felfelé sűrűsödő agyag-betelepülések és
konkréciók sorozatából áll. Az összlet ősmaradványokban ritka.
Ezután csökkentsósvízi kifejlődésű limonitos agyag következik Polymesoda convexa és Unio fajokkal (TelegdiRoth féle „u” réteg). A következő finomrétegzett, csillámos, laza, homokkőből, homokos agyagból álló réteg
tartalmazza a „felső flóra” kivételesen szép, jó megtartású növénymaradványait. Majd 4-5 m vastag homokos
agyag, agyagos laza homokkő következik gazdag csökkentsósvízi faunával. Ez a Telegdi-Roth (1914) által „c”vel jelzett „cerithiumos réteg”. Erre 1 m vastagságú, csillámos, laza, agyagos homokkő következik. Felette 0,81,0 m vastag kavicsos laza homokkő, lumasellaszerűen felhalmozott gazdag faunával (pl.: Anadara diluvii
Lamarck, Mytilus aquitanicus Mayer, Ostrea cyathula Lamarck, Tympanotonus margaritaceus Brocchi). E
szintet Telegdi-Roth „m” rétegként jelölte („mytiluszos réteg”). A rétegsort 1-2 m növénymaradványos agyag,
limonitos, mytiluszos (m1 réteg) homok és homokkő, végül 0,5 m agyagos kavics, és 4-5 m limonitkonkréciós
agyag, kőzetliszt zárjakevés „k” réteghez hasonló (k1) faunával.
Báldi Tamás a hazai felső-oligocén társulásokat vizsgálva 14 paleocönózist különített el. A paleocönózisok
magyarországi térbeli eloszlását vizsgálva a következők figyelhetők meg. A földrajzi elhelyezkedés Ny-ÉNy-i
irányban húzódó szárazulatra utal. Keleti irányban fokozatosan, a selfek világátlagának megfelelő hajlászöggel
mélyülő tengermedencére következtethetünk. Az üledékgyűjtő és a szárazulat határa a Rába vonal mentén
húzódhatott.
Eger környékén nyomozható az üledékgyűjtő medence legmélyebb területe. Itt az egri emelet alsó részében a
mélyszublitorális-sekélybatiális Hinia-Cadulus közösség az uralkodó. Az összlet felső szintjében jelentkeznek
csak a sekélyszublitorális (Pitar polytropa) és a parti (Tympanotonus-Pirenella és Mytilus aquitanicus)
paleocönózisok.
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Hegedűs Gy. 1962: Magyarországi oligocén korallok. – A MÁFI Évi Jelentése az 1959. évről, Budapest, 231261.
Pelikán P. (szerk.) 2005: A Bükk hegység földtana. – Magyarázó a Bükk-hegység földtani térképéhez (1:50
000). – Budapest, 107-108.

18. Gánt, Bagoly-hegy, bányatelep
A vértesi bauxitbányászat egykori központja, a gánti Bagoly-hegy délkeleti oldalának közvetlenül a főút mellett
található bányaudvara az 1980-as években felhagyott öt nagy bauxit-külfejtés (Bagoly-hegy, Anger-rét,
Meleges, Harasztos, Újfeltárás) közül a legnagyobb és leglátványosabb (4.3.1. ábra). Az itt kialakított Geológiai
és Bányászati Múzeum területén tanösvény vezeti körül a látogatókat. A bánya földrajzi koordinátái:
47°22’01.06”É, 18°23’02.43”K (4.3.2. ábra).
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4.3.1. ábra: A gánti 4.3.2. ábra: A gánti 4.3.3. ábra:
Bagoly-hegy
földrajzi Bagoly-hegy topográfiai Bagoly-hegy
térképe
elhelyezkedése
képződményei

