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A BAKONY HEGYSÉG DOMÉRI AMMONITESZ FAUNÁI •
Domerian ammonite faunae o f the Bakony Hills, Hungary

GÉCZY Barnabás* 2

K ivonat: A Bakony hegység 8 lelőhelyéről, ammonitico rosso mészkő rétegekből gyűjtött, -  
páratlanul gazdag -  doméri ammonitesz fauna mindvégig mediterrán jellegű, felső-ausztroalpi, 
dél-alpi és észak-appennini faunarokonsággal. A mélybathyális Phylloceratidaek növekvő szá
ma (23 %-ról 68 %-ra) a Déli-Alpok faunaszukcessziójára emlékeztet, a Harpoceratidaek evo
lúciója az északi-Appenninekére (Marchi-Appenninek). Ez utóbbi területen viszont Juraphylli- 
tidaek nagyobb százalékos arányban vesznek részt a faunában, mint a Phylloceratidaek. A Déli- 
Alpok területén az Amaltheidaek százalékos aránya lényegesen nagyobb, mint a Bakony-hegy- 
ségben, ahol az Amaltheidaek soha nem lépik túl a 0,5 %-ot. Mindenesetre a faunakicserélődés 
lehetősége a mediterrán és az északnyugat-európai faunaprovincia közt az egész domériben 
csak nagyon korlátozott és epizodikus lehetett.

A Harpoceratinaek és az Arieticeratinaek alapján a bakonyi doméri három zónára és hat 
szubzónára tagolható-

Abstract: The exceptionally rich Domerian ammonite faunae collected from 8 localities of 
Ammonitico Rosso limestone in the Bakony Hills show Mediterranean character with close 
Upper Austroalpine, South Alpine, and Appenninic relations. The increasing ratio o f the deep 
bathyal Phylloceratidae (from 23 % to 68 %) is similar to the faunal succession o f the Southern 
Alps, while the evolution o f the Harpoceratidae is similar to that in the Northern Appennines 
(Appennino Marchigiano). Juraphyllitidae has a greater percentage in the faima o f the Northern 
Appennines than the Phylloceratidae. Percentage o f Amaltheidae is significantly higher in the 
Southern Alps than in the Bakony Hills (never exceeding 0.5 % in the latter). Possibilities fór 
faunal exchange between the Mediterranean and Northeast European faunal provinces had been 
very limited and episodic throughout the Domerian.

The Domerian in the Bakony Hills is subdivided to three zones and six subzones based on 
Harpoceratinae and Arieticeratinae.

BEVEZETŐ

A doméri a középső üász pliensbachi emeletének felső részét foglalja magába, mintegy 2 
millió éves időtartammal. A Magyar-Kpzéphegység jura ammoniteszeinek revízióját 1954-ben

•Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani Szakosztályának 1992. 
november 16-i előadóülésén.
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kezdtem el. és az első, mennyiségi eredményeket is tartalmazó összefoglalást a pliensbachi fau
nákról 1970-ben publikáltam. Az alsó pliensbachi (carixi) ammoniteszekről 1976-ban mono
gráfia jelent meg. a donién faunák értékelésére azonban csak most került sor.

A revízió hét ammonitesz lelőhely rétegről-rétegre gyűjtött faunájára épül. A gyűjtés 1968 
és 1 9 7 4  között a Magyar Állami f  öldtani Intézet igazgatójának, dr K o n d a  Józsefnek az. irá
nyításával történt Minden egyes réteg fauna-összetételéről a rétegvastagság, rétegfelület, fáci- 
es, és a fajonkénti példányszám feltüntetésével kimutatás készült, amely a M A R  adattárában és 
az ELTE Őslénytani Tanszék irattárában megtalálható. A meghatározható példányok száma 
meghaladta a 6000-et. Jelenleg a Bakony hegy ség a doméri leggazdagabb és legpontosabban 
begyűjtött ammonitesz lelőhelyének tekinthető. A lelőhelyekről és a gyűjtés éveiről az I. táblá
zat nyújt áttekintést. A lelőhelyek földtani kereteit K o n d a  J. 1970-ben megjelent monográfiája 
tartalmazza. A faunák értékelését nagy mértékben megkönnyítették azok a modem monográfi
ák, amelyek 1970 és 1992 között jelentek meg. Különösen jelentős MEISTER (1989) dél-francia
országi (Causses) vizsgálata, amely a klasszikus, Amaltheidaekre alapozott nyugat-európai zóna 
és szubzónabeosztás megőrzésével a domérit 18 horizontra osztotta. Valamennyi horizontot 
meghatározott Ammonitina faj jellemez. Az alsó hét horizont (XVII-XXIII) Ilarpoceratinaekre 
épül: Protogrammoceras (Matteiceras) occidentale; P. (hí.) monestieri; P. (M.) nitescem , vala
mint P. (Protogrammoceras) celebratum és P. (P.) depressum, továbbá Fuciniceras boscense 
és F. fontaneillesi fajokra. A XXIV. horizontot kivételesen Dactylioceratidae alkotja (Reyneso- 
ceras ragazzotiii). Ezután két Arieticeratinae horizont következik (XXV. és XXVI. horizont), 
az Arieticeras macrum és az A. ugdulenai. A XXVII. horizontot specializált Protogrammoce
ras (Paltatpites) kurrianus faj alkotja, amelyet három Arietites faj követ (A. bertrandi\ A. a/go- 
vianum; A. ruthenense: XXVIII-XXX.). A felső domérit három Amaltheidae (Amaltheus sale- 
brosus; Pleuroceras transiens; Pleuroceras solare: XXXI-XXXIII. horizontok) jellemzi, a- 
melyre ismét egy specializált Arieticeratinae faj (Emaciciticeras gr. lottii; XXXIV) következik.

