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A BAKONYI JURA BRACIIIOPODA KOMMIÍNITÁSOK IDŐBELI 
VÁLTOZÁSAI A GLOBÁLIS ÉS HELYI ESEMÉNYEK HATÁSÁRA'
Jurassic brachiopods o f the Bakony Mts. (Hungary): global and local eíFects on changing

diversity

VÖRÖS Attila* 2

Kivonat: A bakonyi brachiopoda faunák jelentős mértékben változtak a jura során. A triász/ 
jura határon jelentkező világméretű krízis után, a hettangitól a pliensbacbiig a Bakonyban is 
fokozatosan nő a diverzitás. A toarci és az aaleni csaknem teljesen brachiopoda mentes, a 
bajodban viszont gazdag brachiopoda fauna jelentkezik. A bathtól a kimmeridgeiig tartó újabb 
„steril” szakasz után a titon rétegek ismét sok brachiopodát tartalmaznak.

A brachiopodák felvirágzása a jura elején világméretű jelenség; a Bakonyban ezt elősegítet
ték a „seamountokat” határoló vetőzónák mentén meg-megismétlődő tektonikai mozgások. 
Az ezek eredményeként jelentkező tengeralatti hasadékok, sziklás lejtők és lejtőlábi törmelék
kúpok kedvező környezetet és nagyszámú nichet teremtettek a brachiopodák számára.

Az alsó toarci anoxikus esemény, mint Európában sokhelyütt, itt is véget vetett ennek a 
virágkornak, de míg Nyugat Európában a brachiopodák fokozatosan ismét gyakoriakká és 
nagy diverzitásúakká váltak az aaleni, bajóci és bath során, a Bakonyban többé nem érték el 
korábbi fénykorukat. A bajodban és a titonban észlelhető két kisebb diverzitási maximum 
valószínűleg a vető-lejtők mentén megújuló tektonikai mozgásokkal hozhatók összefüggésbe.

Abstract: The abundance and diversity o f the brachiopod fauna o f the Bakony Mts. show 
marked changes during the Jurassic. After the world-wide crisis at the Triassic/Jurassic bound- 
ary, the Early Jurassic saw a gradual increase in diversity alsó in the Bakony, from the Hettan- 
gian to the Pliensbachian. The Toarcian and Aalenian are almost devoid o f brachiopods, 
whereas a rich fauna was found in the Bajocian. After another almost barren interval (Bathoni- 
an to Kimmeridgian) the Tithonian beds are again rich in brachiopods.

The gradual diversification o f brachiopods in the Early Jurassic is a world-wide phenome- 
non; in the Bakony it seems to have been enhanced by repeated tectonic movements along 
fault-scarps bordering the „seamounts”. The resulted submarine rocky slopes, talus breccias 
and físsures provided favourable environments and diverse niches fór brachiopods.

The Early Toarcian anoxic event terminated this flourishing period, as generally in Europe, 
bút while in western Europe brachiopods became higlrly abundant and diverse gradually 
through the Aalenian, Bajocian and Bathonian, in the Bakony area they never reached their
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former glory. The íwo minor peaks in the Bajocian and Tithonian were apparently related to 
rejuvenations of the tectonic niovements along fault-scarps.

BEVEZETÉS

A bakonyi jura rendkívül gazdag brachiopodákban. BÖCKH (1874) úttörő monográfiája óta 
ez a Mediterrán provincia egyik legklasszikusabb brachiopoda lelőhelye.

Ezidőszerint mintegy 20 000 brachiopoda példány áll a szerző rendelkezésére, a júra kü
lönböző emeleteiből. Ez a hatalmas mennyiségű ősmaradvány anyag nagyrészt a Magyar Álla
mi Földtani Intézet által a hatvanas és hetvenes években végzett részletes gyűjtőmunka ered
ménye. A gyűjtések, melyek elsősorban az ammonitesekre irányultak, a júra összes emeletét 
felölelték, a kallóvi (és részben az oxfordi) kivételével, melyeket a megafaunamentes radiolarit 
tölt ki.

A brachiopodákat majdnem mindig ammonitesekkel együtt gyűjtötték ami kivételes lehető
séget nyújt a pontos rétegtani elteijedés megállapítására. A hettangi, szinemuri, pliensbachi, 
bajóci és titon emeletek jelentős mennyiségű brachiopodát adtak, míg a toarci, aaleni, bath és 
kimmeridgei emeletek, gazdag ammonites faunájuk mellett alig tartalmaztak brachiopodát. A 
többi bentonikus ősmaradványcsoport nagyjából ugyanezt az összefüggést mutatja. Ez a na
gyon szabálytalan vertikális eloszlás részletes magyarázatot igényel, előbb azonban a Bakony 
hegység júra brachiopoda faunáinak áttekintése következik.

ANYAG

Ez a fejezet a bakonyi júra emeletekből gyűjtött és meghatározott brachiopoda taxonok lis
táit tartalmazza. Kiegészítésképpen, a fekvő raeti és a fedő berriázi emeletekből számazó bra
chiopoda adatok is szerepelnek az összeállításban.