A

gánti
földtani

Ez a bánya 20-25 m vastagságban tárja fel a Vértes-hegység DK-i előterében a bauxittelepek fölött lerakódott
középső-eocén rétegsort (Fornai Formáció, Kincsesi Formáció) (4.3.3. ábra). Ez az ÉNy-i előtérrel szemben
kezdetben édesvízi, majd a tengertől változó mértékben elzárt, oszcilláló, de fokozatosan növekvő sótartalmú
lagúnában rakódott le, míg végül a normál tengeri körülmények váltak uralkodóvá. A középső-eocén
háttérlagúna alzatsüllyedésének mértékét jelzi a képződmények közel 200 m-es összvastagsága.
A bauxitot közvetlenül fedő késő-lutéciai – kora-bartoni Fornai Formáció litológiailag 3 részre tagolható. Alul
5-7 m tarka agyag, szürke, makrofauna-mentes agyag, és márga található, - a Bagoly-hegyen jellegzetes
lilásvörös színű – mészkő betelepüléssel. A bázison gyakori a dolomit törmelék. Felette 3-5 m vastagságban
sötétszürke, bitumenes márga, mészmárga padok következnek, tömeges Brotia (korábban Melania) distincta-val.
Legfelül 5-10 m vastag szürke, dúsan molluszkás („Fornai fauna”), aleuritos agyag, márga, és miliolinás
mészmárga rétegek váltakozása jellemző. Mindhárom szakasz kőzetei vékony, agyagos szén, szenes agyag,
huminites rétegekkel váltakoznak. A szénrétegek lencsés megjelenésűek, általában a felső részben a
legvastagabbak, de itt sem érik el az 1 m-t.
Legjellemzőbb ősmaradványai a molluszka maradványok. Egyes rétegekben a molluszka taxonok száma
meghaladja a harmincat. Leggyakrabban előforduló alakok az alsóbb szakaszokon a Brotia (korábban Melania)
distincta, feljebb a Tympanotonus hungaricus, T. calcaratus, Cerithium subcorvinum, Pyrazus focillatus,
Ampullina perusta, Cantharus brongniarti, Arca vértesensis, Brachyodontes corrugatus, Anomia gregaria, Pteria
trigonata, Ostrea roncana, Dreissena eocaena. Jellemző fosszíliák még a Miliolinák, egyes rétegekben
tömegesen fordulnak elő. Mellettük spóra és pollen maradványok, Charophyták, foraminiferák (elvétve
Nummulites subplanulatus is), ostracodák gyakoriak még; egyes rétegek korallokat is tartalmaznak.
A huminites rétegek kimaradása, a litológiai jelleg homogénné válása, a Mollusca-fajok radikális
elszegényedése jelzi a normál tengeri körülmények között keletkezett, a Szőci Mészkővel heteropikus fáciest
alkotó Kincsesi Formáció megjelenését. A több mint 100 m vastagságú képződmény uralkodó kőzetei a
sekélytengeri mészkő, homokkő, mészmárga, homokos mészmárga, és a velencei-hegységi
andezitvulkanizmussal kapcsolatos tufás mészkő. Jellemző ősmaradványai a miliolinák, alveolinák, korallok,
Nummulites striatus és a Csákberénynél monospecifikus padot alkotó Perna urkutika kagyló. Csákberény és
Gánt térségében a formáció képződésének korai szakaszára sekély vizű lagunáris, a későbbi szakaszára
nyílttengeri, normálsósvízi, sekély szublitorális mélységben zajló üledékképződés volt jellemző.
A két formáció képződményeit és egymáshoz való viszonyukat a bánya Ny-i és ÉNy-i falán tanulmányozhatjuk.
Az enyhe szögben törő, kb. 120 m hosszú szelvényben DNy-ról ÉK-felé haladva normálvetődések mentén
kerülnek egyre lejjebb a középső-eocén rétegsor fiatalabb részei, a Fornai Formáció teteje és a Kincsesi
Formáció alja.
A Fornai Formáció képződményeit legteljesebben az ÉÉK-DDNy-i csapású falszakaszon tanulmányozhatjuk,
mintegy 25 m vastagságban. A közvetlen bauxitfedő rétegeket 1,5 m vastag recens törmelék fedi. Felette kb. 5
m vastag szürke, lemezes, makrofauna mentes márga következik, vékony szenes agyag betelepüléssel. Ezt kb.
1,5 m vastag, nagyon kemény, lila, vékonyréteges, makrofauna mentes, édesvízi mészmárga, mészkő fedi (A
rétegcsoport). Felette kb. 10 m vastag márga, mészmárga és szenes agyag rétegek találhatók. A nagy
szervesanyag tartalmú mészmárga rétegekben tömegesen fordulnak elő a Brotia (korábban Melania) distincta
héjak. A rétegsor legfelső részén gazdag molluszka faunát tartalmazó, aleuritos márga, mészmárga rétegek
váltakoznak agyagos szén rétegekkel. Ebből a rétegcsoportból előkerült molluszkák: Brotia distincta, Bayania
cf. sulcatina, Cerithium subcorvinum, Conocerithium hungaricum,Tympanotous calcaratus, T. hungaricus, T.
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lemiscatus, T. rozlozsniki, Tritonidea polygona, Cythera vertesiensis, Melantaria sp., Tivelina pseudopetersi,
Phacoides crassulus, P. haueri, Arca vertesensis, Brachyodontes sp.
Az ÉNy-DK-i fal alsó szakasza kb. 10 m vastagságban a Fornai Formáció rétegeit tárja fel. A közvetlen
bauxitfedő rétegeket törmelék fedi. A vizsgált rétegsor legalsó szakaszát 40-50 cm vastag, sötétszürke, pár cmestől akár 10 cm-es piziodokból álló réteg alkotja. Felette 3 m vastag makrofauna mentes, világos szürke,
lemezes mészmárga található. Ezután egy talajjal, növényzettel fedett szakasz után molluszkás márga,
mészmárga rétegek következnek, agyagos-szenes betelepülésekkel. A Fornai Formáció rétegeit kb. 10 m
vastagon a Kincsesi Formáció Miliolinás, egy-egy rétegben tömegesen Alveolinát és korallokat, valamint
Crinoidea nyéltöredékeket is tartalmazó márga, mészmárga, mészkő rétegei fedik. A foraminiferák között
megjelenik a Nummulites striatus és gyakorivá válnak az Orbitolites-ek.

Az ősmaradványok
A gánti bauxit-bánya
külön
szinteket Az ősmaradványok Ősmaradvány
ősmaradványokban
nagyon feldúsulás a szürke
alkotnak a rétegben gyakran
Az ősmaradványok
gazdag része
töredezettek
rétegben
szürke
színű,
sekélytengeri
homokos márgából
kerülnek elő

A
leggyakoribb Tympanotonus
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a bicalcaratus
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(Brongniart)
üledékben

Tympanotonus
bicalcaratus
(Brongniart)

Tympanotonus
calcaratus
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Pyrazus pentagonatus Bayania
melaniaeformis
(Schlotheim)
(Schlotheim)

Cerithium
az subcorvinum
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Tympanotonus
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(MuníerChalmas)

Melanopsis
dorechensis (Zittel)

Válogatott irodalom
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Budai T. – Fodor L. 2008: A Vértes hegység földtana. Magyarázó a Vértes hegység földtani térképéhez (1:50
000). – Budapest, 61-69.
Kecskeméti T. 1998: Magyarország epikontinentális eocén képződményeinek rétegtana. – In: Bérczi I. – Jámbor
Á. (szerk.) 1998: Magyarország geológiai képződményeinek rétegtana. –Budapest, 403-417.
Kecskeméti T. – Mindszenty A. 2010: Bagoly-hegyi felhagyott bauxit-külfejtés, Gánt, Vétres. – In: Haas J.
(szerk.): A múlt ösvényein. Szemelvények Magyarország földjének történetéből. – Budapest, 109-112.
Mihály S. 1975: Paleoökológiai megfigyelések a gánti középsőeocénból. – Földtani Közlöny 105(1), 75-81.
Mihály S. – Vincze P. 1984: Újabb paleoökológiai megfigyelések a gánti középsőeocénból. – Földtani Közlöny
114(3), 263-283.

19. Mályi, téglagyári agyagfejtő
A késő miocén Pannon-tó üledékes kőzetei a Bükk délkeleti előterében Sály, Borsodgeszt, Harsány,
Bükkaranyos, Mályi környékén bukkannak a felszínre, vagy települnek a felszín közelében (4.4.1. ábra).
Jellemző ősmaradványaik a Lymnocardium soproniense, Congeria hoernesi (= C. ungulacaprae?), Congeria
czjzeki, és különféle nagy Melanopsisok. Távolabb kelet felé a Hernád völgyében, Alsódobsza környékén
folytatódik a feltárások sora; itt Melanopsis fossilis, M vindobonensis, Congeria subglobosa, C. czjzeki,
Lymnocardium soproniense, L. brunnense gyűjthetők a pannóniai rétegekből. A képződmények legjobb
feltárása a környéken a mályi téglagyár agyagfejtője a falu északi határában, Miskolctól mindössze néhány krnre délre található. Földrajzi koordinátái: 48°00’45.97”É, 20°48’24.53”K (4.4.2. ábra).

