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MAGYARORSZÁGI KATII (KOZEPSO-JURA) AMMOMTES- 
EGYÜTTESEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA: KÖVETKEZTETÉSEK A

FAI INAK ÉLŐHELYÉRŐL'
Comparison of I lungarinn Bathonian (Middle Jurassic) anmioniíe assemblages: suggestions on

habitats

CíALÁCZ András* 2

Kivonat: Két bath ammonites-fauna: a mecseki Hidasi-völgy és a bakonyi Gyenespuszta 
együttese került -  elsősorban mennyiségi adatok alapján -  összehasonlításra. A mecseki fauná
ban sok, de nem túlnyomó mennyiségű a Phylloceratina, sok befúződéses formával, kb. 50% 
a Perisphinctidae részaránya az Ammonitinákon belül, és igen sok a microconch alak. A bako
nyi bath faunában meghatározó a Phylloceras-f'élék mennyisége, a sima formák (Phylloceras 
s.str.) viszonylag magas részvételével, az Ammonitinákon belül a Perisphinctidae család csak 
kb. 25%-nyi részt képvisel, a microconchok pedig elenyésző számban vannak jelen. Ezek az 
adatok a mecseki fauna élethelyét viszonylag mélyre, de a selfperem közelébe valószínűsítik, 
míg a bakonyi faunát mint igazi óceáni, partoktól távol élt együttest jellemzik. Az így kapott 
adatok összhangban vannak a két lelőhely paleogeográfíai helyzetére utaló, más úton koráb
ban szerzett információkkal.

A bstract: Two Bathonian ammonite faunas: oue írom the South Transdanubian Mecsek 
Mts, another ffom the North Transdanubian Bakony were compared mainly on the basis of 
their composition. In the Mecsek fauna the suborder Phylloceratina is represented witli liigh 
bút nőt overwhelming percentages, wliere the quantity o f getiera with constrictions are signifi- 
cant. Within suborder Ammonitina the Perisphinctidae represent ca. 50%, and the microconch 
forms are abundant. In the Bakony fauna suborder Phylloceratina appears as a majority, 
where smooth (i.e. non-constricted) forms are common. Perisphinctidae represent only about 
25% of the Ammonitina, with only an insignificant representation o f microconchs. These data 
suggest that the habitat o f the Mecsek ammonites was near to a shelf region of dissected mar
gin, while that o f the Bakony was true oceanic, pelagic water. These conclusions are in accor- 
dance with suggestions made previously fór tlie two, palaeogeographically different localities.

Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani Szakosztályának 1992. 
november 16-i előadóülésén.

2ELTE TTK Őslénytani Tanszék, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
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BEVEZETES

A Magyarországon előforduló jura ammonites-faunák esetében valószínűleg nem beszélhe
tünk valódi kommunitások (közösségek) meglétéről, mivel a fosszíliák együttesekként (assem- 
blages) gyűjthetők. Ennek oka, hogy a faunák többsége viszonylag mély vízben lerakodott 
üledékekben található, ahol a tekintélyes magasságú vízoszlop vertikálisan tagolt élethelyeinek 
különböző cephaiopoda-csoportjai együtt ágyazódtak be. Ennek ellenére a Dunántúlról két 
szelvényből: a mecseki Hidasi-völgy és a bakonyi Gyenespuszta batli szelvényéből előkerült 
ammonitesek összehasonlítása a faunaegyüttesek értelmezését tekintve érdekes eredményeket 
adhat.

Az összehasonlítás elvégzésekor és az eremények értékelésénél szem előtt kell tartani, hogy 
két, paleogeográfíailag igen eltérő szerkezeti egység faunáiról van szó. A Mecsek a stabil Eu
rópa déli szegélyéhez, a Bakony a Tethys déli pereméhez tartozott a jurában (GÉCZY 1972). 
Az ősföldrajzi hovatartozás a faunák taxonómiai összetételét befolyásolja: a mecseki bath a 
szubmediterrán, a bakonyi a mediterrán régiót képviseli (GaláCZ 1990).

A VIZSGÁLT FAUNÁK SZÁRMAZÁSA

A Bakony-hegységi bath ammonites-fauna részletes feldolgozása a közelmúltban megtör
tént (G a l á CZ 1980). A szisztematikai leírás mellett a fauna-összetétel és az abból levonható 
következtetések is ismertetésre kerültek. A lelőhely az eddig ismert egyetlen bath ammoniteses 
mészkő-előfordulás Bakonyból -  más területeken ezt az emeletet a középső-jura végére álta
lánossá vált radiolarit képviseli.

