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Bevezetés 

 
A Paratethys a kora-oligocéntól a középső-miocénig fennálló epikontinentális beltenger 

volt, ami az egykori Tethys óceánból alakult ki, annak maradványaként. A Középső-

Paratethys medencéjében már a késő-bádeniben megkezdődik, és a szarmatában kiteljesedik a 

Dinaridák kiemelkedése okozta izolációs folyamat, mely döntő változást hozott a medence 

történetében. Ennek a geodinamikai folyamatnak eredményeképpen megszűnik, illetve 

nagyon leszűkül a kapcsolat a Mediterráneum és a Paratethys között. Az elzáródás miatt a 

bádeni/szarmata határon jelentős változás következik be a paratethysi bioprovincia faunájának 

összetételében, ami a környezeti paraméterek megváltozásával hozható összefüggésbe. A 

Középső-Paratethys központi részmedencéjének tekinthető Pannon-medencében is a fent 

említett tektonikai instabilitás okozza közvetetten a fauna és flóra jellegzetes evolúcióját a 

szarmata bázisán. A bádeni/szarmata határon számos tengeri, sztenohalin gerinctelen csoport, 

mint a radioláriák, a korallok, a scaphopodák, a cephalopodák, a polyplacophorák, a 

brachiopodák és a tengeri sünök eltűnnek a Paratethys medencéjéből, és a többi csoport közül 

is főként az euryhalin formák élnek tovább a szarmata tengerben. A szarmata korszak 

környezeti viszonyai, melyek a biotikus változásokért felelősek, az utóbbi időben nagy 

figyelmet kaptak. A szarmata együttest hagyományosan tipikus csökkentsósvízi faunaként 

írták le, és a Középső-Paratethys medencéjében fokozatosan csökkenő sótartalmat 

feltételeztek a szarmata folyamán (e. g. BODA, 1959). Számos frissebb kutatás viszont többé-

kevésbé normáltengeri, időnként hiperszalinná váló környezet mellett teszik le a voksot. A 

fauna diverzitásának csökkenését pedig vízkémiai változásokkal, magas alkalinitással 

magyarázzák (e.g. PILLER & HARZHAUSER, 2005). 

 

Célkitűzések 

 

Doktori kutatásom fő célja a Középső-Paratethys medencéjében bekövetkezett fő 

környezeti változások rekonstruálása volt főként őslénytani vizsgálatok (ostracoda és 

foraminifera fauna) alapján, kiegészítve karbonát- és foszfátgeokémiai módszerekkel. 

Korábban hasonló a teljes szarmatára kiterjedő ennyire komplex vizsgálatok a Paratethys 

egész területéről sehonnan sem készültek. Célkitűzésem megvalósításához elengedhetetlen 

volt a kagylósrákok pontos meghatározása, leírása és ábrázolása, annál is inkább, mert a 

magyarországi szarmata rétegek ostracodáiról részletes taxonómiai feldolgozás ZALÁNYI 

1913-ban megjelent monográfiája óta nem történt. Emellett célom volt a magyarországi fő 
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szarmata kifejlődési területek közül még fel nem dolgozott budapesti foraminifera fauna 

részletes leírása is. Céljaim között szerepelt a kagylósrák fauna sztratigráfiai szempontú 

feldolgozása is, hiszen a szarmatában lejátszódott környezeti változások időbeli nyomon 

követése ez alapján lehetséges. Törekedtem minél több magyarországi szarmata képződmény 

mikrofaunájának vizsgálatára a területi különbözőségek kimutatása érdekében. A legteljesebb 

elemzés a Zsámbéki-medencéből történt, így további célom volt annak vizsgálata is, hogy a 

zsámbéki részmedence mennyire reprezentálja az egész Középső-Paratethyst az őskörnyezet 

szempontjából. 