4.4.1. ábra: A mályi
táglagyár
földrajzi 4.4.2. ábra:
táglagyár
elhelyezkedése
térképe

4.4.3. ábra: A mályi
földtani
A mályi táglagyár
topográfiai képződményei

A jelentős kiterjedésű bányában több 10 m-es vastagságú rétegsor tanulmányozható, amelynek szisztematikus
feldolgozására és publikálására eddig nem került sor. A pannóniai rétegsor alját többé-kevésbé homogén,
rétegzetlen agyagmárga adja. Felfelé haladva az agyagmárga aleurit-tartalma növekszik, majd homokos
aleuritba vált át. A finomszemű képződményeket fehér vagy sárga színű, keresztrétegzett homok fedi. Az
agyagmárga párhuzamosítható a Dunántúli-középhegység előterében felszínre bukkanó, szublitorális képződésű
ún. "czjzekis márgával", ami a jelenleg érvényes pannóniai litosztratigráfiai beosztás szerint a Száki
Agyagmárga Formáció nevet viseli. Fedője minden bizonnyal a sekélyebb vízben képződött Somlói
Formációval azonosítható (4.4.3. ábra).
A rétegzetlen, üledékjegyeket ritkán mutató agyagmárga hullámbázis alatti, jelentős vízmozgásoktól mentes
felhalmozódási környezetre utal, akárcsak a puhatestű vázmaradványok szórt előfordulása. A kagylóhéjak igen
nagy arányban összezárt teknőkkel fordulnak elő, tehát áthalmozódás nélkül, eredeti élethelyzetben, autochton
módon ágyazódtak be.
Az agyagmárga puhatestű faunája egyveretű, jobbára kagylók alkotják. A feltárásban a leggyakoribb faj a
Congeria czjzeki M. HÖRNES, de e nemet képviseli igen nagy egyedszámban a "kecskeköröm" vékonyhéjú
rokona, a Congeria hörnesi BRUSINA is. Az agyagmárga fedője felé az átmenetet a Congeria partschi CZJZEK
megjelenése is jelzi. Az igen nagy számban található Congeriák mellett a feltárás igazi érdekességét mégis egy
ritka, de itt tömegesen gyűjthető Lymnocardium faj, a Lymnocardium soproniense (VITÁLIS) adja, melynek
teknője akár 5-8 cm-es nagyságot is elérhet. Mint neve is mutatja, a faj típuslelőhelye a soproni téglagyári
feltárás, melyből származó puhatestű együttes nagyon hasonlít a mályi faunához. E fajokon kívül előkerült még
50
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Paleontológia

"Pontalmyra " otiophora (BRUSINA), Caladacna steindachneri (BRUSINA), Lymnocardium brunnense
(ANDRUSOV), Pisidium krambergeri (BRUSINA). A csigákat az igen ritka Melanopsis vindobonensis FUCHS
és néhány rossz megtartású Gyraulus sp. töredék képviseli.
A puhatestű fauna alapján, az üledéktani megfigyelésekkel összhangban a mályi agyagmárga képződési
környezetét a szublitorális zónába helyezhetjük. A vízmélység így néhányszor 10m lehetett.
A korjelző Lymnocardium soproniense (VITÁLIS) jelenléte alapján a mályi agyagmárga a Congeria czjzeki
zóna felső részébe, a Lymnocardium soproniense alzónába tartozik. Ennek megfelelően kora mintegy 9,5-10
millió évre tehető.

A mályi téglagyár A
téglagyár
agyagbányájának
bányaudvara
A felső bányaudvar A bánya pannon korú A
felső
távlati képe
agyagot tár fel
részlete
bányaudvaron
az
agyagban
ősmaradványok
találhatók

A
leggyakoribb
Lumasella-szerű
A kagylók
fosszíliák a kagylók
felhalmozódások
megtartásúak,
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az töredezettek
agyagban
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Válogatott irodalom
Juhász Á. 1987: Évmilliók emlékei. – Gondolat Kiadó, Budapest, 102-110.
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Korpásné Hódi M. 1998: A medenceperemi pannóniai s.l. üledékes formációk rétegtana. – In: Bérczi I. –
Jámbor Á. (szerk.) 1998: Magyarország geológiai képződményeinek rétegtana. – Budapest, 453-468.

20. Máriahalom, homokbánya
A Dunántúli-középhegység ÉK-i területén, a Gerecsétől DK-re fekvő Mány-Zsámbéki - medence ÉK-i részén
található (4.5.1. ábra). A homokbánya Máriahalom és Uny között, az unyi településhatárt jelző táblától 100
méterre, az úttól D-re található. A feltárás földrajzi koordinátái: 47°37’56.39”É, 18°43’29.51”K (4.5.2. ábra).