Raeti

Ebben az emeletben alig fordul elő brachiopoda a Bakonyban. A borzavári Templom-dom
bon mintegy 30 példányt találtunk, telepes korall ágai közötti élethelyzetben, melyek a Rhaeti- 
na gregaria ( S u e s s ) és a Zeilleria austriaca ( Z u g m a YER) fajokat képviselték (CSÁSZÁR et al. 
1982).

Hettangi

A meglehetősen egyhangú litológiajú, ooidos-onkoidos, sekélytengeri Kardosréti Mészkő 
nemigen vonzotta az ősmaradványgyűjtőket és a legutóbbi időkig a szerző csupán két fajt 
ismert innen: Lobothyris ovaíissimaeformis (BÖCKH), Zeilleria ? cf. perforata (PlETTE) (cf. 
Michalik et al. 1991). Új, részletesebb gyűjtések azonban további nyolc fajjal gazdagították a 
faunát ( D u l a i  1993):

Calcirhynchia ? plicatissima (QUENSTEDT)
Salgirella cf. alberti (OPPEL)
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Liospiriferina pichleri (NEUM AYR)
Lobothyris ondleri ( O p p e l )
Loboíhyris ? subgregaria ( D a l  P lA Z)
Lobothyris ? sospiro/ensis (UH LIG )
Lobothyris ? complanata (BÖCKH)
Zeilleria  m utabilis  (OPPEL)

A meghatározható példányok száma kb. 200 

Szinemuri

Az üledékképződés hirtelen megváltozása után ezt az emeletet mélyebb vízi és pelágiku- 
sabb képződmények képviselik: sárga és rózsaszínű mészkő (Pisznicei Formáció), tűzköves és 
krinoideás mészkő (Isztiméri Formáció) és Hierlatzi Mészkő; az utóbbi különösen faunagaz
dag. A brachiopodák rendkívül gyakoriak és igen régóta ismertek (BÖCKH 1874, ORMÓS 
1937). Az alsó, illetve felső szinemuri faunák külön ismertetést igényelnek.

Alsó szinemuri
Ennek az alemeletnek az ammonoidea biosztratigráfiája nem igazán jó a Bakonyban; egye

dül Lókúton végeztek részletes, rétegszerinti gyűjtést (GÉCZY 1972a). Ugyanitt később gaz
dag (több mint 400 példányból álló) brachiopoda faunát gyűjtött egy főként egyetemi hallga
tókból álló társaság; a részletes feldogozást Dulai (1990, 1992) végezte:

Calcirhynchia ? plicatissima (QUENSTEDT)
Cuneirhynchia ? cartieri (OPPEL)
Cuneirhynchia ? retusifrons (OPPEL)
Prionorhynchia greppini (OPPEL)
Prionorhynchia polyptycha (OPPEL)
Prionorhynchia pseudopolyptycha (BÖCKH)
Cirpa? latifrons (Stur in Geyer)
Rhynchonellina suessi GEMMELLARO 
Liospiriferina alpina (OPPEL)
Liospiriferina angulata (OPPEL)
Liospiriferina obtusa (OPPEL)
Liospiriferina sp., aff. obtusa (OPPEL)
Liospiriferina sicula (Gemmellaro)
Liospiriferina acuta (Stur in GEYER)
Liospiriferina sylvia (GEMMELLARO)
Liospiriferina sp., aff. brevirostris (OPPEL)
Dispiriferina segregata (Dl Stefano)
Callospiriferina pinguis (ZlETEN)
Callospiriferina sp., aff. pinguis (ZlETEN)
Zeilleria mutabilis (OPPEL)
Zeilleria alpina (Geyer)
Zeilleria choffati (Haas)
Zeilleria sp., aff. choffati (Haas)
Zeilleria sp., aff. livingsionei GEMMELLARO 
Zeilleria sp., aff. venusta (UHLIG)
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Securina partschi (OPPEL)
Loboihyris punctata (SOW ERBY)

Linguithyris aspasiq (ZlTTEL)

Linguithyris linguata (BÖCKH)
Antiplychina rothplefzi (B Ő SE )
Bakonyithyris cwatdi (OPPEL)

Ez az etnendált faunalista a Rhynchonellina hofmanni (BöCKll) fajjal egészíthető ki, mely 
a Herend és Mái kó közötti Som-hegyen gyakori (BÖCKH 1874).

Felső szinemuri
Ez az alemelet rendkívül gazdag brachiopodákban; a szerző több mint hatezer, főként a 

Hierlatzi Mészkőből származó példányt tanulmányozott. A legfontosabb lelőhelyek: Úrkút, 
Csárda-hegy (ammonoidea biosztratigáfia nélkül), Szentgál, Tűzköves-hegy (Raricostatum 
Zóna: GÉCZY 1974), Olaszfalu, Eperkés-hegy (Raricostatum Zóna: GÉCZY, szóbeli közlés). A 
fauna következő fajokból áll:

Sálgirella alberti (O ppel)
Solgirella ? mognicostata (O rmós)
Cuneirhynchia ? caríieri (OPPEL)
Cuneirhynchia ? fraosi (Oppel)
Cuneirhynchici ? palmata (Oppel)
Prionorhynchia forticostata (BÖCKH)
Prionorhynchioflabelhm  (MENEGHINI in Gemmellaro)
Prionorhynchia greppini (OPPEL.)
Prionorhynchia polyptycha (OPPEL)
Prionorhynchia pseudopolyptycha (BÖCKH)
Prionorhynchia ? telegdirothi (ORMÓS)
Prionorhynchia pseudoscherina (BŐSE)
Cirpa planifrons (Ormós)
Cirpa subcostellata (Gemmellaro)
Cirpa laíifrons (STUR in Geyer)
Cirpa variábilis (SCHLOTHEIM)
Pisirhynchia inversa (OPPEL)
Calcirhynchia plicatissima (QUENSTEDT)
Calcirhynchia ? laevicosta (STUR in GEYER)
Calcirhynchia ? matyasovszkyi (BÖCKH)
Calcirhynchia ? rimata (OPPEL)
Septocrurel/a ? uhligi (Haas)
Lokutella liasina (Principi)
Apringia niariottii (ZlTTEL)
Apringia altesinuata (Bőse)
Homoeorhynchia ? lubrica (UHLIG)
Gibbirhynchia ? urkatica (BÖCKH)
Gibbirhynchia ? sordellii (Parona)
Liospiriferina acuta (STUR in GEYER)
Liospiriferina alpi na (OPPEL)
Liospiriferina angulata (OPPEL)
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Liospiriferina brevirostris (OPPEL)
Liospiriferina gryphoidea (ÜHLIG)
Liospiriferina obtusa (OPPEL)
Liospiriferina sylvia (GEMMELLARO)
Callospiriferina pinguis (ZlETEN)
Dispiriferina segregata (Dl STEFANO)

Linguithyris aspasia (ZlTTEL)
Linguithyris sp., a ff. aspasia (ZlTTEL)
Linguithyris linguata ( B ö c k h )
Lobothyris punctata (Sowerby)
Lobothyris andleri (OPPEL)
Lobothyris ? grestenensis ( S u e s s )
Rhapidothyris ? beyrichi (OPPEL)
Phymatothyris ? rudis (GÉMMELLARO)
Papodina bittneri ( G e y e r )
Papodina ? bimammata (ROTHPLETZ)
„ Terebratxda ” foetterlei BÖCKH  

Zeilleria mutabilis ( O p p e l )
Zeilleria sp., afF. mutabilis (OPPEL)
Zeilleria waehneri GEMMELLARO 
Zeilleria venusta (ÜH LIG )
Zeilleria alpina (GEYER)
Zeilleria sp., afF. baldaccii GEMMELLARO 
Zeilleria bicolor (BŐSE)
Zeilleria baconica (BÖCKH)
Zeilleria catharinae GEMMELLARO 
Zeilleria choffati (H a a s )
Zeilleria herendica (BÖCKH)
Zeilleria perforata (PlETTE)
Zeilleria stapia (O PPEL)
Securina partschi (OPPEL)
Securina hierlatzica (O PPEL)
Securina securiformis (GEMMELLARO)
Bakonyithyris appenninica (ZlTTEL)
Bakonyithyris pedemontana ( P a r o n a )

