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A MECSEKI ÉS VILLÁN YI-HEGYSÉGI ANIZUSZI KÉPZŐDMÉNYEK 
BIOSZTRATIGRÁFIAI HATÁRAINAK ÉS TAGOLHATÓSÁGÁNAK PROBLÉMÁI

Irta: D e t r e  Cs a b a

A mecseki és villányi-hegységi anizuszi képződmények, egy rétegcsoport kivételével, 
nagyon ősmaradvány-szegények és ez megnehezíti biosztratigráfiai lehatárolásukat és 
tagolásukat.

Az eddigi rétegtani beosztások főleg litológiai alapon történtek, a szerzők első
sorban a litozónákat vették tekintetbe.

Mindkét hegységben található egy olyan ősmaradványokban gazdag rétegcsoport, 
mely jó vonatkoztatási alapot nyújt az alatta és felette levő képződmények kronológiai 
besorolásához. Több lelőhely faunájának részletes kvantitatív vizsgálatával — az abundan- 
cia viszonyok alapján — ebben a faunadús rétegcsoportban sikerült mindkét hegységben 
párhuzamosítható lokális érvényű abundancia zónákat kimutatni. E faunadús rétegcsoport 
alatt és felett levő rétegcsoportok olyan gyér faunákat tartalmaznak, melyek finomabb 
biosztratigráfiai célokra alkalmatlanok, legtöbb esetben az anizuszi emeletre sem kifeje
zetten jellemzőek. Az eddigi irodalom alapján anizuszinak tartott magasabb tagozatokban 
mindkét hegységben található egy olyan ősmaradványos rétegcsoport, mely már az 
anizuszinál fiatalabb képződményekre utal.

Vizsgálataink elsősorban a Brachiopodákra, ezenkívül a Crinoideákra és Molluscu- 
mokra terjedtek ki. Felhasználtuk az eddig még szórványos Conodonta vizsgálatok 
eredményeit is.

Mecsek hegység

Az anizuszi alsó határa

Elöljáróban le kell szögezni, hogy a werfeni és anizuszi emeletek h a t á r -  
s z t r a t o t í p u s a  még nincs kijelölve és így a határ biosztratigráfiailag is definiá- 
latlan.

A korábbi irodalomban az anizuszi kezdő tagjaként jelölt „határdolomit” semmi
nemű biokronológiailag értékelhető ősmaradványt nem tartalmaz. Az alatta fekvő 
„lemezes mészkő csoport” campili kora a Costatoria costata (Z e n k e r ) kagylómaradvá
nyokkal bizonyítottnak tekinthető. Eképpen a „határdolomit” anizuszi besorolása,
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valamint a campili—anizuszi határ megvonása a mészkő—dolomit érintkezésénél bio- 
sztratigráfiai szempontból nem kifogásolható.

Tollmann A. (1968) a Costatoria costata (Zenk.) különböző „hydaspi” és 
„gutensteini” lelőhelyeken történő előfordulása alapján a faj biozónáját kiterjeszti az alsó- 
anizuszira is. Másrészről azonban e képződmények rétegtani helyét erősen vitatják 
(Krauss, H. 1914, pp. 292-293; Kuehn, 0. 1962, p. 186).

Úgy tűnik — mint ahogyan már Pia, J. (1930. p. 136) is utal rá — hogy ez a faj 
különösen a felsőcampili, ill. rőt képződményekben gyakori. A kérdés általános revízió
val történő rendezéséig a C. costata biozónáját Pia , J. (1. c.) alapján a campüi alemeletre 
korlátozottnak fogadjuk el.

Az anizuszi képződmények biosztratigráfiai tagolhatósága

A dolomit felett vastag mészkő összlet következik, melyet litofaciológiai meg
gondolásból a korábbi irodalom teljes egészében az anizuszi emelethez sorolt.