4.5.1. ábra: A máriahalmi
4.5.3. ábra: A máriahalmi
homokbánya
földrajzi 4.5.2. ábra: A máriahalmi homokbánya
földtani
homokbánya topográfiai képződményei
elhelyezkedése
térképe
A feltárás rétegsora a Mányi Formációba tartozik. Transzgressziós rétegsor, amely csökkentsósvízi és tengeri
fáciesek váltakozásából áll. A rétegsor teteje felé a tengeri kifejlődés válik uralkodóvá. A homokbánya gyengén
limonitos durvaszemű kvarchomokot és homokkövet tár fel 6-10 m vastagságban (4.5.3. ábra). A homok
gyengén rétegzett, tömeges kifejlődésű. A rétegződést a konkréciópadok sora és az ősmaradványos
rétegzsinórok mutatják. A rétegzsinórokban hullámzás által összehalmozott mészvázak figyelhetők meg,
amelyek nem eredeti élethelyükön találhatók, hanem összemosva parti turzásként. Ősmaradványai a lagunáris
Tympanotonus-Pirenella közösséggel mutatnak hasonlóságot.
A máriahalmi homokbányából 70 puhatestű taxon ismert. Ezek megoszlása a következő: 20 kagyló (Bivalvia),
40 csiga (Gastropoda) és 5 ásólábú (Scaphopoda) taxon jellemzi a faunát. Leggyakorib kagylók az Angulus
nysty és az Ostrea-félék. Csigák közül a Tympanotonus margaritaceus, Potamides lamarcki és a Pirenella plicata
a domináns fajok. Scaphopodák közül pedig a Dentalium-félék a leggyakoribbak.
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Teredolites
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Thalassinoides isp. Thalassinoides isp.
homokkő felszínén homokkő felszínén
Válogatott irodalom
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study. - Annales Universitates Scientarium Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominate, Tomus XXV., Sectio
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Ollé R. 1998: Életnyomok és patológiás elváltozások az unyi homokbányában gyűjtött puhatestűek mészvázain.
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21. Mátraverebély, Szentkút
A Hatvan és Salgótarján között húzódó 21-es főútról két helyen térhetünk le a lelőhely felé: Mátraverebély előtt,
a tari elágazásnál, vagy pedig Mátraverebély után, közvetlenül a nagybátonyi (bátonyterenyei) leágazás előtt
(4.6.1. ábra). Kányáspusztán keresztülhaladva, gépkocsival illetve autóbusszal is jól megközelíthető a híres
búcsújáró hely, ahol a parkolási lehetőség is megoldott. A terület földrajzi koordinátái: 47°59’10.63”É,
19°47’48.27”K (4.6.2. ábra).
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4.6.1. ábra: Mátraverebély-Szentkút
földrajzi elhelyezkedése
4.6.2. ábra: Mátraháza és környéke
4.6.3. ábra: Mátraháza és környéke
topográfiai térképe
földtani képződményei
A Szentkúthoz vezető út mellett még láthatók az egykori szénbányászat meddőhányójának nyomai. A
salgótarjáni kőszénmedencéhez tartozó területen mélyszinti műveléssel bányászták az alsó-miocén (ottnangi)
korú kőszenet. A kolostor mellett ÉNy felé továbbhaladva az erdei úton a Szent László-forráshoz jutunk. Ennek
közelében látható az irodalomban Szent László rétegek néven emlegetett rétegsor. Az itt feltárt sekélytengeri
sorozat (Sámsonházai Formáció) diszkordánsan települ a középső-miocén andezit összletre (Mátrai Vulkanit
Formáció). A kőzet felépítésében andezit anyagú homokkő, meszes homokkő, helyenként konglomerátum vesz
részt (4.6.3. ábra). A laza, meszes homokkőben levő ősmaradványok nem túl jó megtartásúak, erősen mállottak,
ezért a gyűjtés során többnyire szétesnek. A kolostorhoz visszatérve, egy gyalogösvény vezet fel a Meszestetőre.
Itt az andezitre 20-25 m vastag meszes homok települ, ami felfelé fokozatosan átmegy mészalgás
(„lithothamniumos”) mészkőbe. Az állékony homokba vájták a természetvédelem által jól ismert barátlakásokat.
A mátraverebélyi lelőhelyek faunájából elsősorban a molluszkák ismertek megfelelően. A Szent László
rétegekben a leggyakoribb faunaelemek a puhatestűek. A kagylók közül néhány említésre méltó nemzetség az
Arca, Anadara, Barbatia, Glycymeris, Modiolus, Pecten, Chlamys, Ostrea, Cardita, Lucina, Cardium, Callista,
Chama, Dosinia, Venus, Tapes, Mactra, Corbula, Ensis, Tellina és a Panopea. A csigák között gyakran
előforduló nemzetségek a Fissurella, Gibbula, Nerita, Turritella, Cerithium, Natica, Trivia, Cassis, Pyrula,
Murex, Columbella, Nassa, Ancilla, Mitra, Conus, Terebra és a Ringicula. A tízlábú rákok (Decapoda) köréből
Müller (1984) Callianassa, Diogenes, ?”Phylopagurus”, ?Pagurites, Calappa, Maja, Parthenope, Portunudarum,
Liocarcinus és Pilumnus maradványokat határozott meg badeni monográfiájában Mátraverebélyről.
A barátlakásoknál feltárt homokos üledékben szabad szemmel viszonylag kevés ősmaradvány látható. Az
iszapolási maradékot megvizsgálva viszont azt láthatjuk, hogy az üledék szinte kizárólag apró darabokra tört, de
mégis jó megtartású mohaállatok és egyéb mészvázú szervezetek maradványaiból áll (biokalkarenit). Az egyéb
harmadidőszaki lelőhelyekhez képest gyakoriak a tengeri liliom (Crinoidea) nyéltagok.
A Szent László-rétegből és a barátlakások homokos összleteiben 127 mohaállat fajt határoztak meg. A
leggyakoribb fajok az Adeonella polystomella, Metrarabdotus maleckii, Smittina cervicornis, Celleporaria
palmata és a Cellaria salicornioides. A meghatározott fajok ökológiai jellemzői alapján a szentkúti lelőhelyen 80
m körüli vízmélység valószínűsíthető. A többségében vázmaradványokból álló biokalkarenit lejtőkörnyezetben
rakódhatott le, ahol a mohaállatok voltak a leggyakoribb, mészvázzal rendelkező élőlények.

Zöldesszürke tufitos Elágazó
vörösalga Pecten sp.
homokkő
a telep
a
tufitos
Sekélytengeri tufitos feltárásban
homokkőben
üledékek
Szentkút
közelében
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Conus sp. kőbél

Gastropoda
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indet.; Macaronichnus isp. Macaronichnus isp.
laza homokkőben
mohaállat
laza homokkőben
teleptöredékek

Válogatott irodalom
Dulai A. – Moissette, P. 2007: Mátraverebély, Szentkút. – In: Pálfy J. – Pazonyi P. (szerk.) 2007: Őslénytani
kirándulások Magyarországon és Erdélyben. – Hantken Kiadó, Budapest, 190-193.
Fűköh L. 2010: Gerinctelen ősmaradványok a Mátra térségében. – In: Baráz Cs. (szerk.) 2010: A Mátrai
Tájvédelmi Körzet. Heves és Nógrád határán. – Eger, 81-83.
Kéri J. 1966: A mátraverebélyi kutatás eredményei. – Földtani kutatás: földtani szakmai folyóirat, 9(4)

22. Pécs, Danitz-puszta, homokbánya
A homokbánya a 6-os út északi oldalán, Pécs keleti szélén, a honvédségi laktanyától K-re 1 km-re található
(4.7.1. ábra). A bányához rövid betonozott útelágazás vezet, parkolási lehetőség is van. A feltárás földrajzi
koordinátái: 46°06’03.37”É, 18°17’05.39”K (4.7.2. ábra).