Pliensbachi

Ez a Bakony hegység minden szempontból legjobban tanulmányozott emelete. A MÁFI 
tucatnyi szelvény tárt Fel és gyűjttetett be részletesen; ammonoid biosztratigráfiájukat GÉCZY 
(1971a, 1971b, 1976) publikálta. Legalább négy különböző htoFáciesből sikerült gazdag 
brachiopoda Faunát gyűjteni ( V ö r ö s  1986): sötétvörös, kondenzált, mangánoxidos mészkő; 
Hierlatzi Mészkő; krinoideás és tűzköves mészkő (Isztiméri Formáció); ammonitico rosso 
típusú mészkő (Tűzkövesárki Formáció). A teljes pbensbachi Fauna 101 Fajból áll, de az alsó 
(carixi) és a Felső pbensbachi (doméri) Faunák önmagukban is igen gazdagok (76, illetve 61
faj):
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Carixian Donierian
Pisirhynchia pisoides (ZlTTEL) + +
Pisirhynchia retroplicato (ZlTTEL) + +
Pisirhynchia inversa (ÜPPEL) +
Kericserella inversaeformis (Schlosser) +
Septocrurella ? uhligi (Haas) +
Seplocrurella n.sp., afT. uhligi (Haas) A + +
Septocrurella n.sp., afT. uhligi (Haas) B +
Septocrurella n.sp., afF. uhligi (Ha a s) C +
Calcirhynchia ? plicatissima (Q uf.nstedt) +
Calcirhynchia ? cf. fascicostata (UHLIG) +
Cirpa ? subcostellata (G emmellaro) +
Prionorhynchia polyptycha (Oppel) +
Prionorhynchia pseudopolyptycha (BÖCKH) +
Prionorhynchia n.sp., afT. greppini (OPPEL) +
Prionorhynchia ? Jlabelhmi (GEMMELLARO) + +
Lokutella pahnaeformis (Haas) + +
Lokutella liasina (PRINCIP!) + +
Lokíi tel la kondai VÖRÖS +
Pseudogibbirhynchia ? cf. verrii (PáronA) +
Stolmorhynchia ? reynesi (GEMMELLARO) +
Sto/morhynchia gemmellaroi (PARONA) + +
Stolmorhynchia bu/ga (PARONA) +
Stolmorhynchia n.sp., afT. buIga (PARONA) +
Apringiapaolii (CANAVARI) + +
Apringia piccininii (ZlTTEL) +
Apringia mariotti (ZlTTEL) + +
Apringia aptyga (CANAVARI) +
Apringia deltoidea (CANAVARI) +
Apringia fraudatrix ( Bőse) ■+
Apringia ? sfoppanii (PARONA) +
Apringia ? altesinuata (Bőse) + +
Apringia ? atlaeformis (BŐSE) +
Apringia ? cf. suetii (Haas) +
Homoeorhynchia acuta (Sowerby) +
Homoeorhynchia ? lubrica (ÜHLIG) +
Homoeorhynchia ?ptinoides (Dl STEFANO) +
Gibbirhynchia c f  curviceps (QUENSTEDT) +
Gibbirhynchia ? orsinii (GEMMELLARO) +
Gibbirhynchia ? sordellii (PARONA) +
Gibbirhynchia ? n.sp., afF úrkútica (BÖCKH) +
Cuneirhynchia palmata (Oppel) +
Cuneirhynchia cf. rastuensis BENIGNI +
Piarorhynchia ? caroli (GEMMELLARO) +
Amphic/inodonta liasina BlTTNER +
Koninckodonta cf. waehneri (BlTTNER) +
Koninckodonta fuggeri BlTTNER + +
Koninckodonta n.sp., afT. fuggeri BlTTNER +
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Koninckodonla ? n.sp., aff. alfurica (Wanner) I
Liospiriferina alpitia (OPPEL) 4- 4-
Liospiriferina cf. brevirostris (OPPEL) + +
Liospiriferina cf. obtusa (OPPEL) 4
Liospiriferina sicula (GEMMELLARO) + 4
Liospiriferina darwini (Gf.MMELLARO) 4- Y
Liospiriferina gnphoidea (UHLIG) 4 1
Liospiriferina meneghiniana (CANAVARl) T +
Liospiriferina apenninica (Canavari) 4 4
Liospiriferina cf. handeh (Dl STEFANO) 4
Liospiriferina c f  g/obosa (BŐSE) I
Liospiriferina cf. obovata (PRJNCIPl) 4-
Dispiriferina cf. segregata (Dl STEFANO) +
Orthotoma apenninica (Canavari) 4-
Orthotoma n.sp., aff. apenninica (CANAVARI) 4-
Lobothyris punctata (SOWERBY) ~F 4-
Lobothyris c f  andleri (OPPEL) +
Rhapidothyris ? c f  ovimontana (Bőse) +
Rhapidothyris ? n.sp., a ff beyrichi (OPPEL) 4-
Viallithyris gozzanensis (PÁRONA) + 4-
Viallithyris ? delorenzoi (BŐSE) 4-
Linguithyris aspasia (ZlTTEL) + +
Linguithyris cf. linguaía (BöCKH) +
Linguithyris cornicolana (CANAVARI) 4-
Securithyris adnethensis (SUESS) + 4-
Securithyris filosa  (CANAVARI) + +
Securithyris paronai (CANAVARI) +
Papodina bittneri (GEYER) + 4-
Hesperithyris renierii (CATULLO) + 4-
Hesperithyris cf. pacheia (UHLIG) + 4-
Hesperithyris ? c f  costata (D ubar) +
Hesperithyris ? n.sp., aff. renierii (CATULLO) +
Lychnothyris rotzoana (SCHAUROTH) + 4-
Phymatothyris cerasu/um (ZlTTEL) + 4-
Zeilleria mutabilis (OPPEL) + 4-
Zeilleria cf. waehneri GEMMELLARO +
Zeilleria livingstonei GEMMELLARO +
Zeilleria alpina (GEYER) +
Zeilleria oenana (BŐSE) ? + +
Zeilleria bicolor (BŐSE) ? + 4-
Zeilleria aquilina (Franceschi) + 4-
Antiptychina ? rothpletzi (Dl STEFANO) + +
Antiptychina ? bellunensis (D al Piaz) +
Antiptychina ? n.sp., aff. gastaldii (PÁRONA) 4-
Aulacothyris ? amygdaloides (CANAVARI) +
Aulacothyris ? cf. fuggeri (BŐSE) + 4-
A ulacothyris ? ballinensis (Haas) 4-
Bakonyithyris apenninica (ZlTTEL) + 4-
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Bakonyithyris ovicula  (IJULIO) +
Bakonyithyris pedemontana (PARO NA) f +
Bakonyithyris meneghinii (PARO NA) +
Bakonyithyris ovimontana (BŐSE) + +
Bakonyithyris ? n.sp., aíT. ovimontana (BŐSE) +
Securina hierlatzica (Oppel) + +

A fajra meghatározható példányok száma mintegy 3500 (carixi), illetve 2000 (doméri). 