A mészkő összlet alsó tagozatát gyér molluscumos, helyenként Crinoidea-düs 
rétegek képviselik. A Crinoidea faunát -  az eddigi vizsgálatok szerint — a Dadocrinus 
gracilis (Buch) faj nyéltagjai és karízei alkotják. Itt is kimutatható a faj abundanciája, 
amely az alpi triász kifejlődések számos alsóanizuszi lelőhelyéről ismert. Maga a Dadocri
nus gracilis fiatalabb triász rétegekben is előfordul (a Mecsek és Villányi-hegységben is), 
így nem indokolt ezeket a D. gracilis abundanciájü rétegeket „gracilis zóna” néven 
összefoglalni.

E képződmény felett bitumenes mészkő, mészmárga rétegekből álló, viszonylag 
vékony rétegcsoport következik (Nagy E. 1968-féle 5. anizuszi rétegcsoport), amely a
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1. ábra. A Misina D-i oldalán, a szerpentin-kanyar alatti ütbevágás szelvénye 

1. Mészkőgumós mészmárga, 2. biomorf mészkőpadok, 3. másodlagos dolomit, 4. crinoideás, pados 
mészkő, 5. lösz, talaj. — Cv = Coenothyris vulgaris, Tt = Tetractinella trigonella, Mm = Mentzelia 

mentzeli, Le = Lima costata, Dg = Dadocrinus gracilis
Fig. I. Section at the road-cu t under the Serpentine road  bend on  the Southern slope  of the Misina 
1. Calcareous mari w ith  lim estone  nodu les, 2. b iom o rp h ic  lim estone banks, 3. secondary  do lom ité , 

4. c r in o id a l, bedded lim estone, 5. loess, so il
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mészkő ősszleten belül biokronológiai tájékozódást nyújt; faunája túlnyomó többségé
ben Brachiopodákból áll. Legjobb feltárásban a Misina D-i oldalán levő útbevágásban 
található, melyet a brachiopodás rétegcsoport típuslelőhelyéül jelöltünk ki (1. ábra). Ezt a 
szelvényt a kvantitatív faunaértékelések céljából igen részletesen begyűjtöttük és meg
vizsgáltuk. így az alábbi megállapításokat tehetjük:

A legalsó, még Brachiopodákat nem tartalmazó rétegekből előkerült jó megtartású 
Ammonoidea-maradvány, a Paraceratites binodosus (H a u e r ) fajjal azonosítható (D etre  
1973a). Ez a lelet biosztratigráfiai szempontból igen fontos, mivel a felsőanizuszi alsó 
részét, azaz a P ia , J. (1930) értelmezésében használt „pelsóit” jelzi. Közvetlenül felette 
néhány méteres szakaszban a Tetractinella trigonella (S c h lo th .) faj tömeges jelenléte 
észlelhető. Számuk nem sokkal marad el a vele együtt jelentkező és domináns Coenothyris 
vulgáris (ScHLOTH.>étól. Ennek alsó rétegeiben, különösen a legalsó biogén mészkőpadban, 
gyakoriak a valószínűleg Dadocrinus gracilis (B uc h ) fajhoz sorolható Crinoidea nyéltagok. 
Felfelé a Coenothyris vulgaris faj egyre inkább dominánssá válik, míg alulról a negyedik 
biogén mészkőpad faunáját már csak ez a faj alkotja. A középső részen előfordul a 
Mentzelia rnentzeli (D u n k .). A legfelső, az 5. biogén mészkőpadban a Lima costata 
(S c h lo th .) kagylófaj válik uralkodóvá.

A brachiopodás rétegcsoport különféle előfordulásait vizsgálva azt látjuk, hogy a 
dominancia viszonyok között eltérések vannak, mint arra már Nagy E. (1968) is utalt.