 

Az alkalmazott módszerek 

 

A legteljesebb és legsokoldalúbb vizsgálathoz két fúrást (Mány-17 és Mány-22) 

választottam a Zsámbéki-medencéből, melyek szinte teljes és folyamatos szarmata 

sorozatokat tártak fel. Így elsőként a szarmata Paratethyst kutatók közül folyamatos 

rétegsorból nyert adatok segítségével tudtam őskörnyezeti rekonstrukciómat elkészíteni. A 

fúrásokból összesen 98 mintát vizsgáltam meg őslénytani, 52 mintát pedig geokémiai 

szempontból. Vizsgálataimhoz elkészítettem a szarmata kagylósrák fauna részletes 

taxonómiai, sztratigráfiai és paleoökológiai értékelését. Ezt a foraminifera faunából levonható 

környezeti következtetésekkel pontosítottam. A mikrofauna őskörnyezeti értékelése minőségi 

és mennyiségi analízis (Jaccard Koefficiens és teljes fajdiverzitás) alapján készült. Az 

őslénytani vizsgálatokat kiegészítettem egyéb zsámbéki és mányi fúrások (50 minta) és 

felszíni feltárások (7 minta), budajenői (10 minta), csákvári (71 minta), polgárdi (32 minta), 

budapesti (129 minta), tokaji (20 minta), duna-tisza közi (22 minta), mecseki (7 minta) és 

szlovéniai (15 minta) szarmata rétegek mikrofaunájának vizsgálatával vagy 

újrafeldolgozásával. A vizsgált magyarországi szarmata mikrofauna őskörnyezeti értékelését 

főként recens analógiák alapján végeztem. Mivel a vizsgált területek nagyrészének 

foraminifera faunáját korábban már részletesen feldolgozták, én csak a budapesti fauna 

részletes leírását, rétegtani és őskörnyezeti értékelését készítettem el. A geokémiai 

vizsgálatokhoz foraminifera, ostracoda és csiga vázakból oxigén- és szénizotópos és 

nyomelem méréseket (Mg/Ca, Sr/Ca és Ba/Ca) készítettem. Első lépésként röntgen-

pordiffrakciós vizsgálatok segítségével (XPD) meggyőződtem arról, hogy a csigák aragonit 

vázai megőrizték az eredeti kristályszerkezetüket. Így a vázakból kapott adatokat a 

diagenetikus folyamatok nem befolyásolták, és alkalmasak őskörnyezeti vizsgálatokra. A 
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nyomelem mérésekhez (Mg, Sr, Ba) 27 mintát használtam fel foraminifera (n=5)1 (Elphidium 

spp.) és csiga vázakból (n=22) (Mohrensternia inflata, Granulolabium bicinctum, Potamides 

disjunctus, Hydrobia hoernesi és Cerithium rubiginosum). Összesen 107 szén- és 

oxigénizotópos mérést végeztünk négy foraminifera (Elphidium aculeatum, E. hauerinum, E. 

macellum és Ammonia beccarii), két kagylósrák (Aurila mehesi and A. notata), és öt csiga faj 

(Mohrensternia inflata, Granulolabium bicinctum, Potamides disjunctus, Hydrobia hoernesi, 

and Cerithium rubiginosum) vázából. Ezenfelül szarmata szárazföldi lelőhelyekről 

(Felsőtárkány és Tăşad) származó rágcsálófogakból is készítettem oxigénizotópos méréseket, 

melyeket a meteorikus vizek izotóp összetételének, és az évi középhőmérsékletek becslésére 

használtam fel.  

 

Tézisek 

 

1. Taxonómiai eredmények 

 

1.1. Megvizsgáltam 43 magyarországi lelőhely szarmata kagylósrák faunáját. Összesen 36 

taxon részletes modern leírását adtam meg ábrázolásokkal. 

 

1.2. Megadtam a kagylósrák fauna fajösszetételének főbb jellemzőit, összehasonlítva a 

Középső Paratethys egyéb részmedencéinek együttesével, illetve a Mediterráneum és a 

Keleti-Paratethys faunáival. Megállapítottam, hogy a magyarországi fauna nagyon 

egységes volt a Középső-Paratethys központi részmedencéjében. Kimutattam, hogy 

legnagyobb hasonlóságot a peremi medencék közül a Bécsi-medence faunájával mutat. 

Összehasonlítva a vizsgált középső-paratethysi együtteseket a Keleti-Paratethys, illetve a 

Mediterráneum faunájával azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a Mediterráneum és a 

Paratethys között a tengeri átjáró nagyon leszűkülhetett a bádeni/szarmata határon, 

viszont a Keleti-Paratethys felé a kapcsolat továbbra is fennállt.  