Toarci

Az alsó toarci anoxikus esemény (JENKYNS 1985, 1988) markánsan jelentkezik a bakonyi 
rétegsorokban: a legalsó, Tenuicostatum Zóna általában hiányzik (GÉCZY 1971b, 1972a) és 
még a Falciferum Zónát is csak helyenként képviseli üledék (sávos-karbonátos mangánérc, fe
kete pala, vagy vékony márgás rétegek: JENKYNS et al. 1991). A Bifrons Zónával kezdődőleg 
a „normális”, vörös mészkő képződése újra uralomra jut. Ez a Zóna, melynek egyébként igen 
gazdag az ammonites faunája, mindössze öt brachiopoda példányt tartalmazott (Linguithyris 
aspasia). A toarci magasabb részéből az alapos és részletes gyűjtések ellenére sem került elő 
brachiopoda.

Aaleni

Az ebbe az emeletbe tartozó vörös, ammonitico rosso típusú mészkőből (Tölgyháti Formá
ció), és fehér, vagy szürke kovás mészkőből (Eplényi Formáció) egyáltalán nem került elő 
brachiopoda.

Bajóci

A részletes ammonoidea biosztratigráfiát GalÁCZ (1976, 1991) dolgozta ki. Az alsó hajó- 
cibán az előző emeletben megismert kőzettípusok uralkodnak; brachiopodák csak Lókúton, a 
Sauzei Zónából kerültek elő. A begyűjtött, mintegy 50 példány a következő fajokhoz tartozik:

Septocrurel/a retrosinuata (VACEK )
Capillirhynchia ? brentoniaca (OPPEL)
„Rhynchonella” etalloni Oppel

A középső és felső bajóci kőzettanilag sokkal változatosabb: a szokványos pelágikus mész
kőtípusok mellett sötétvörös, mangánoxidos mészkő és „Hierlatz” jellegű mészkő, helyenként 
pedig radiolarit is fellép. A brachiopodák száma és diverzitása ugrásszerűen megnő a Hun- 
phriesianum Zónában és ez a felvirágzás a bajóci végéig tart. Ebből az intervallumból mintegy 
500 példány került elő; a faunából a következő fajokat sikerült meghatározni:

Stolmorhynchia ? dubari Rousselle 
Apringia atla (Oppel)
Apringia alontina (Dl Stefano)
Capillirhynchia ? brentoniaca (OPPEL)
Capillirhynchia ? kardonikensi’s KAMYSHAN  
Cardinirhynchia gálátensis (Dl STEFANO)
Septocrurella ? microcepha/a (PARONA)
Septocrurella retrosinuata (V acek)

42



Septocrurel/a micula ( O p p e l )

Striirhynchia subechinato ( O p p e l )
Striirhynchia berchta ( O p p e l )
Linguithyris nepos ( C a n a v a r i )
Karadcigithyris ge-rda ( O p p e l )
Viallithyris ? alamanni (Dl S t e f a n o )
Papodina ? recuperoi (Dl S t e f a n o )

Zugmayeria ? pygopoides (Dl STEFANO)
„ Terebratida ” fylgia  OPPEL 
,, Terebratida ” laticoxa OPPEL 
„ Terebratida” seguenzae Dl STEFANO

Bath -  kallóvi -  oxfordi

Ezeket az emeleteket főként radiolarit képviseli (a Lókúti Formáció kovás tnárgái és tűzkő 
rétegei), melyben mészvázú ősmaradványok nem fosszilizálódtak. Helyenként vörös, ammo- 
niteszes mészkő jelentkezik az alsó és középső bathban ( G a l á CZ 1980) és a felső oxfordiban 
(F ő z y  1987), brachiopodák azonban a nagyvolumenű ammonitesz gyűjtések ellenére sem 
kerültek elő.

Kimmeridgei

A radiolarit sokhelyütt áthúzódik ebbe az emeletbe, de a vörös, gumós, ammonitico rosso 
típusú mészkő (Szilasárki Formáció) is igen elterjedt. A kimmeridgei felső része igen gazdag 
ammonitesz faunát tartalmaz (FŐZY 1987, 1988a) a brachiopodák azonban ritkák. A Nucleata 
planulata (ZEJSZNER) és a N. cf. euthymii (PlCTET) fajokat sikerült meghatározni abból a né
hány példányból, mekyeket a borzavári Szilas-árokból gyűjtöttek.

Titon

Uralkodó az ammonitico rosso típusú mészkő, de „Hierlatz” jellegű váztörmelékes mészkő 
és fehér, mikrites mészkő (Szentivánhegyi Formáció) is előfordul. Az ammonitesz faunák 
rendkívül gazdagok (V lG H  1984, FŐZY 1987, 1988a 1988b) de a brachiopodák is gyakoriak 
és viszonylag nagy diverzitást mutatnak:

Monticlarella ? agassizi (ZEJSZNER)
Monticlarella ? capillata (ZlTTEL)
Placothyris ? bilimeki (SUESS)
Placothyris ? carpathica (ZlTTEL)
Nucleata planulata (ZEJSZNER)
Nucleata bouei (ZEJSZNER)
Pygope diphya ( B u c h )
Pygope diphoros (ZEJSZNER)
Pygope janitor (PlCTET)
Pygope catulloi (PlCTET)
Triangope triangulus ( V a l e n c i e n n e s )
Triangope sp., aff. triangulus (VALENCIENNES)
Bakonyithyris ? fraudidosa (ZlTTEL)
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A meghatározásra került, közel 300 példány többsége a szilas-árki szelvény vörös, gumós 
mészkövéből származik; a „Hierlatz” jellegű mészkőből csak alkalomszerű gyűjtéseket végez
tünk.