A pécsi piricsizmai D-i kőfejtő még felszíni kibúvásban található legfelső brachiopo
dás padjának faunája főleg Coenothyris vulgaris-okb6\ áll, hasonlóan a misinai szelvény 
legfelső brachiopodás rétegéhez. Itt a Tetractinella trigonella nagyon ritka, előfordul a 
Decurtella decurtata (G ir .) és nagyon ritkán a Spiriferina fragilis (S c h l o t h .), valamint a 
Mentzelia rnentzeli (D u n k .).

A misinai 4. számú, Coenothyris vulgaris-os mészkőpadban Bóna J. (1971) felső
anizuszi jellegű Conodonta faunát talált.

Külön figyelmet érdemel a N a g y  E. (1968, p. 52) által leírt goricai szelvény, 
melynek brachiopodás rétegeiben gyakorinak említi a Spiriferina fragilis (S c h l o t h .) fajt. 
E faj gyakorisága, az alpi és germán analógiák alapján, általában a felsőanizuszi—alsóladini 
alemeletek idejére tehető.

Az anizuszi felső határa

A mészkő összlet következő tagozatainak (Nagy E. 1968, 6., 7. és 8. anizuszi réteg
csoportjainak) korára vonatkozóan semmilyen biokronológiai adatunk nincs. Figyelemre
méltó azonban a 9. rétegcsoport, az ún. „trigonoduszos mészkőpad”. Ezt a képződményt 
először Vadász E. (1935) említi és bár megjegyzi, hogy a fauna ladini-karni határ tájé
kát sejteti, mégis az anizuszihoz sorolta. Nagy E. (1968, p. 82.) ugyanígy járt el, szintén 
utalva arra, hogy ez a fauna inkább az anizuszinál fiatalabb korra enged következtetni.

Az e rétegekből származó Trigonodus maradványok rossz megtartásúak és fajra 
nem határozhatók meg. Az eddig leírt Trigonodus fajok zöme a felsőtriászból ismert 
(főleg karni, ill. keuper), egy eléggé bizonytalan dinári, anizuszi korbesorolású T. sand- 
bergeri alfaj, valamint egy szibériai, még bizonytalanabb korú, alsótriásznak jelölt faj, a 
T. orientalis B ittn . kivételével.
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MECSEK HG.
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Véleményünk szerint az eddig rendelkezésünkre álló biosztratigráfiai adatok arra 
utalnak, hogy a Mecsek hegységben az anizuszi—ladini határ a mészkő összlet és a felette 
következő növénymaradványos agyagos-márgás rétegek litológiai határánál jóval mélyeb
ben húzódik, mint azt St u r , D. (1874) óta az összes szerző megvonta.

Villányi-hegység

Az anizuszi alsó határa

A legidősebb felszíni képződmény az ún. „gyüdi dolomit” (D e t r e  Cs . in litt., 
N a g y  E. -  N a g y  I. in litt, és R a k u sz  -  S t r a u sz  1953 megjelölése szerint: „alsó- 
anisusi dolomit”). Ez a képződmény nagyon faunaszegény és a gyér makrofauna alapján 
ugyanúgy lehet werfeni is, mint anizuszi.

A Bisse 1. sz. fúrás révén, a gyüdi dolomitrétegek alatt megfúrt Costatoria costata 
(Z e n k e r ) kagylómaradványokat tömegesen tartalmazó dolomitrétegek átharántolásával 
fontos új biosztratigráfiai adatokhoz jutottunk. Ez a kagylófaj — mint már az előbbiekben 
említettük — a felsőcampili jellegzetes ősmaradványa, így nem követünk el nagy pontat
lanságot, ha a folyamatos rétegsorban az anizuszi alsó határát a faj kimaradásánál vonjuk 
meg és a felette folytatódó dolomitot már anizuszinak tekintjük.