Az alábbi kiértékelésbe vont ammonitesek a leggazdagabb faunát szolgáltató VI. sz. feltá
rásból valók. Itt bajóci ammoniteses mészkőre hasonló litofáciesű bath rétegek következnek, 
5,2 m vastagságban. Az ammonitesek gyakoriak, ennek ellenére nem sikerült kimutatni a teljes 
bath emeletet, csupán alemelet-szintű biztos azonosítás volt lehetséges. Egyes zónák vagy utó
lagos visszaoldódás miatt hiányoznak, vagy a diagnosztikus alakok hiánya miatt azonosíthatat
lanok. A 12 rétegből álló bath mészkő-sorozat fedője a radiolarit. Az alsó-bathba 4, a középső- 
bathba 7, a felső-bathba mindössze 1 réteg sorolható, így lehetséges, hogy a fedő radiolarit 
bázisrétegei még a felső-bathba tartoznak.

A réteg szerinti gyűjtés összesen 1207 példányt eredményezett. A faxma mennyiségi elosz
lása meglehetősen változó: voltak olyan rétegek, melyekből közel másfélszáz, de olyanok is, 
ahonnan csupán néhány tucat ammonites példány került elő. Az összletben ammoniteseken 
kívül más makrofauna csoport képviselője alig fordult elő.

A Hidasi-völgy a Mecsek-hegységi bath egyik klasszikus előfordxdása. A fovölgyben talál
ható lelőhelyről már BÖCKH (1880-81), majd K o v á c s  (1953) közölt ammoniteseket, de a 
legjobb feltárásról, mely egy kisebb mellékvölgyben található, csak a legutóbbi időben jelent 
meg leírás (Török et al. 1987). Az utóbbi években részletes gyűjtést végeztünk a lelőhelyen, 
mely gyűjtés mennyiségi értékelésre is alkalmas faxmát eredményezett.

A bath sorozat mintegy 14 méter vastag, alsó részén szürkés-zöldes-vöröses, magasabb 
részén uralkodóan vörös, gumós, márgás, helyenként agyagos mészkő. Feküjében a Mecsek
ben általános liász -  alsó-dogger foltos márga bajóci rétegei, fedőjében pedig szürkésfehér, 
kovás mészkőrétegek vannak, alsó-kallóvi ammonites-faxmával. A szelvényben a magasabb 
fedő a maim tüzkőgumós, világos rózsaszín mészkő. Másutt a Mecsekben az alsó-kallóvi réte
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gek fölött kovás márgából, meszes tűzkőből, ill. tiszta kovarétegekből álló radiolarit-összlet 
található.

A szelvényben a bath emelet nagy része kimutatható, kivéve a legfelső-bath Clydoniceras 
discus Zónát. Az egyes zónák lehatárolása némileg bizonytalan, mert diagnosztikus formák 
nem minden rétegben voltak találhatók. Biztosan elkülöníthetők azonban az alemeletek: az 
alsó-bathba 8, a középső- és felső-bathba 3-3 m vastag gumós mészmárga és mészkő tartozik.

Az ammonites-fauna igen változatos összetételű, s hasonlóképpen gazdag a kísérőfauna, 
melyben számos makrofauna-csoport képviselve van.

ÁLTALÁNOS FAUNAÖSSZETÉTEL

A gyenespusztai bath makrofauna igazi mediterrán együttes. Szinte kizárólag nekton szer
vezetek alkotják: az ammonitesek és néhány belemnites-rostrum mellett elenyésző számú ben- 
thosz formát tartalmaz (1. táblázat). A Hidasi-völgyből kikerült fauna viszont igen nagy diver- 
zitású: az ammonitesek, belemnitesek és pseudoplankton Inocerctmus kagylókkal együtt válto

zatos és gazdag benthosz együt
tes is előfordul.

A benthosz fauna mutatta 
különbség minden bizonnyal az 
egykori aljzatviszonyok lényeges 
eltérésére vezethető vissza. A 
gyenespusztai mészkő igen lassú 
szedimentációjú, tiszta mészi- 
szap lerakódásával jellemzett 
környezet volt, szemben a me
cseki bath környezettel, mely a 

magas márgataitalom alapján tápanyagban gazdagabb iszapos aljzat lehetett. Az üledékek kü
lönbözősége és a szedimentológiai jellegek alapján megtartásbeli okok (visszaoldódás) is köz
rejátszhattak az eltérések ilyen mérvű kialakulásában. Litológiai szempontból a mecseki bath 
képződményekhez a bakonyi Lókúti-dombon található bajóci gumós, márgás mészkő áll kö
zelebb -  s ebben, bár kisebb mennyiségben, de brachiopodák, echinoideák, benthosz kagylók 
és egyéb kísérő faunaelemek is találhatók (GaláCZ 1976).