4.7.1. ábra: Danitz-puszta 4.7.2. ábra: Danitz.puszta 4.7.3. ábra: Danitz.puszta
földrajzi elhelyezkedése
környéke
földtani
és
környéke
földtani és
képződményei
képződményei
A Pannon-tó partszegélyi kifejlődése a Nyugati-Mecsek előterétől a Zengő-vonulat és a Mórágyi-rög peremén át
a Mecsek északi részéig követhető. A város K-i oldalán a Gyárváros és a Meszes D-i részétől Danitz-puszta
irányában húzódik a limonitos homokkőösszlet mintegy 300-500 m szélességben és 30-50 m vastagságú
kifejlődésben. A Danitz-pusztai feltárás klasszikus, s immár tudománytörténeti jelentőségű bemutatóhelye az
intrapannon szerkezeti mozgásoknak. A rétegsor erősen limonitos, sárgásbarna és szürke, közép- és durvaszemű
homokból áll, melyben helyenként durvább darakavicsos és aprókavicsos betelepülések vannak, ezek anyaga
kvarc, kvarcit, jura mészkő és homokkő. Az összletet limonitos, faunás rétegek tagolják (4.7.3. ábra). A
szemcsealak-vizsgálatok alapján erős szerepe volt a közeli folyóvízi szállításnak is. A gránit és metamorf
kőzetanyag mellett jelentős a mezozóos és miocén üledékek lepusztulásából származó áthalmozott
kőzettörmelék is. A rétegek délies dőlésűek, a bányászat csapásirányban történik, így az északi falon egy helyen
a zavartalan településű, tektonikailag nem bolygatott rétegek jól követhetők. A feltárás alsó részén több rétegben
limonitosodott Congeria balatonica és Lymnocardium schmidti kőmagok és lenyomatok gyűjthetők. A feltárás
biosztratigráfiai helyzete a hirdi homokbányáéval azonos. Az itt megfigyelhető Congeria balatonica-s „fehér
márga” a hegységperemi fúrásokból és néhány kisebb felszíni kibukkanásból jól ismert, és ugyanúgy jellemző
az itteni alsó.pannon összletre, mint Szerbia és Horvátország területén. Ebből a „fehér márgából” osztrakodákat,
Orygoceras-okat, kis termetű Congeria-kat, Lymnocardium-okat és Melanopsis-okat írtak le.
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A homokbánya mindenekelőtt gazdag gerinces ősmaradvány-együtteséről ismert. A fosszíliák koruk szerint
legalább két nagy csoportra oszlanak: a komok lerakódásával közelítőleg azonos korú szárazföldi és édesvízi,
valamint az ennél idősebb tengeri fauná(k)ra.
A szárazföldi és édesvízi csontleletek alapján lehetőség nyílik a prepannóniai üledékek áthalmozási idejének
rögzítésére. A teknősök között gyakoriak a folyóvízi környezetben élő lágyhéjúak (Trionyx) és a szárazföldi
Testudo-k. A Trionyx a miocén korai és középső, a Testudo pedig a felső szakaszában gyakori. A tafonómiai
körülmények miatt kisemlősök nincsenek, ugyanakkor ritkán, de előfordulnak a kis-közepes méretű hódok és
ragadozók. A nagyemlősök között gyakori a kisebb (Korynochoerus) és a nagyobb disznóféle; a kérődző
tragulidákhoz tartozó Dorcatherium. A páratlanujjú patások jellemző faja a Hippotherium primigenium korai
morfotípusa. Jellemző továbbá kétféle tapír és egy kistermetű orrszarvú (Aceratherium) jelenléte. Az
ormányosokat a Deinotherium cf. giganteum és a Tetralophodon képviseli.
Az édesvízi-szárazföldi gerinces fauna-együttes az MN-10 Zónában élt. A homokban nagy számban előforduló
csontoshal-maradványok (garatfog-, úszótüske-, csont-töredék) valószínűleg ugyancsak a szárazföldi faunával
állnak kapcsolatban (édesvízi formák). Az igen ritka Crocodilia-leletek hovatartozása (édesvízi vagy tengeri)
bizonytalan.
Az előzőeknél idősebb korú tengeri gerinces fauna gyakori elemei a cápafogak és a rájafogak. Tengeri emlősök
maradványai ugyancsak megtalálhatóak a lelőhelyen: Phocidae (végtagcsontok, medence), Sirenia (bordák) és
Cetacea (csigolyák, végtagcsontok, ritkán koponyadarabok, rostrum-töredékek és fogak) fordulnak elő. Nagyon
ritkán Cetacea fülcsontok is előkerülnek, amelyeket a cetek esetében két elkülönült csont alkot: a periotikum
(petrosum, csontos hallójárat) és a tympanicum (bulla tympani, dobhólyag). A fogasceteket (Odontoceti) kb. 6-7
taxon képviseli, a sziláscetek (Mysticeti) közül cf. Cetotheriidae mutatható ki.

A
homokbánya
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homokbánya
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Durvaszemű homok maradványok
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homokbányában
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töredékek
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Sparus sp. metszőfog

Sparus sp. őrlőfog
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Sparus
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23. Sopronkőhida, Réti-forrás
A Réti-forrás melletti felhagyott kavicsbányában körülbelül 45 m vastag tárja fel a késő-szarmata sekélytengeri
képződményeket (4.8.1. ábra). A feltárás uralkodóan kavicsból és homokból, valamint ezek cementált
változataiból áll. A kavicsok anyaga mezozoos mészkő, dolomit és homokkő, de egyes szintekben a metamorfitkavicsok is feldúsulnak (főként gneisz és csillámpala). A bánya területén a szarmata-pannóniaiban partközeli
üledékképződés folyt. A rétegsorban jól elkülöníthetők a csökkenő, majd a növekvő vízmélységnél lerakódott
üledékek. A feltárás földrajzi koordinátái: 47°45’10.93”É, 16°37’06.38”K (4.8.2., 4.8.3. ábra).
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4.8.1.
ábra:
A
sopronkőhidai Réti-forrás
földrajzi elhelyezkedése