Az anizuszi képződmények biosztratigráfiai tagolhatósága

Rétegsorunkban a dolomit felett helyenként kagylókat (főleg Unionites fassaensis, 
Hoemesia socialis, Entolium discites), a magasabb szintekben Crinoidea-nyéltagokat 
tartalmazó mészkőcsoport [R a k u sz  -  St r a u sz  (1953) „guttensteini, alsóanisusi mész- 2 * * * * 7 8

2. ábra. A Mecsek és villányi-hegy ségi anizuszi képződmények biosztratigráfiai kolumnája 
A kördiagramok megjelölése:
A feltárások Brachiopoda faunájának taxonok szerinti mennyiségi megoszlása: I. Szavai kőfejtő, II. 
Zuhánya-bánya, III. villányi-hegységi ,,felsőanizuszi dolomit”, IV. Misina D-i oldalán levő feltárás alsó 

része, V. ua. felső része, VI. Piricsizma D-i kőfejtő
A) A kördiagramokban szereplő jelek: 1. Coenothyris vulgaris, 2. Tetractinella trigonella, 3. Mentzelia 
mentzeli, 4. Aulacothyris angusta, 5. Decurtella decurtata, 6. Spiriferina fragilis, 7. Lima costata,

8. egyéb
B) A rétegoszlopokban szereplő jelek: 1. erősen Coenothyris vulgáris domináns rétegek, 2. Tetracti- 
nella* trigonella abundáns rétegek, 3. Spiriferina fragilis domináns rétegek, 4. Dadocrinus gracilis 
abundáns rétegek, 5. ? Encrinus liliiformis előfordulása, 6. Paraceratites binodosus előfordulása,
7. Costatoria costata előfordulása, 8. Lingula christomani előfordulása, 9. trigonoduszos rétegek,

10. anizuszin belüli tagolásra alkalmatlan Molluscumok előfordulása
Fig. 2. Biostratigraphic column of the Anisian in the Mecsek and Villány Mountains 

Explanation fór the circle diagrams:
Quantitative distribution brachiopods by taxa in the exposures: I. Szava quarry, II. Zuhanya mine, 
III. „Upper Anisian dolomité” in the Villány Mountains, IV. lower part of the exposure on the. 

Southern side of the Misina, V. upper part of the same, VI. Southern quarry at Piricsizma
A) Legend o f the circle diagrams: 1. Coenothyris vulgáris, 2. Tetractinella trigonella, 3. Mentzelia 
mentzeli, 4. Aulacothyris angusta, 5. Decurtella decurtata, 6. Spiriferina fragilis, 7. Lima costata,

8. others
B) Legend o f the Stratigraphie logs: 1. strata with predominance of Coenothyris vulgaris, 2. layers 
with abundant Tetractinella trigonella, 3. strata with the dominance of Spiriferina fragilis, 4. strata 
abunding in Dadocrinus gracilis, 5. occurrence of ? Encrinus liliiformis, 6. occurrence of Paraceratites 
binodosus, 7. occurrence of Costatoria costata, 8. occurrence of Lingula christomani, 9. strata with 
Trigonodus, 10. occurrence of molluscs unsuitable fór finer subdivisions within the Anisian
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köve” ] következik. A fenti fauna az anizuszin belül közelebbit nem jelöl. Vizsgálataink 
szerint a lokális elteijedésű crinoideás rétegek faunáját túlnyomórészt a Dadócrinus 
gracilis nyéltagjai alkotják (D e t r e  1971a). Ezek a D. gracilis abundanciájú rétegek pár- 
huzamosíthatók a hasonló mecsekiekkel. A Villányi-hegységben ez a mészkő sok helyen 
erősen dolomitos és ilyen esetben semmiféle ősmaradványt nem tartalmaz.

Ezekre a rétegekre üledékfolytonossággal következik a villányi-hegységi anizuszi 
rétegsor egyetlen biosztratigráfiaüag jól tagolható rétegcsoportja. Ez a Brachiopoda-dús 
rétegcsoport az eddigi vizsgálataink alapján két abundancia-zónára különíthető el (2. ábra):

1. A Coenothyris vulgaris dominanciájával és a Tetractinella trigonella szubdomi- 
nanciájával jellemezhető alsó zónára. Ebben kísérő alakok: Aulacothyris angusta 
(S c h lo th .), Decurtella decurtata (G ir .), Enantiostreon difforme (S c h l o t h .), és rend
kívül ritkán Ceratites-szerű Ammonoideák.