 

1.3. Megvizsgáltam négy budapesti fúrás, és két mesterséges feltárás foraminifera faunáját, és 

megadtam az elkülönített 28 taxon modern leírását scanning elektronmikroszkópos 

felvételekkel. Megállapítottam, hogy a budapesti foraminifera fauna legnagyobb 

hasonlóságot a zsámbéki faunával mutat, ami a két terület közeli elhelyezkedésével 

                                                 
1 n – a minták száma 
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magyarázható. A Paratethys egyéb területeivel összehasonlítva a budapesti együttes 

nagyobb egyezést mutat a keleti-paratethysi faunával, mint a Középső-Paratethys egyéb 

részmedencéinek faunáival. 

 

2. Rétegtani eredmények 

 

2.1. Megvizsgáltam, mennyire különíthetőek el a magyarországi szarmata sorozatokban a 

JIŘIČEK (1983) és ZELENKA (1990) által elkülönített ostracoda biozónák, és mennyire 

párhuzamosíthatóak a rétegek a vizsgált fauna alapján. Kagylósrák zonációt elsőként 

állítottam fel a vizsgált magyarországi szarmata sorozatokban. Megállapítottam, hogy a 

magyarországi szarmata képződményeket a kagylósrák fauna alapján két zónára 

(Cytheridea hungarica - Aurila mehesi és Aurila notata Zónákra) lehet tagolni, illetve a 

legfiatalabb szarmata képződményeket egy külön alzónába (Hemicytheria hungarica-

Leptocythere cejcensis Alzóna) is be lehet sorolni. 

  

2.2. Megállapítottam a zsámbéki fúrások vizsgálata alapján, hogy a Cytheridea hungarica - 

Aurila mehesi és Aurila notata Zónák határa egybeesik az alsó Elphidium reginum és 

középső Elphidium hauerinum foraminifera Zónák határával, illetve a molluszkák alapján 

elkülönített Kozárdi és Tinnyei alemeletek határával.  

 

2.3. Megállapítottam az egyéb zonációkkal való összehasonlítás alapján, hogy a szarmata s. 

str. emelet tényleges biosztratigráfiai tagolással megbízhatóan két részre bontható, és a 

fiatalabb szarmata rétegek további tagolása csak a kissé bizonytalanabb erősen 

környezetfüggő ökosztratigráfiával lehetséges. 

 

2.4. Megállapítottam a budapesti foraminifera fauna rétegtani értékelése alapján, hogy a 

vizsgált budapesti képződmények az alsó-szarmata Elphidium reginum Zónába tartoznak, 

és hogy a peremi medencékre jellemző legalsó szarmata Anomalinoides dividens Zóna 

Magyarország egyéb területeihez hasonlóan hiányzik a vizsgált budapesti sorozatban. 

 

3. Őskörnyezeti eredmények 

 

3.1. Elvégeztem a kagylósrák fauna paleoökológiai értékelését a vizsgált magyarországi 

szarmata képződményekben. Ezt kiegészítettem a foraminifera faunából levonható 
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környezeti következtetésekkel részben saját, részben irodalmi adatok alapján. Főként 

recens analógiák alapján megadtam az egyes taxonok ökológiai igényét.  

  

3.1.1. Megadtam a Zsámbéki-medence kagylósrák faunájának őskörnyezeti 

értékelését, és a szarmata foraminiferák GÖRÖG (1992) által készített 

paleoökológiai értékelését kiegészítettem új adatokkal. Megállapításokat tettem 

a Középső-Paratethys zsámbéki részmedencéjében a szarmata folyamán 

bekövetkezett vízmélység, hőmérséklet, sótartalom és oxigénellátottság 

változásokra. 

 

3.1.2. Elvégeztem a budapesti foraminifera és ostracoda fauna paleoökológiai 

értékelését. Megállapítottam, hogy a budapesti mikrofauna általános 

összetétele egy epifita bentosz közösség jelenlétére utal a kora-szarmata 

folyamán (Elphidium reginum Zóna) a Középső-Paratethys ezen régiójában. 

Továbbá megállapítottam, hogy a mikrofauna összetételének változásait a 

szubsztrátumként szolgáló növényzet milyensége, a nutriens mennyisége, a 

vízmélység, az oxigéntartalom és a sótartalom határozta meg. 

 

3.1.3. Megállapítottam a Tokaji-hegység, a Duna-Tisza köze és a Mecsek-hegység 

kagylósrák faunájának őskörnyezeti értékelése és a zsámbéki és budapesti 

faunákkal való összehasonlítás alapján, hogy a Középső-Paratethys 

legnagyobb részét képező központi medencének különböző régióiban hasonló 

csökkentsósvízi feltételek uralkodhattak a kora-szarmata folyamán kivéve a 

budajenői részmedencét, mivel többé-kevésbé egységes mikrofauna együttes 

került elő Magyarország különböző területeinek vizsgált szarmata 

képződményeiből. 