4.8.2. ábra: Sopronkőhida
és környéke topográfiai
térképe

4.8.3. ábra: Sopronkőhida
és
környéke
földtani
képződményei

A kavicsbányában feltárt legidősebb képződmény (1. fácies) szemcsemérete felfelé durvul. Az egyes rétegekben
finom, normál gradáció figyelhető meg. A jó osztályozottság parti környezetre utal, ahol a hullámverés a
különböző szemcseméretű frakciókat különválasztotta. A sík rétegzettség nagy sebességű vízmozgást, felső
áramlási tartományt jelez. A felfelé durvulás oka, hogy az üledékképződés kismértékben a part irányába tolódott
el, ahol a durvább szemcsék ülepedtek le. Erre a fáciesre néhol egészen finom, máshol 1-2 cm-es kavicsokat
tartalmazó, lumasella jellegű képződmény települ (2. fácies), amely továbbra is felfelé durvuló tendenciát mutat.
A finomabb részek lamináltak, kőzetlisztes anyaguk mellett igen apróra őrölt molluszka-héjtörmelékből állnak.
Egyes kagylófajok élethelyzetben figyelhetők meg, tehát az üledékképződés gyors volt, a vázak eltemetődtek,
mielőtt széteshettek volna. Felfelé kis, vályús keresztrétegek jelennek meg, amelyek gyenge hullámzást
jeleznek. A képződményben felfelé a héjtörmelék mellett épen maradt kagylók és csigák válnak dominánssá.
Leggyakoribbak az Ervilia dissita, Granulolabium bicinctum, valamint Cerithium-félék erősen koptatott
vázmaradványai. Ez a vízszint fokozatos csökkenését mutatja: a nyílt vízből a hullámbázis fölé helyeződött át az
üledékképződés. A következő fácies (3. fácies) további közeledést jelez a part irányába. Jól osztályozott, jól
koptatott, általában laposkavicsokból álló rétegek építik fel. A kavics keresztrétegzett, ami a réteglappal szöget
bezáró finomabb és durvább szemű kavicsos sávok váltakozásában nyilvánul meg. Alapos kavicsok a
keresztrétegekhez képest irányítottak: tehát azokon csúszva torlódtak egymásra. A fácies nagyenergiájú,
sekélyvízi, parti környezetben keletkezett.
A csökkenő vízmélységű szakasszal tektonikusan érintkezik a következő, mélyülő szakasz, melynek első fáciese
(4. fácies) sötétsárga finomhomok, amely csak igen gyenge rétegzettséget mutat. Vízkiszökési szerkezetek
figyelhetők meg benne, amelyek gyors üledékképződésre utalnak. A képződmény felső 1 métere finomabb,
elagyagosodik. Itt kb. 10 cm-es kavics-zsinór települ közbe, melynek alján terheléses szerkezetek figyelhetők
meg. A kavicsréteg vihar alkalmával sodródhatott be a part magasabb részeiről. Mivel az alatta lévő
finomhomok jóval puhább volt, a kavics besüppedt, terheléses szerkezeteket hozva létre. Jellemző a
cementáltság, ami réteglapok és vetők mentén jelenik meg, csipkeszerű formákat alkotva. Ez a fácies jelentős
mélyülést jelez a korábbiakhoz képest. A jóval finomabb szemcseméret és a keresztrétegzés hiánya arra utalnak,
hogy a nyílt víz övében, a hullámbázis szintje alatt képződhetett. Az erre települő képződmény (5. fácies)
osztályzatlan homokos kavics. A kavicsok nagy része lapos és jól koptatott, zsindelyszerkezetbe rendeződött. A
mátrixvázú üledék és az imbrikált kavicsok törmelékfolyásos szállításra utalnak. A felette lévő képződmény
világosszürke, rétegzetlen, masszív finomhomok (6. fácies). Durvább frakció egyáltalán nincs benne, kis
foltokban összemosott csigavázak és héjtörmelékek jelennek meg. Zavartalan üledékképződéssel a hullámbázis
szintje alatt keletkezett. Meszes, gyengén laminált homokkő (7. fácies) települ az előző nyíltvízi üledékre.
Kavicstestek és feltépett, sajátanyagú klasztok szakítják meg a laminákat. A klasztok kissé sötétebb szürkék és
szögletesek. Az 1-50 cm vastagságú kavicstestek hol rétegszerűen, hol vályúkban vagy elszórtan jelentkeznek.
Anyaguk osztályozatlan, maximálisan 5 cm átmérőjű kavics, mátrixuk középszemű homok. Gyakran
deformációs szerkezeteket mutatnak, a nagyobb klasztok alatt a laminák illetve a kavics-zsinórok behajlanak.
Felfelé a kavicstestek vastagsága nő, a homokkőé csökken, a kavicsrétegek jól osztályozottá válnak, valamint
jellegzetes imbrikáltságot mutatnak. Dőlésiránya délkeleti, dőlésszöge 10-15°. Erős áramlásra utal a lamináció
és a feltépett klasztok léte. A meredeken lejtő morfológiáról a magasabb területről törmelékfolyással
beszállítódott kavicsok tanúskodnak. Képződési környezete hasonló az előző fácieséhez.
A Réti-forrás melletti kavicsbányában mindezek alapján meredek, É-D-i csapású parton folyt az
üledékképződés. Az itt feltárt parti környezetben egyre durvább, egyre nagyobb energiát jelző üledékek
képződtek, amelyet a part elsekélyesedése okozott. Ez környezetben az üledék által kitölthető tér fokozatos
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csökkenését (relatív vízszintváltozást) jelzi a késő-szarmatában. A kora-pannóniaiban a terület újbóli süllyedését
jelzi hogy a meredek parti morfológián növekvő vízmélység mellett, gravitációs tömegmozgásokkal átmozgatott
üledék rakódott le.
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A
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bicinctum (Brocchi) Duplicata duplicata
Válogatott irodalom
Rosta É. 1993: Gilbert-típusú delta a Sopron-környéki szarmata-pannóniai üledékekben. – Földtani Közlöny,
123(2), 167-193.
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24. Sümeg, Mogyorós-dombi kőfejtő
Sümeg déli határában található a Dunántúli-középhegység szerkezetalakulásának egyik alapvető jelenségét
feltáró szelvény, a Mogyorós-dombi kőfejtő (4.9.1. ábra). A feltárás gépkocsival jól megközelíthető. Földrajzi
koordinátái: 46°57’59.33”É, 17°17’07.69”K (4.9.2. ábra).
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4.9.1. ábra: A sümegi 4.9.2. ábra: A sümegi 4.9.3. ábra: A sümegi
Mogyorós-domb földrajzi Mogyorós-domb
Mogyorós-domb földtani
elhelyezkedése
topográfiai térképe
képződménye
Az egykori kőbányában a Sümeg környékén általános elterjedésű kréta mészkövek tanulmányozhatók. A
nyugati fal mentén feltárt, meredek dőlésű, pados alsó-kréta krinoideás mészkő (Tatai Mészkő) mintegy 115
millió évvel ezelőtt képződött.
A kőfejtő déli és keleti falán tanulmányozható az alsó- és a felső-kréta mészkő egymásra települése. A szelvény
alsó szakaszán meredeken dőlő alsó-kréta krinoideás mészkő fölött közel vízszintesen települ a felső-kréta
vastagpados sekélytengeri mészkő (Ugodi Mészkő) (4.9.3. ábra), amely nagytermetű és vastag héjú
zátonyalkotó kagylók, a Hippurites-félék vázainak tömegéből áll. A két mészkőösszlet egymástól eltérő szögű
települési helyzete igazolja, hogy a Dunántúli-középhegység jellegzetes tál-alakú (szinklinális-) szerkezetét
létrehozó alpi hegységképző mozgások az alsó-kréta mészkő képződése (115 millió év) után, de még a felsőkréta mészkő képződése (75 millió év) előtt zajlottak le.
A kőfejtőben kialakított Mogyorós-dombi tanséta megállópontjainál kihelyezett táblák ismertetik a geológiai
képződményeket és azok keletkezését.

A
Mészkőbánya
látképe a Mogyorós- A mészkőbánya alsó Kréta mészkőtömbök Mészalga telep kréta Cyclolites
dombon
Lamarck
bányaudvara
az alsó bányaudvaron mészkőben

Hippurites sp. jobb
Hippurites
teknője
keresztmetszete

sp.