2. Uralkodólag Coenothyris vulgaris-okát tartalmazó felső zónára, melynek leg
jellemzőbb kísérői az Aulacothyris angusta (Sc h l o t h .), Mentzelia mentzeli (D u n k .). 
A Tetractinella trigonella csak extrém ritkaságú komponense a faunának.

A T. trigonella szubdominanciájú zónába sorolható a szavai, a C. vulgaris vezetésű- 
höz pedig a zuhánya-bányai lelőhely (2. ábra).

A Zuhánya-bányából Bóna J. (1971) felsőanizuszira utaló Conodonta faunát 
határozott meg.

A következő rétegcsoport, a „templomhegyi dolomit” [De t r e  in litt., Ra k u sz  -  
St r a u sz  (1953) „felsőanisusi dolomit”-ja] nagyon faunaszegény. Egyes, ma már sajnos 
nem azonosítható lelőhelyekről (különösen Ho f m a n n  K. 1873-as gyűjtéséből, Máriagyüd 
környékéről és a ma már nem létező vokányi feltárásokból) gyér Brachiopoda és 
Crinoidea fauna került elő. Ezek a lelőhelyek valószínűleg közvetlenül a brachiopodás 
mészkő összlet felettiek voltak, tehát a fauna a dolomit összlet legalsó rétegeiből 
származhat.

E gyér Brachiopoda fauna, szemben a Coenothyris vulgaris dominanciájú fekü- 
rétegekével, egyetlenegy Coenothyris vulgaris-t sem tartalmaz. Leggyakoribb faja a 
Spiriferina fragilis (Sc h l o t h .). Előfordul a Decurtella decurtata (G ir .) is.

Lehetségesnek tartjuk, hogy a brachiopodás mészkő és a dolomit határa nem 
izokron felület és így a brachiopodás dolomit tulajdonképpen egykorú a brachiopodás 
mészkővel és a megváltozott faunaspektrumnak paleoökológiai eredete van. A másodlagos 
dolomitosodást feltételezve, lehetséges az is, hogy a dolomitosodás során a vékony 
Coenothyris vulgaris teknők „eltűntek”. A brachiopodás mészkő összletben is találtunk 
erősen dolomitos rétegeket, melyekben a Coenothyris vulgaris-ok hiányoznak.

Az anizuszi felső határa

A dolomit összlet legfelső tagjának a villányi vasúti megállóval szemközti kőfejtő 
képződményeit tekinthetjük. E dolomit—dolomitmárga rétegekben tömegesen fordul elő 
a Lingula christomani S k u ph o s , mely az É-alpi partnachi képződmények egyik jellemző 
ősmaradványa (S k u ph o s , 1893). E Lingula faj jelenléte nem lehet döntő bizonyíték a 
ladini korbesorolás mellett, de valószínűsíti azt. Az anizuszi—ladini határ pontos meg
húzása a dolomit összleten belül ma még lehetetlen.
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A fentiek alapján az alábbi következtetéseket tehetjük:
A mecseki és villányi-hegységi anizuszi rétegsor alsó határa némi fenntartással meg