1 táblázat. Az aninioniteses makrofaunák összetétele

Hidasi-völgy Gyenespuszta

Spongia 140 0
benthosz Bivalvia 50 3
Gastropoda 5 1
Nautiloidea 10 0
Ammonoidea 802 1207
Belemnoidea 40 5
Brachiopoda 270 0
Echinoidea 20 1

AZ AMMONITES-FAUNÁK ÖSSZETÉTELE

Hagyományos kiértékelés szerint az ammonites-faunák alrend szerinti bontásban vizsgálan
dók. A két lelőhely faunái e tekintetben hasonló összképet és tendenciákat mutatnak (1. ábra). 
Mindkét faunát a Phylloceratina alrend dominanciája jellemzi, bár a Hidasi-völgyi felső-bath- 
ban részaránya elmarad az Ammonitina alrendé mögött. Az alsó-bathban mindkét faunában 
mutatkozó viszonylag magas Lytoceratina-százalék (Hidasi-völgy: 35%, Gyenespuszta: 
12,5%) az itt előforduló gyakori Nannolyioceras genusnak köszönhető. E genus gyakorlatilag 
eltűnik a középső-bathtól, s a Lytoceratina-arány visszaesik a középső-jurában egyébként szo
kásos néhány százalékos értékre.
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1 ábra Az animonites-faunák alrend szerinti összetétele a vizsgált bath szelvényekben
Fig. i Representation o f Ammonoidea snborders in tbe two studied faunas (by substages)

Az. Ammonitina alrend részarányának fokozatos növekedése érdekes. Általános megfigye
lés szerint mediterrán faunákban a középső-jura radiolarit felé haladva az ammonites-faunák- 
ban az Ammonitinák általában visszaszorulnak a Phylloceratinák rovására (GÉCZY 1971). Úgy 
tűnik, ez a tendencia csak emelet szinten érvényesül. Összességében ugyanis a mindkét bath 
faunában számolható Ammonitina százalékok (Mecsek: 61,6, Bakony: 16,9) alatta maradnak 
a h a jó d  és idősebb ammonites-egyiittesekből ismert értékeknek.

A  legújabb kutatások (lásd WESTERMANN 1990) felhívták a figyelmet arra, hogy az eddig 
eg ységesen  kezelt Phylloceratina alrendet érdemes további bontásban vizsgálni. Valószínűsít
hető, hogy életh ely -, életmódbeli eltérések vannak a „sima” és „befiíződéses” Ptylloceras-fé
lék között. A bathban élt gyakoribb Phylloceratinák közül a sima csoportba sorolható a Phyl- 
loceros genus, a gyakoribb befiíződéses formák a Calliphylloceras, Ptychophylloceras és Ho- 
Icophylloceras nemzetségekbe tartoznak.
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Hidasi-völgy

Phylloceras s.str.

Gyencspuszta

2. ábra. Sima és befíiződéses Phylloceras-félék aránya a vizsgált faunákban
Fig. 2 Percentage representation o f smooth and constricted Phylloceratina in the two studied faunas (by substages)

A két faunában érdekesen alakul a sima és befíiződéses Phylloceratinák aránya (2. ábra). A 
Hidasi-völgyi bathban felfelé haladva a Phylloceras genus fokozatosan visszaszorul (a.-bath: 
24%, k.-bath: 12,5%, f.-bath 6,8%), míg a gyenespusztai faunában részaránya egyre nő (a.- 
bath: 16,9%, k.-baüi 26%, f.-bath: 29,6%).

Az Ammonitina alrend belső arányai további információkat adhatnak. A két batli faunát 
vizsgálva (3. ábra) az Ammonitina családok szintjén elsősorban a paleobiogeográfiai okok 
miatti eltérés feltűnő. Az ÉNy-európai affinitású Morphoceratidae család csak a mecseki fau
nában fordul elő, a mediterrán Haploceratidae család (lényegében a Lissoceras genus) pedig
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jóval gyakoribb a bakonyi együttesben. A többi család közel azonos részaránnyal jelentkezik, 
lényeges eltérés a Perisphinctes-félék mecseki nagyobb mennyisége.