Átkalcitosodott
Átkalcitosodott
rudista
kagyló
Acteonella
hosszmetszete
keresztmetszete

sp.

elliptica

Hippurites sp. jobb Átkalcitosodott
rudista
kagyló
Hippurites sp. jobb teknője
keresztmetszete
teknője
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25. Szob, Malom-kert mögötti útbevágás
A középső-miocén vulkáni működés utáni üledékes kőzetek a Börzsöny-hegység nyugati és déli pereme mentén
bukkannak elő. Ezek egyik legismertebb feltárása a szobi lelőhely, amely a hegység délnyugati szegélyén
található (4.10.1. ábra). Az egykori homokbánya Szobtól ÉNy-ra fekszik az Ipoly folyó bal partján, ahol a
Damásdi-patak keresztezi a Szob és Ipolydamásd közötti műutat. Földrajzi koordinátái: 47°49’55.31”É,
18°51’06.97”K (4.10.2. ábra). A sárgásszürke, kissé agyagos, finomszemű homok ősmaradványait már a XIX.
század közepe óta vizsgálják, főleg a gazdag és nagyon jó megtartású puhatestű maradványok miatt (4.10.3.
ábra).

4.10.1. ábra: A szobi
4.10.3. ábra:
Malomkert
földrajzi
4.10.2.
ábra:
Szob
és
környéke
elhelyezkedése
környéke
topográfiai képződményei
térképe

Szob és
földtani

A szobi lelőhelyről összesen 267 csiga és 74 kagyló faj került elő eddig. A nagyobb termetű puhatestűek
elszórtan szabad szemmel is könnyen felfedezhetők a homok felszínén, esetenként még az eredeti
élethelyzetben. Sokkal több ősmaradványhoz jutunk azonban, ha a laza homokot átmossuk 0,5-1 mm
lyukátmérőjű szitán. Az így nyert iszapolási maradékban a kagylók a leggyakoribbak, amelyek a példányoknak
csaknem a felét alkotják. A nagyobb termetű fajok egyedei többnyire töredékesek, részben ennek is köszönhető,
hogy leggyakrabban a kis méretű Corbula kagylók erősen domború teknőivel találkozhatunk (C. carinata, C.
gibba). Ezek mellett azonban viszonylag gyakran fordulnak elő a Nucula nucleus, Nuculana fragilis, Anadara
diluvii, Chlamys scabrella, Glycymeris pilosa deshayesi, Venus multilamella fajok is. A kagylók többsége a
lágy aljzatba ásódó forma, és szinte mindegyikük a tengervízből szűri ki táplálékát.
A következő leggyakoribb csoportot a csigák alkotják (kb. a példányok 25 %-a). A nagyobb termetű fajok közül
kiemelkedően magas a Turritella példányok aránya (T. badensis, T. erronea, T. vermicularis), de ezek mellett a
ragadozó csigák közé tartozó Conus (C. (Rhizoconus) ponderosus), Polinices és Natica (P. redempta, N.
millepunctata, N. catena helicina), valamint Murex fajok (M. partschi, M. michelottii, M. aquitanicus, M.
spinicosta) is előfordulnak. A Muricidae és NAticidae csigák fúrásnyomai számos puhatestű példányok
megfigyelhetők (főleg a Corbula és Turritella példányokon). Szintén gyakran találkozhatunk a Molluscahéjakon a Demospongia osztályba tartozó marószivacsok (Cliona) nyomaival. A ragadozó csigákkal közel
azonos mennyiségben fordulnak elő a többnyire kis termetű növényevő fajok. Ezek között gyakoriak az
algákon, valamint tengeri füvek levelein és szárain élő fajok. A jellemző növényevők közé tartozik a Gibbula
angulata, Alvania montagui, Rissoa turricula, Cerithium europeum. Ez egyértelműen mutatja, hogy a szobi
homok viszonylag sekély mélységű, tengeri növényzettel borított, lágy aljzatú környezetben rakódott le.
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Az ősmaradványoknak kb. egynegyede egyéb, kisebb csoportokhoz tartozik. Ezek közül leggyakoribbak a
néhány mm-es féregcsövek, valamint a mohaállatok. Ez utóbbiak nagy része a napkoronghoz hasonlító, ún.
lunulitiform Bryozoák közé tartozik (Cupuladria vindobonensis, Reussirella haidingeri). Ezek lárvaállapotban
egy-egy homokszemcséhez rögzülnek, majd felnőve szabadon élnek a homokos aljzat tetején. Szintén gyakoriak
a kerekded Celleporaria foraminosa példányok, míg a kisebb méretű frakciókban Crisia fajokkal találkozhatunk
(C. denticulata, C. haueri). A Bryozoa fauna alapján az üledék lerakódási mélysége néhány méter és 30 m között
lehetett, és a fajok ökológiai igényei nyugodt környezetet jeleznek, jelentősebb áthalmozódástól mentes
élőhellyel.
A gerinceseket néhány halfog és halcsont mellett főleg a hal otolithok képviselik. A lelőhelyről 17 nemzetség 19
faja került elő eddig. A halak között a partközeli, sekélytengeri fajok uralkodnak. Kiemelkedően gyakoriak a
Gobiidae család tagjai (Gobius, Lesueurigobius, Deltenosteus).
A ritkább csoportok közé tartoznak az ásólábúak (Scaphopoda), melyek szintén több fajjal képviseltetik
magukat a szobi lelőhelyen (Dentalium badense, D. korytnicense). A nagyobb méretű Dentalium-héjakat már az
ősember is előszeretettel gyűjtötte, mivel különösebb megmunkálás nélkül is könnyen lehetett belőlük
nyakláncot készíteni. A Szob környéki, Ipoly-parti 18-20.000 éves régészeti lelőhelyen talált példányokat nagy
valószínűséggel a Malom-kert környéki feltárásokban gyűjtötték a késő paleolitikum emberei. Előfordulnak
még tízlábú rákok (Decapoda) ollói (pl. Callianassa szobensis, C. cf. chalmasii, Calappa praelata, Cancer sp.) a
lelőhelyen.

A szobi útbevágás Ősmaradványszínű,
feltárása távolról
tartalmú réteg a szobi Sötét
szénnyomos
réteg
Cardium sp.
feltárásban

Pitar sp.

Aequipecten
seniensis (Lamarck)

Solarium (Nipteraxis)
marthae (Boettger)
Theodoxus sp.

Tritia
Partsch

rosthorni Ancilla glandiformis
(Lamarck)

Natica
catena
helicina (Brocchi)
Murex (Tubicauda)
spinicosta Bronn

Bittium spina Partsch

Ringicula auriculata
(Ménard
de
la
Groye)
Clavatula
granulatocincta
Münster
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Cymatium sp.