Berriázi

A pelágikus mészkőtípusok jelentősebb változás nélkül húzódnak át a titonból a júra/kréta 
határon. A brachiopoda fauna sem mutat lényeges változást, a gyakoriság és a diverzitás kissé 
csökken. A vizsgált 70 példány 10 fajt képvisel, melyek mindegyike már a titonban is előfor
dul; új faunaelem nem lép fel.

A VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

A fentiekben bemutatott adatokból szerkesztett diagram (1. ábra) a bakonyi júra brachio
poda fauna faji diverzitásának időbeb változásait mutatja. A három Articulata rend (Inarticula- 
ta nem fordult elő) adatai külön oszlopokban szerepelnek. A júra elején hasonló változásokat 
mutatnak: fokozatos növekedés után, diverzitásuk a phensbachiban éri el maximumát, majd 
hirtelenül nullára esik vissza a toarci elején. Ez a hanyatlás a Spiriferida rend kihalásával esik 
egybe. A másik két rend (a rhynchonelbdák túlsúlyával) a hajóéiban mutatja a következő
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1. ábra. A három braclűopoda rend faji diverzitásának változása a júra során a Bakony hegységben.
Fig. 1. Temporal changes in species diversity o f  the three orders o f the Jurassic brachiopod fauna o f the Bakony
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diverzitási csúcsot, majd hosszú szünet után a titonban a harmadikat (ahol már a terebratulidák 
dominálnak a Pygope-félék révén).

A hanyatlási periódusokban a terebratulidák mutatják a legnagyobb tűrőképességet. Figye
lemre méltó, hogy a hosszú karvázú, médián septumos terebratulidák, melyek a liászban (fő
ként a szinemuriban) uralkodó szerepet játszanak (pl. Zeilleria, Bakonyithyris), alig fordulnak 
elő az egyébként gazdag középső és felső júra faunákban.

Ezeket a feltűnő időbeli diverzitás-változásokat a következőkben megkíséreljük a globális, 
illetve helyi jelenségek és tényezők figyelembevételével értelmezni (2. ábra).

Globális változások

A legfontosabb, globálisnak mondható Jelenség” esetünkben természetesen a Brachiopoda 
törzs diverzitásának globális változása. Ez ugyan nem külső ható tényező, hanem empirikus

ábra. A  bakonyi júra brachiopoda fauna faji diverzitásának változása, globális és helyi tényezők és jelenségek  
tükrében. Globális eusztázia Haq et al. (1988) nyomán, globális brachiopoda diverzitás Alméras (1964) alapján, a 
többi magyarázatát lásd a szövegben. Figyelemre méltó a toarci anoxikus esemény, valamint a helyi extenziós 
tektonikai esem ények jelentős hatása.

g  2. Temporal changes in the brachiopod diversity in the Bakony Mts. during the Jurassic, in relation to selected 
global and local phenomena and factors. Global eustasy after Haq et al. (1988), global brachiopod diversity after 
Alméras (1964), others explained in the text. Note the major effects o f the Early Toarcian anoxic event and the 
phases o f local extensional tectonism on the brachiopod diversity )
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görbe, de mégis jól kifejezi a brachiopodák evolúciójának főbb tendenciáit és bizonyos bioti- 
kus összefüggéseket, mint például a kagylókkal folytatott kompetíció hatásait.

A 2. ábra baloldalán látható diagram A lmÉRAS (1964) adatai alapján készült, aki az összes, 
addig leirt alsó és középső jóra brachiopoda faj rétegtani elterjedési adatait összegyűjtötte. 
(Természetesen az utóbbi évtizedekben is sok fajt írtak le, de ezek száma összehasonlíthatatla
nul kisebb, mint az 1964 előtt leírtaké, és nemigen módosítanák a görbe lefutását.) Két nagy, 
aszimmetiikus csúcs látható ezen az empirikus görbén: az egyik a hettangiban kezdődik és a 
pliensbachiban éli el maximumát, a másik a toarci minimum után fokozatosan emelkedik az 
aalenitói a hadiig (de valószínűleg a kallóviban is folytatódik). A toarci beszűkülés valószínű
leg a globális, vagy legalábbis Tefhys-méretű anoxikus eseménynek (JtiNKYNS 1985, 1988) 
tudható be Nyilvánvaló, hogy az oxigénmentes aljzati vízben a brachiopodák nem tudtak 
megélni. A legősibb típusú (spirális karvázú) rend (Spiriferida) kihalása is összefüggésbe 
hozható az anoxikus eseménnyel. A self-faunák nagyobb része azonban túlélte ezt a krízist és 
újabb felvirágzást mutat a középső és felső júra során.