Összehasonlítás tehető a két fauna Ammonitinái körében jelentkező dimorf párok mennyi
sége között is. Régi megfigyelés, hogy a dimorf párok egyes lelőhelyeken együtt, más előfor
dulásokban szeparáltan (legtöbbször túlnyomórészt macroconchokként) jelentkeznek. Mivel e 
jelenséget azzal magyarázzák ( C a l l o m o n  1 9 8 1 ) , hogy a microconchok és macroconchok 
csak életük bizonyos szakaszaiban éltek együtt, nyilvánvaló, hogy a fauna ilyetén kiértékelésé
ből az élethelyre vonatkozó következtetéseket lehet levonni.

A Hidasi-völgy bath faunájában valamennyi előforduló család microconch és macroconch 
(sub)genusok példányaival van képviselve (2. táblázat). Különösen feltűnő az együtt előfordu
ló Tulitidae (elsősorban Bullatimorphites -  Sphaeroptychius) és Cadomitidae (Cadomites -  
Polyplecíites) dimorfok nagy száma. A gyenespusztai faunában a microconch ammonitesek 
mennyisége elenyésző.

Hidasi-völgy Gyenespuszta

3. ábra. Az Ammonoidea alrendek mennyiségi arányai és az Ammonitina alrend családok szerinti összetétele a 
két vizsgált faunában

Fig. 3. Comparison o f  percentage represenation o f Ammonitina families in the two studied faunas
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2 . táblázat. Macroconch micrconch példányok aránya, Ammonitina családok szerint

Hidasi-völgy Gyenespuszta

Oppeliidae/Hecticoceratidae 29 : 6 19 : 0
Cadotnitidae 40 : 29 30 : 2
Morphoceratidae 6 : 2 —
Perisphinctidae 151 : 91 47 : 2
Tulitidae 87 : 55 36 : 1

Összegzésül a két lelőhely Ammonoidea-faunáinak összehasonlításából a következő kü
lönbségek rajzolódnak ki:

A Phylloceratina alrend, bár mindkét faunában meghatározó mennyiségben van jelen, a Hi
dasi-völgy bathjábau 50%-nál kisebb, a gyenespusztai együttesben 50%-nál nagyobb résza
rányt képvisel.

A mecseki faunában a Phylloceras-félék között kevesebb (< 25%), a bakonyi bathban több 
(> 25%) a sima Phylloceras a befűződéses Phylloceratinákhoz viszonyítva.

A teljes bath Ammonitina faunát tekintve a Hidasi-völgyben sok (kb. 50%), Gyenespusztán 
kevesebb (kb. 25%) Perisphinctidae fordul elő.

A mecseki bathban nagyon sok microconch ammonites található, a bakonyiban nagyon ke
vés.

ÉRTÉKELÉS

Az utóbbi években számos publikáció tárgyalta az ammonitesek életmódját, az egykori 
élethelyre vonatkozó következtetések lehetőségét (WARD &  WESTERMANN 1985, H e w it t  &  
W e s t e r m a n n  1986, 1987, W e s t e r m a n n  1990, C e c c a  1992). A két magyarországi bath 
faunára alkalmazható eredmények tükrében a következő megállapítások tehetők:

A Phylloceratina alrend nagy részaránya a faunákban -  mint az már korábban is ismert volt 
-  pelágikus jelleg. A Phylloceras-fé\ék és a körkeresztmetszetű Lytoceratinák óceáni elemek, 
melyek több száz méter mélyen élhettek. A mai Nautilus-hoz hasonlóan valószínűleg jelentős 
volt a vertikális mobilitásuk.

A Phylloceratina alrenden belül a sima formák bathyális nektobenthosz közösségeket for
máltak, a mély afotikus zónában éltek.

A zömmel planulált Perisphinctidaek neritikus alakok voltak, a kisebb vízmélységek lakói
ként, jelentősebb horizontális mobilitással. A Haploceratidaek inkább a selfek óceáni, a Tuliti- 
daek a selfek belső peremének közösségeihez tartozhattak.

A microconchok általában a kisebb vízmélységeket kedvelték, ott is a tagolt aljzatot, a par
tokhoz közeli, a selfen vagy self külső peremén előforduló platformok, platók változatosabb 
környezeteit lakták.

Mindezekből következik, hogy az általános fejlődésmenet, a szedimentológiai jellegek, és a 
két terület ősföldrajzi adataival összhangban a mecseki bath ammonitesei mély, de a selfpere- 
mekhez közel eső, a tágabb környezetben sekélyebbvízi tengerrészekkel kapcsolatban álló, 
tápanyagban gazdag aljzat feletti tengerben, a bakonyi bath faunák viszont kifejezeten mély, 
partoktól és a fotikus régióba nyúló tengeralatti magaslatoktól is távoli, csaknem lakatlan 
aljzat feletti tengervízben éltek (4. ábra).
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