Turritella
turris
badensis Basterot
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Lamarck

laevis

Drillia
pustulata
(Brocchi)
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Decapoda
rák
ollójának töredéke
Tudicla sp.

Erato
auctorum

Selachoidei
cápafog

Oichnus paraboloides Bromley,
Osteichthyes indet.;
Naticidae táplálkozásnyom
csontoshal csigolya

Selachoidei
indet.; cápafog

indet.;
Otolith indet.
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26. Szurdokpüspöki, Kovaföld-bánya
Szurdokpüspöki és Gyöngyöspata között, Nógrád megye határán található felhagyott bányában egy különleges
kőzet, a fehér színű, kis fajsúlyú, lemezes megjelenésű diatomaföld tárul fel nagy vastagságban (4.11.1. ábra). A
lelőhely földrajzi koordinátái: 47°50’34.38”É, 19°43’49.91”K (4.11.2. ábra).
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4.11.1.
ábra:
A
szurdokpüspöki
4.11.2.
kovaföldbánya
földrajzi ábra:Szurdokpüspöki
és
elhelyezkedése
környéke
topográfiai
térképe

4.11.3.
Szurdokpüspöki
környéke
képződményei

ábra:
és
földtani

A kőzet anyaga, a diatoma iszap a szarmata idején rakódott le lagúna-környezetben. Az itt lévő tengervíz sajátos
kémiai összetétellel rendelkezett, ami a mátrai utóvulkáni hévforrások hatásainak érvényesülésével
magyarázható. Az üledékgyűjtő medence sokáig el volt zárva a nyílt tengertől, így a nagy mennyiségű oldott
kovasavat tartalmazó vízben virágzásnak indultak a diatomák (mikroszkopikus kicsinységű egysejtű kovaalgák).
Ezek az élőlények sajátos alakú és finoman tagolt külső vázukat kovából építették fel. Az elpusztult egysejtűek
vázai nagy mennyiségben halmozódtak fel a lagúna fenekén. Szurdokpüspöki és Gyöngyöspata környékén a
kovaföld maximális vastagsága kb. 100 m. ez két telep között oszlik meg: az alsó – kb. 40 m – édes, vagy
aligsósvízi környezetben keletkezett. A szurdokpüspöki bánya főleg ezt tárja fel. Közbetelepülésként diatomás
mészkő, limnoopalit, bentonit és áthalmozott andezittufa rétegek találhatók. Jellemző az alsó összletre a
Hydrobia-félék viszonylag nagy mennyisége, valamint a hal, növény- és rovarmaradványok gyakorisága.
Fedőjébe települ egy riolittufa réteg, mely a Galgavölgyi Riolittufa Formáció tagja. E fölött pedig kb. 60 m
vastagságban találjuk az un. tengeri kovaföld összletet (4.11.3. ábra).

A
szurdokpüspöki A
bányaudvar A
szurdokpüspöki A
kovaföldbánya Diatomás pala tárul
kovaföldbányába
bejárata a bánya felől kovaföldbánya látképe keleti
fala
sok fel a keleti falban
vezető út
ősmaradványt
tartalmaz

Cinnamomum
A
palalapokon
babérlevél
gyakoriak
az
ősmaradványok

Gastropoda
márgalapon

indet. Osteichthyes
hallenyomat

sp., Levélke lenyomata

indet.; Osteichthyes
hallenyomat

Hydrobiás márga

indet.; Planolites isp.
átkovásodott
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27. Tardos, Bánya-hegy
Tardos településtől K-re 1,5 km-re, a Bánya-hegyen vörös színű, ősmaradványokban gazdag jura mészkövet
bányásznak (4.12.1. ábra). A lelőhely gyalogosan közelíthető meg a falu felől. Földrajzi koordinátái:
47°39’32.51”É, 18°28’26.91”K (4.12.2. ábra).

4.12.1. ábra: A tardosi 4.12.2. ábra: Tardos és
4.12.3. ábra: Tardos és
mészkőbánya
földrajzi környéke
topográfiai
környéke
földtani
elhelyezkedése
térképe
képződményei
A Lábatlan és Tatabánya között húzódó Gerecse fő tömege triász karbonátos kőzetekből áll, de a hegységben
járva – főként a hegytetők közelében – sokfelé találkozhatunk jura rétegekkel is. Ezt a vörös színű, gumós
megjelenésű kőzetet a geológiában az olasz nyelvből átvett ammonitico rosso névvel illetik (4.12.3. ábra). A
jura időszakban, partoktól távoli, nyíltvízi területeken keletkezett. Jellegzetes vörös színét a benne kis
mennyiségben jelen levő oxidált vasnak köszönheti. A kőzet fő tömege nagyon finomszemcséjű, a tengervízből
kivált kalcium-karbonátból és planktoni életmódot folytató, mikroszkopikus kicsinységű élőlények tömegesen
felhalmozódott vázmaradványaiból áll. Szárazföldről behordott anyagot gyakorlatilag nem tartalmaz. Az
ammonitico rosso legjellegzetesebb ősmaradványai a névadó ammoniteszek. Emellett gyakoriak még a
Nautiloideák és a Belemnites-rosztrumok is. Mivel az egykori üledék nagyon lassú üledékképződési sebesség
mellett keletkezett, az egykori üledékben feldúsultak a tenger aljára lesüllyedt üres cephalopoda-vázak.
Nagy ősmaradvány-tartalma mellett jellegzetessége még ennek a kőzetnek gumós megjelenése. A gumósság
kialakulhatott a kőzetté válás során, de létrejöhetett a hajdani laza mésziszapban élt állatok üledékátforgató,
bioturbációs tevékenységének következtében is. Maguk az állatok nem fosszilizálódtak, de a mészkőben
megtalálható járatok alakja és mérete alapján férgek és inbentosz rákfélék jelenlétére következtethetünk.
Az építészet „gerecsei” vagy „piszkei vörös márványt” néven ismeri ezt a kőzetet és évszázadok óta bányásszák
a környéken. A ma működő néhány bánya Tardos közelében található. Először nagy tömböket robbantanak és
hasítanak le itt a kőzetből, majd rendszerint helyben fel is fűrészelik azt. A fűrészüzem mellett magasodó
törmelékkupacban keresgélve, a mészkőlapokból letört diribdarabok között mindig találhatunk kettévágott és
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szépen felcsiszolt Atractiteseket és ammoniteszeket. Építészeti célokra általában a jura korai szakaszában,
(liász) keletkezett vastagpados, tömött kőzetet fejtik.

A tardosi kőbánya a A kőbánya látképe
Dekor – Stein Kft.
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A törmelékben
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ősmaradványok
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szerkezetű
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