A dél-franciaországi finom-beosztást a kis rétegvastagsággal és kondenzált ammonitesz 
faunákkal jellemzett bakonyi ammonitico rosso mészkő tagolására csak áttételesen lehetett 
alkalmazni. Causses területén az alsó domériben az északnyugat-európai Amaltheidaek a fauna 
40 %-át, a középső domériben a fauna 69 %-át, a felső domériben pedig a fauna 97 %-át 
alkották. A Bakony hegységben az Amaltheidaek rendkívül ritkák és sohasem lépik túl a teljes 
fauna 0,5 %-át! Ez az eltérés azért is feltűnő, mivel a mediterrán öv peremi területein az Amal- 
theidaeknak egy-egy inváziója figyelhető meg. A Béti-Cordillerák mediterrán jellegű amrnoni- 
tesz-faunájában ( B r a g a  et al. 1988) a Pleurocerasok két feldúsulása jelezte (,rPleuroceras 
transzgresszió”), amikor is a fauna 85-90 %-át alkották! A Déli-Alpok breggiai szelvényében 
akadt olyan réteg, melyben a Pleurocerasok aránya megközelítette a 70 %-ot (WlEDENMAYER 
1980)! Hasonló a helyzet Észak-Marokkóban, Algériában, sőt Szicíliában is (Taormina).

Az Amaltheidaekhez hasonlóan a középső doméri általában ubiquistának tekintett Dactylio
ceratidae genusa, a Reynesoceras a Bakony hegységben szintén feltűnően ritka. A Déli-Alpok 
klasszikus lelőhelyén (Alpe Turati; G a e t a n i &  F ANTIM S e s t in i 1978) a Dactylioceratidaek a 
fauna 14 %-át alkották, Causses-en viszont -  akárcsak a Bakonyban -  mindössze 1,5 %-ot.

A bakonyi alsó domériben a Harpoceratinaek domináltak (67 %), a középső domériben már 
háttérbe szorították a Harpoceratinaeket a szintén Harpoceratidae családba tartozó Arieticera- 
tinaek (18 %, illetve 24 %). A felső domériben az Ammonitina alrendet csaknem kizárólag 
(16,5 %) az Aneticeratinaek alkották.

A Harpoccratidaek genus- és fajszámának csökkenését a Phylloceratidaek fokozatos domi
nanciája kísérte. A Phylloceratidaek -  amelyek a felső domériben a faunának közel 70 %-át 
alkották -  egyaránt utalnak a fauna mediterrán jellegére és a bathypelagikus feltételek kiszéle-
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sütésére. Az ammonitico rosso mészkő a Bakony hegységben a dómén során egyre mélyülő 
tenger üledékének tekinthető.

A Phylloceratidaekkal ellentétben a Juraphyllitidaek és Lytoceratidaek mennyiségi aránya 
viszonylag keveset változott és sohasem érte el a 15%-ot.

A fauna leegyszerűsödése együtt járt az egyedszám csökkenésével. Amíg az alsó dómén 
rétegek 4631 példányt tartalmaztak, a középső domériből csak 1400 példány került elő, a felső 
domériből pedig mindössze 180! A faunaösszetétel változásait a 2. táblázat szemlélteti.

A külföldi előfordulások figyelembevételével a bakonyi fauna három zónára és hat szubzó- 
nára tagolható.

ALSÓ DOM ÉRI

Az Eszaknyugat-Európábán szubzónajelző Amaltheus stokesií a mediterrán területen általá
ban önálló zónajelzőnek tekintik, amelyet a Bakony hegységben a Stokesi Zóna nagy faj- és 
egyedgazdagsága is alátámaszt.