 

3.2. A Zsámbéki-medencében stabilizotópos és nyomelem vizsgálatokkal kiegészítettem és 

pontosítottam a mikrofaunából levont őskörnyezeti következtetéseket.  

 

3.2.1. A csigavázakból mért Mg/Ca arányokat felhasználva megállapításokat tettem a 

Középső-Paratethys zsámbéki részmedencéjében az aljzatvíz hőmérsékletének 

változásaira a szarmata folyamán. 
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3.2.2. Megállapításokat tettem a foraminifera és kagylósrák vázak oxigén- és 

szénizotóp összetételeinek változásai alapján a sótartalom változásaira a 

szarmata folyamán ebben a régióban. 

3.2.3. Következtetést vontam le a foraminifera és kagylósrák vázak δ13C értékeinek 

vizsgálata alapján a szarmata tengervíz oldott szervetlen szénmennyiségének 

változásaira. 

 

3.2.4. Megállapításokat tettem a csigavázak Ba/Ca arányainak vizsgálata alapján a 

tengervíz kovasav tartalmának ingadozásaira. 

 

3.2.5. Becslést adtam a rágcsálófogakból és csigavázakból mért oxigénizotópos 

összetételek felhasználásával készített számítások alapján az aljzatvíz 

hőmérsékletére és sótartalmára.  

  

3.3. A mikrofauna őskörnyezeti értékelése és a geokémiai eredmények alapján relatív 

vízszint-változásokat mutattam ki a Középső-Paratethys medencéjében a szarmata 

folyamán. Megállapítottam, hogy a környezeti változások jól köthetőek a GÖRÖG (1992) 

által felállított foraminifera zónák határaihoz. 

  

3.4. Megállapítottam, hogy a magyarországi mikrofauna egységessége és változásainak 

nagyfokú hasonlósága, illetve a Paratethys több területéről a kimutatható hasonló 

tengerszint-változások és faunaváltozások azt mutatják, hogy a Zsámbéki-medence 

szarmata képződményeinek vizsgálatával jól modellezhetők a Középső-Paratethysben 

lejátszódó főbb környezeti változások. 

 

Következtetések 

 

 A tézisekben összefoglalt eredmények alapján a Középső-Paratethys medencéjében a 

szarmata folyamán lejátszódott környezeti változásokra az alábbi következtetések vonhatók 

le: 

Az Elphidium reginum Zónára jellemző a bádeni faunával szemben kis diverzitású és 

nagy egyedszámú mikrofauna sekély, meleg-mérsékelt, jól szellőzött littorális (<80 m mély) 

tengeri környezetre utal, időszakos diatóma felvirágzásokkal. A geokémiai vizsgálatok 

alapján az aljzatvíz hőmérséklete a kora-szarmatában többé-kevésbé állandó lehetett (~15 °C). 



 8 

A foraminifera fauna növekvő vízmélységet, illetve az aljzatot borító tengeri vegetáció 

kicserélődését jelzi. Az inkább algákból álló növényzetet a kora-szarmata folyamán tengerifű 

közösség váltja fel, ami a környezet stabilitásának a növekedésére utal. Ezt alátámasztja a 

mikrofauna mennyiségi analízise (teljes fajdiverzitás és a Jaccard Koefficiens változásai) is. A 

tengervíz sótartalmát tekintve főként brakkvízi körülmények (20-32‰) uralkodhattak a kora-

szarmata Középső-Paratethys centrális medencéjében kivéve például a lefűződött túlsós 

budajenői öblöt. A sótartalom a zóna vége felé újra megemelkedhetett, mert a geokémiai 

adatok némi tengervíz hozzáfolyást feltételeznek. Összefoglalva az Elphidium reginum 

Zónában egy relatív tengerszint emelkedés mutatható ki, mely transzgresszív esemény a TB 

2.6 globális harmadrendű ciklus (HAQ et al., 1988) részének feleltethető meg.  