húzható a campili fauna kimaradásánál. Mindkét hegység anizuszi rétegsorában megtalál
ható egy viszonylag vékony, igen faunadús rétegcsoport, melynek faunája az alpi analógi
ák alapján a felsőanizusziba sorolható (Binodosus—Trinodosus zónatáj). E felett mindkét 
hegységben vastag, biokronológiailag nem értékelhető, ősmaradványokban nagyon szegény 
mészkő- (Mecsek), illetve dolomit- (Villányi-hg.) összlet következik. A következő bio
kronológiailag értékelhető képződmény az anizuszinál magasabb triász tagozatokra utal 
(a Mecsekben a trigonoduszos mészkő, a Villányi-hegységben a Lingula christomani-s 
dolomit, dolomitmárga), így az anizuszi—ladini határ az eddigi irodalomban megvontnál 
lényegesen mélyebben húzódik, pontos megvonásához azonban még további részletes 
őslénytani vizsgálatok szükségesek.
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PROBLEMS OF BIOSTRATIGRAPHICAL BOUNDARIES AND DIVISIBILITY OF 
THE ANISIAN FORMATIONS IN THE MECSEK AND VILLÁNY MOUNTAINS

by
Cs. D e t r e

The several-hundred-metres thick Anisian carbonate rocks in the Mecsek and 
Villány Mountains (South Hungary) are pocr in fossils except for a single 20-50  m thick 
brachiopod-rich series. Thus their biostratigraphical delimitation and division are very
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difficult. In earlier literature mainly the lithological characteristic were taken intő 
consideration while delimiting and dividing the Anisian.

In both Mountains the boundary between the Werfenian and Anisian can be traced 
on the upper boundary of the Costatoria costata (Ze n k .) Beds. Above them, in both areas 
follows a sequence with sporadic molluscs. In its upper part there are local crinoidal 
limestone lenses containing, as shown by the results obtained hitherto, mainly ossicles 
and brachialia of Dadocrinus gracilis (B u c h ). These are overlain by the one and only 
biochronologically evaluable member of the Anisian sequence in the Mecsek and Villány 
Mountains. Here the fauna consists overwhelmingly of brachiopods. The dominating form 
is the Coenothyris vulgaris (S c h l o t h .). In the lower part of the group of strata the 
abundance of the Tetractinella trigonella (S c h l o t h .) species can be observed, while in 
the upper member the prevalence of Coenothyris vulgaris is conspicuous. Decurtella 
decurtata (Gir .) occurs in both members in subordinate quantity. In the layers with 
abundant Tetractinella trigonella the ossicles of Crinoidea occur frequentíy, especially in 
the Mecsek Mountains. These probably belong to Dadocrinus gracilis. The upper member 
includes a Conodonta fauna of Upper Anisian character (B ó n a  1971).

On the hasis of the ammonoid Paraceratites binodosus (Ha u .), the brachiopod 
Decurtella decurtata (G i r .) and the Conodonta fauna of Upper Anisian character found 
in the immediate footwall, the brachiopod bearing group of strata of the Mecsek 
Mountains can be assigned to the Binodosus-Trinodosus zone or so.

In the Mecsek Mountains, above this brachiopod-bearing layers follows a thick, 
biochronologically not evaluable limestone sequence with sporadical fossils. The 
following, biochronologically evaluable horizon is a limestone bed containing great 
masses of poorly preserved Trigonodus, which is -  unlike mentioned in relevant 
literature -  most probably not of Anisian bút of Ladinian age. The fauna contains 
specimens of belonging to the group of Trigonodus sandbergeri though not allowing a 
more precise identification. This species is especially frequent in the Germanic 
„Lettenkohle”

In the Villány Mountains the brachiopod-rich limestone beds in overlain by a thick, 
dolomité member devoid of fossils. Also a dolomité with scarce brachiopods is known, 
the fauna of which is characterized by the total absence of Coenothyris vulgaris in it, 
the predominant form being Spiriferina fragilis (Sc h l o t h .) and Decurtella decurtata 
(G ir .) being also present. The exact position of these beds within the sequence is 
uncértain. At the top of the thick dolomité member there are dolomites and dolomitic 
maris with abundant Lingula christomani (S k uph o s) Lingulida remnants which can be 
parallelized, though with reservations, with the North Alpine Ladinian Partnach Beds.

The precise determination of the boundary between the Anisian and Ladinian is in 
either of the two areas impossible.