A carixi-doméri határ ott vonható meg, ahol az Amaltheus stokesi megjelent. Az Amalthei- 
daek fellépése a Ilarpoceratinaek körében nem jelentett lényeges változást. Több fajuk átlépte a 
carixi-doméri határt.

A Harpoceratinaek alapján a Stokesi Zóna két szubzónára tagolható:
Protogrammoceras celebratum (FüCINI, 1900)
Fuciniceras portisi (FUCINI, 1900)

A Portisi Szubzónára Fucinicerasok dominanciája jellemző (58%), a Protogrammocerasok 
ritkaságával (9%) és az Amaltheusok, Liparocerasok, Cetonocerasok és Phricodocerasok 
szórványos előfordulásával (összesen 1,9%).

A Portisi Szubzónában az index-fajon kívül jellemző a
Fuciniceras lavinianum (FüCINI, 1900)
Fuciniceras brevispiratum (FUCINI, 1900)
Fuciniceras isseli (FUCINI, 1900)
Fuciniceras coniungens (FUCINI, 1900), stb.

A Celebratum Szubzónában a Protogrammocerasok (35,4%) már túlsúlyba jutottak a 
Fucinicerasokkal szemben (31,7%). Az index fajon kívül jellemző a:

Protogrammoceras bonarellii (FUCINI, 1900)
P. (Fieldingicercis) fielditigii (REYNÉS, 1868)

KÖZÉPSŐ DOM ÉRI

A középső doméri Amaltheus margaritatus Zónáját az Arieticerasok megjelenése jelezte.

A Margaritatus Zóna két szubzónára tagolható:
Amaltheus gibbosus (SCHLOTHEIM, 1820)
Amaltheus subnodosus (Y o u n g  et B ír d , 1828)
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Az Amaltheus subnodosus Szubzóuában a Harpoceratinaek még a fauna 27 %-át alkották 
(Fuciniceras 5 %; Protogrammoceras 22 %), ellentétben az Arieticerasokkal, amelyek a fau
nában 11 %-kal vettek részt. A Reynesocerasok mindössze 1 %-ot alkotnak, az Amaltheusok 
pedig 0,5 %-ot. Jellemző fajok:

Arieticeras apertum (MONESTIER, 1 9 3 4 )
Amaltheus margaritatus (DE MONITORT, 1808)
Amaltheus (Pseudoamaltheus) sp.
Reynesoceras ragazzonii (Hauer, 1861)

Az Amaltheus gibbosus Szubzónában az Arieticeratinaek döntő fölényre tettek szert (Arié- 
ticeras 37 %, A. (Leptaleoceras) 11 %) a Harpoceratinaekkal szemben (2 % !). Jellemző fajok: 

Arieticeras bertrandi (KILIÁN, 1889)
Arieticeras algavianum (OPPEL, 1862)
Arieticeras refrorsicosfa (OPPEL, 1862)
A. (Leptaleoceras) leptum (BlJCKMAN, 1918)

Feltűnő, hogy a Causses-i rétegsorban önálló horizontokat alkotó Arieticeras fajok a Ba
kony hegység több szelvényében (Középhát, Büdöskút) egy-egy rétegben együtt fordultak elő.

FELSŐ RO M ÉRI

A felső doméri Pleuroceras spinatum Zónáját az Arieticeratinaek háttérbe szorulása 
(17% ), és a Pleuroceras, valamint a Protogrammoceras (Paltarpites) egy-egy példányra 
korlátozódott megjelenése jellemezte.

A szegényes faimájú zónát csak a csemyei szelvényben sikerült két szubzónára tagolni: 
Emaciaticeras sp.
Lioceratoides sp.

A Lioceratoides a 72-82.sz. rétegben fordult elő, az Emaciaticeras genus pedig a 69-71.sz. 
rétegben. A két genus egymásra következése az Eszaki-Appenninek ammonitesz szukcessziójá
hoz hasonlít.

ÖSSZEFOGLALÁS

A bakonyi lelőhelyekről gyűjtőit -  páratlanul gazdag -  doméri ammonitesz fauna mindvégig 
mediterrán jellegű, felső-ausztroalpi, dél-alpi és észak-appennini faunarokonsággal. A Phyllo- 
ceratidaek növekvő száma a Déli-Alpok faunaszukcessziójára emlékeztet, a Harpoceratidaek 
evolúciója az Északi-Appenninekére (Marchi-Apnenninek). Ez utóbbi területen viszont a Jura- 
phyllitidaek nagyobb százalékos arányban vesznek részt a faunában, mint a Phylloceratidaek. A 
Déli-Alpok területén az Amaltheidaek százalékos aránya lényegesen nagyobb, mint a Bakony 
hegységben. Mindenesetre a faunakicserélődés lehetősége a mediterrán és az északnyugat-eu
rópai faunaprovincia közt az egész domériben csak nagyon korlátozott és epizodikus lehetett.
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