A „bakonyi görbe” (a 2. ábra közepén) a fentiekhez hasonló lefutású az alsó júrában, bele
értve a toarci beszűkülést is, de a második, középső júra felvirágzás helyett csupán egy rövid 
esemény mutatkozik a hajóéiban. Ez a lényeges eltérés a globális görbétől további magyaráza
tot igényel.

Igen fontos, a brachiopoda diverzitást esetleg befolyásoló globális tényező az eusztázia. A 
legújabb „Exxon görbe” (Haq et al. 1988) közel áll ahhoz, hogy empirikusnak lehessen tekin
teni (HALLAM  1988) és ma már minden ősföldrajzi tanulmány során tekintetbe veendő. Az 
eusztatikus görbe júra szakasza az időszak vége felé fokozatosan emelkedő tengerszintet mu
tat, de a rövidtávú változásokat mutató görbe nem különösebben tagolt. Mindenesetre érde
mesnek látszott, hogy a legfontosabb júra időszaki tengerszintesések (melyek a Haq et al. 
1988 szerinti nagyobb szekvencia határoknak felelnek meg) és tengerszint emelkedések (me
lyek a nagyobb „high-stand”-eknek felelnek meg) szerepeljenek a 2. ábra bal szélén. A bako
nyi brachiopoda diverzitás változásaival semmiféle közvetlen összefüggés nem mutatkozik. 
Valójában ez nem is várható, hiszen a bakonyi júra tenger aljzata már a pliensbachiban is a 
mély szublitorálistól a sekély batiálisig teijedő zónában volt (VÖRÖS 1986) és még tovább 
süllyedt a későbbiekben (GaláCZ 1988). A rövidtávú globális tengerszintváltozások, melyek 
ritkán haladták meg az 50 métert, aligha gyakorolhattak hatást az ennél nagyságrendileg mé
lyebb tengeraljzaton élő közösségekre.

Más globális tényezők, mint például a hőmérséklet és a tengervíz sótartalma, nem mutatnak
hirtelen változásokat a júra során.

Helyi változások

A legfontosabb, számításba vett helyi tényezők tektonikai jellegűek: az általános és fokoza
tos süllyedés, valamint a tágulásos tektonikus mozgások.

A Bakony területe a júrában a Liguri-Pennini óceáni sávtól délre húzódó kontinentális self- 
perem (Apuliai perem) része volt (Bernoulli & Laubscher 1972, Bernoulli & Jenkyns 
1974), ahol az óceáni riftesedés már a júra legelején megindulhatott (Caby et al. 1987). Ettől 
kezdve, egészen a kréta elejéig, ez a passzív kontinentális perem fokozatosan süllyedt és vetők 
mentén feldarabolódott. A Bakony területén vető-lejtők által határolt „seamountok” és közöt
tük húzódó medencerendszer alakult ki (VÖRÖS 1986) és az egész terület lassan süllyedt a júra 
során. A pliensbachiban a seamountok tetejére 100-200 m, a mélyebb medencékre pedig 500- 
(?)800 m a becsült mélység (VÖRÖS 1986). Csaknem lehetetlen megbecsülni a maximális víz
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mélységet, amit a bakonyi tengeraljzat elért később a jura során, de a további süllyedés bizo
nyosra vehető.

A brachiopodák szuszp en zi ó -fogy asztók, ezéit tápanyagellátásukat a tengervízben lebegte
tett szervesanyag eloszlása szabja meg. A szervesanyag mennyisége a szárazföldektől és a pro
duktív sekélytengeri területektől távolodva csökken. Másrészt, csökkenés mutatkozik a víz
mélység növekedésével is, mert a mélybe szitáló finomszemcséjű szervesanyag a mikrobák 
hatására fokozatosan mineralizálódik (cf. Vörös 1973).

A fokozatos süllyedéssel együttjáró növekvő  vízm élység  volt az egyik fontos tényező, ami 
a bakonyi jóra brachiopodák diverzitását limitálta. A tápanyagellátás csökkenése látszólag már 
a pliensbachi végén megkezdődött (I. és 2. ábra), a toarciban és később pedig kiitikussá vált. 
A felszínközeli v izek produktívak maradtak, amit a jura során v égig gazdag ammonoidea fau
nák igazolnak, a brachiopoda közösségek azonban többé nem érték el a íjászban mutatott ma
gas diverzitást. A bajodban és a titonban jelentkező kisebb csúcsok magassága világosan 
mulatja a tápanyagcsökkenés általános csökkenő trendjét, de a csúcsok időpontja (azaz, miért 
éppen a bajodban és a titonban) további magy arázatot igényel.

A megtagadáshoz szükséges kem ény aljzat volt a másik tényező, ami a brachiopodák élet
lehetőségeit korlátozta és fokozta a kompetíciót a bentonikus közösségeken belül. A korábbi 
felismerés szerint (VÖRÖS 1986) a bakonyi pliensbachiban a seamountok és a medence terüle
tek közötti átmeneti zónákhoz kapcsolódtak a leggazdagabb brachiopoda együttesek. A me
dencék iszapos aljzata ugyanis nem volt kedvező a brachiopodák számára, a seamount lejtők 
erősen tagolt sziklás felszíne viszont jó nregtapadási lehetőséget és nagyszámú ökológiai fülkét 
kínált, ami a diverzitási adatokban is tükröződik. Ezeket a meredek sziklás tengeralatti lejtőket 
a seamountokat határoló vetőzónák mentén meg-megújuló tektonikus mozgások hozták létre.