Az Elphidium reginum és Elphidium hauerinum zónák határán a mikrofauna 

diverzitása erősen lecsökken. A kagylósrák és a foraminifera fauna összetételének és egyes 

taxonok morfológiai bélyegeinek megváltozása mélyebb, kevésbé oxigéndús környezetet 

jelez, amit szénizotóp görbén is látható megnövekvő terrigén behordást, illetve vulkáni 

tevékenységet jelző változás is alátámaszt. Ez a környezeti változás a transzgressziót követő 

magasvíz állapottal magyarázható. Az Elphidium hauerinum Zóna fiatalabb 

képződményeiben a foraminifera és ostracoda együttes összetétele relatív vízszintcsökkenést 

feltételez, mivel a mikrofauna 50 m-nél sekélyebb, jól-szellőzött, meleg-mérsékelt, erősebben 

csökkentsós környezetet jelez, amit a becsült sótartalom értékek is alátámasztanak (17-23‰). 

A mikrofauna mennyiségi analízise is a vízszintváltozáshoz köthető környezeti instabilitás 

növekedését jelzi. Az előbbiekben vázolt tengerszint-változások jól korrelálnak a Bécsi-, a 

Stájer- és az Erdélyi-medencében kimutatott vízszint-ingadozásokkal. 

A Spirolina austriaca Zónában a diverzitás újra megnő, és a mikrofaunában 

megjelennek újra a normálishoz közeli sótartalmat kedvelő alakok. Ez a jelenség egy tengeri 

átjáró megnyílására utal, mely szűk tengeri kapcsolat a Keleti-Paratethys és Kelet-

Mediterráneum között állhatott fenn a szarmata végén. Hasonló eseményt mutattak ki a Bécsi-

medencében is azonos korú szarmata képződmények molluszka faunájának vizsgálatával 

(HARZHAUSER & KOWALKE, 2002). A vizsgált mikrofauna meleg, jól szellőzött, közel 

normálsós, sekély lagunáris környezetet feltételez, mely időnként túlsóssá válhatott. A 

sótartalom (15-43‰) és a vízhőmérséklet (15-21 °C) nagyfokú ingadozását a geokémiai 

vizsgálatok is megerősítik. A zsámbéki medencebelseji fúrások és a peremi feltárások hasonló 

sekély környezetet jelző képződményeit a felszíni feltárásokban jól nyomozható 

medencebelső felé progradáló dűnesorozatok magyarázzák. A felszíni feltárások 

mikrofaunájának és szedimentológiai jellegzetességeinek vizsgálata alapján belső rámpa, 
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ooidos domb és partmenti lagúna környezet különíthető el, ahol intenzív karbonát képződés 

folyt. A felszíni feltárásokban kimutatott markáns eróziós felszín, és az ezt magyarázó 

kisléptékű tengerszintesés a zónán belül a fúrások képződményeinek mikrofauna változásai 

alapján nem mutatható ki. A csákvári és polgárdi legfiatalabb szarmata képződményeinek 

(Hemicytheria hungarica-Leptocythere cejcensis Alzóna) erős kiédesedést feltételező 

brakkvízi kagylósrák együttese a Középső-Paratethys végleges izolációjára utal a szarmata 

végén. 

Összefoglalva a fentieket, eredményeim arra engednek következtetni, hogy a 

bádeni/szarmata határon bekövetkezett faunaváltás, a tengeri együttes szarmatára való 

elszegényedése főként a sótartalom csökkenésével hozható összefüggésbe megerősítve a 

hagyományos elképzeléseket. Emellett fontos szerepet játszhatott még a klímában 

bekövetkező globális hűlési esemény is, mivel bár a késő-szarmatára rövid időre visszatérnek 

a normálsós körülmények, de a vízhőmérséklet és az erősen ingadozó sótartalom számos 

normáltengeri alak újramegjelenésének gátat szab. Emellett a vízkémiai változások is hatással 

lehettek a faunára, hiszen a kora-szarmatára jellemző kovavázú fitoplankton felvirágzásokat a 

késő-szarmatában intenzív karbonát képződés váltja fel. Hagyományosan folyamatos 

kiédesedést feltételeztek a szarmata folyamán, ami egészen a Pannon-tó kialakulásáig 

vezetett. Ezt a jelenséget sem a vizsgált magyarországi mikrofauna változásai, sem a 

geokémiai eredmények nem támasztották alá. A Paratethys elzáródási folyamatát újabb és 

újabb tengerelöntések szakíthatták meg a szarmata folyamán, ami időnként újra megerősödő 

tengeri kapcsolatokra utal.  
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