Minden jelentősebb tektonikus mozgás újabb szabad sziklás felszíneket eredményezett, 
ugyanakkor tengeralatti kőlavinákat is elindított (lejtőlábi breccsák: G a l á c z  &  V ö r ö s  1972, 
G a l á CZ 1988). A nagy mészkőtömbök, melyek a seamountok lábánál, a környező medence
területek peremi zónáiban szóródtak szét, másodlagos sziklás felszínekként szolgálhattak az 
egyébként iszapos környezetben (VÖ RÖ S 1991). Mindezek nagyban hozzájárultak a brachio
poda kommunitások felvirágzásához.

Az extenziós tektonikai mozgások korát egyrészt a neptuni telérek megnyitási fázisaival, 
másrészt a seamountok tetején, vagy oldalán jelentkező parakonform üledékképződési epizó
dokkal lehet bizonyítani. A bakonyi júrában legalább hét extenziós tektonikai epizód ismerhető 
fel és datálható biosztratigráfíailag: öt az alsó júrában, egy a bajóciban, és egy a kúnmeridgei- 
ben (1. táblázat). Valószínű, hogy minden egyes tektonikai epizód lejtőlábi breccsákat is létre
hozott, de ezek közül csak háromnak tudjuk a korát: (1) carixi, Ibex Zóna (Kericser: Géczy 
1971b), (2) bajóci, Garantiana Zóna (Fenyveskút: Galácz 1988), (3) titon, Semiforme Zóna 
(Eperkés-hegy: F ő z y , szóbeli közlés). A legfontosabb extenziós tektonikai epizódok és a lej
tőlábi breccsa események szerepelnek a 2. ábra jobboldalán.

Szembetűnő a tektonikai epizódok és a brachiopoda diverzitási csúcsok szoros egybeesése. 
Az egyetlen kivétel a toarci tektonikai epizód, mely nem eredményezett brachiopoda felvirág
zást, ez azonban nyilvánvalóan az egyidejűleg jelentkező anoxikus esemény sokkal erősebb 
negatív hatásának tudható be.

4 7



KÖVETKEZTETÉSEK

(1) A bakonyi bracliiopoda fauna felvirágzása a hettangitól a pliensbachiig egybeesik a 
törzs diverzitásának globális növekedési tendenciájával, emellett a helyi aljzati körülmények 
kedvező hatását is tükrözi.

(2) Az alsó toarci krízist a tethysi anoxikus esemény idézte elő.
(3) A brachiopodák csökkenő diverzitását, illetve hiányát a középső és felső jura során a 

mélyülő tengeraljzaton fellépő csökkent tápanyagellátás, azaz a bakonyi terület fokozatos 
süllyedése okozta.

(4) A bajóci és titon diverzitási csúcsok extenziós tektonikai epizódokhoz köthetők, melyek 
ökológiai fülkéket és a megtapadáshoz szükséges sziklás, kemény aljzatot biztosítottak a 
bracliiopoda kommuniíások számára.

1 táblázat. A bakonyi jurában felismert és biosztratigráfiailag datált extenziós tektonikai epizódok. 
Table 1 Jurassic episodes o f extensional movements in the Bakony Mts.

EPIZÓD SZELVÉNY BIZONYÍTÉK FORRÁS

Középső kimmeridgei(?) Tobánypuszta 
Kisnyerges árok

üledékhézag hettangin 
üledékhézag bajócin

Fü l ö p (1964) 
Ko nda  (1970)

Középső bajóci
Humphriesianum/Sauzei Zóna

Som-hegy 
Közöskúti árok 
Gyenespuszta

neptuni telér 
üledékhézag toarcin 
üledékhézag hettangin

Ga iá c z  (1976) 
Ga iá c z  (1991) 
Ga iá c z  (1980)

Toarci Bifrons Zóna Tüzköves-hegy 
Közöskúti árok

üledékhézag carixin 
üledékhézag carixin

Géczy (1974) 
Ga iá c z  (1991)

Doméri Margaritatus Zóna Eplény neptuni telér Géczy (szóbeli közlés)

Carixi Ibex Zóna Kericser 
Közöskúti árok

üledékhézag hettangin 
üledékhézag hettangin

Géczy (1971b) 
Géczy (1971a)

Felső szinemuri Oxynotum Zóna Kisnyerges árok üledékhézag hettangin Géczy (1972b)

Alsó szinemuri Bucklandi Zóna Lókút üledékhézag hettangin Géczy (1972a)

Köszönetnyilvánítás: Ezúton is kifejezem köszönetemet Dr. Géczy Barnabás egeyetemi 
tanárnak aki felkért, hogy az általa irányított „Paleokommunitások fejlődése a geológiai válto
zások tükrében magyarországi vizsgálatok alapján” című, 2297 sz. OTKA pályázati téma 
kidolgozásában vegyek részt, és munkálataimhoz pénzügyi támogatást is nyújtott.
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