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A BRACHIOPODÁK ELTERJEDÉSE A TRIÁSZ IDŐSZAKBAN

Detre Csaba

Először tekintsük át röviden a Brachiopodák törzsének phylogenezisét:

A Brachiopodák a laposférgektől származtathatók. A két altörzs közül 

(Inarticulata, Articulata) a primitivebb Inarüculaták fejlődtek ki először, melyekből 

a továbbiakban az Articulaták altörzse fejlődött ki.

A törzs legrégibb lelete az alsókambriumból származik, amikor a 

phylogenezis során élt 15 Brachiopoda rend közül már 4-nek megtalálható a képvi

selője. így a Brachiopoda törzs eredete mélyen visszanyulik a prekambriumi időkbe, 

és elvész ennek homályában.

A Brachiopodák törzsfejlődése nagy vonalakban három szakaszra oszt

ható:

1. szakasz: amelyet P a l a e o b r a c h i o p o d i l c u m  névvel jelölhetünk, a 

prekambriumot és a kambriumot foglalja magában. Ezt a szakaszt az Inarticulaták 

uralják.

Az Articutatáknak két rendje ism eretes a lcambriumből: Az Orthida rend 

már az alsókambriumban, a Pentamerida rend pedig a középső kambriumban jelenik 

meg.

2. szakasz: M e s o b r a c h i o p o d i k u m .

Az ordovidiumtól a Brachiopodák szinte explóziószerü fejlődésnek indulnak. Az 

Articulaták valamennyi rendje ekkor jelenik meg, a Terebratulidák és 

Thecideidinák kivételével, rögtön óriási változatosággal, nagy faj és egyedszámmal.

A törzs fénykorát a devon időszakban élte. A középsődevonból mintegy 

nyolcszáz nemzetségnek csaknem hatezer faját ismerjük. Az egész paleozoikum fo

lyamán a gerinctelen élővilágnak biokronológiai szempontból is legnagyobb jelentő

séggel biró törzse volt.
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A szakasz a perm-végi, különösen az Articulaták közt bekövetkező óriási 

méretű kihalással ér véget . Az Articulaták az alsó triászban a szó szoros értelm é

ben eltűntek. Az egész világról az alsótriászból mindössze egyetlen (!) és bizonytalan 

Articulata Brachiopoda-maradvány ism eretes, mégpedig a Balatonfelvidék kampili r é 

tegeiből, FRECH gyűjtéséből, (egy Rhynchonellida -lenyomat). Az Inarticulaták ezt a 

permvégi pusztulást sokkal jobban "átvészelték." Egyetlen rendjük pusztult ki teljesen.

A 3. szakasz a N e o b r a c h i o p o d i k u m  a középsőtriásztól kez

dődik. A paleozoikum-végi nagy pusztulást átélt, és az alsótriászban teljesen je len

téktelenül, nyom nélkül meghúzódott három rend (Rhynchonellida, Spiriferida, 

Terebratulida) a középsőtriásztól szintén robbanásszerű fejlődésnek indul. A "modern" 

formák sokasága jelenik meg. A Brachiopoda törzs a felsőtriászban és a liászban má

sodvirágzását éri el. Ettől fogva fokozatos regressziónak indul, amely a mai tengeri 

élővilágban betöltött teljesen jelentéktelen szerepükhöz vezet, (jelenleg 70 nemezetség 

290 faja ism eretes, ebből 255 faj a Terebratulida rendhez tartozik).

Rátérve egyetlen időszaknak, a triász időszak Brachiopoda-világának bemu

tatásához, vázolni kell az ezt akadályozó számos tényezőt. A legfontosabb ilyen té 

nyező az egyes triász területek közt a megkutatottság terén jelentkező óriási különbségek. 

Ezt jól kifejezik az alábbi számadatok is: Jelenleg a triász időszakból 176 nemzetség 

több mint 1 200 Brachiopoda faját Írták le. Ebből 750 faj esik az alpi, ilL a germán ki- 

fejlődési területre, mintegy 110 faj a Ny-i és D-i mediterrán területekre, 160 faj a 

Tetliys K-i területére (Elő-, és Közép-Ázsia), mintegy 100 faj DK-Ázsiából,

Ausztráliából és Óceániából, 120 faj E-Amerikából és 25 faj D-Amerikából. T riász 

időszaki Brachiopodákat Afrikából még egyáltalán nem Írtak le.

Másik nagy nehézség az egyes Brachiopoda faunák feldolgozásának korsze

rűségében mutatkozó óriási különbségek. A legrégebben és legalaposabban begyűj

tött alpi lelőhelyek faunájával BITTNER (189o) foglalkozott átfogóan utoljára 70 év

vel ezelőtt, mig a középázsiai és kanadai Brachiopoda-faunákat a legutóbbi évtized

ben vetették tanulmányozás alá. (DAGISZ 1963, 1965, LOGAN, 1967).

Ezek a tényezők nagyon megnehezítik az egyes taxonómiai egységek e l

terjedésének, vagy kisebb egység állományának felm érését.
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A z  a l s ó t r i á s z  B r a c h i o p o d á i

Mint már emlitettük, az alsótriászból csak Inarticulata maradványokat 

ismerünk. Az Inarticulata altörzsnek két rendje él: Lingulidák és Craniidálc.

Az Articulatáknak három alrendje élte túl a permvégi kipusztulást: Spiriferida, 

Rhanchonellida és Terebratulida. A középsőtriászban megjelenő alakokból következtet

hetünk arra, hogy ennek a három rendnek mely szükebb rendszertani egységei voltak 

képviselve az alsótriászban.

A Spixjferida rendből az Athyrida, Spiriferinida és Retziida alrend egyes kép

viselői élhettek. A középsőtriászban megjelenő uj alrend, a Koninckinida származási 

vonalai elvesznek az alsótriász sötétségében.

A Rhynchonellidáknak a perm végén nyolc családjuk hal ki, az alsótriászban 

csak egyetlen családjuk (Dimerellidae) élhetett, amelyből feltehetőleg az összes 

neobrachiopodikumban élt Rhynchonellida leszármaztatható.

A Terebratuilibák közül a Centronellidina alrend hal ki a perm időszak vé

gén. A Terebratulidina alrendet az alsótriászban csak a Dielasmatidae család kép

viselhette, amely több később élt család őse lehetett.

Az alsótriászban feltehetőleg ugyancsak egy családja élt a Terebratellidina 

alrendnek is, mégpedig a Zeilleriidae család. A középső triász elején csak ennek a 

Terebratellidina - családnak a maradványai ismeretesek, azonban később, a középső- 

triász közepétől és különösen a felsőtriászban és a liászban a Zeilleriidaekből gyors 

és szövevényes evolúció utján a Terebratellidinák áttekinthetetlen rendszertani 

dzsungelje alakul ki.

A Brachiopodákhoz hasonló nagyméretű megszakadást mutató törzsfejlő

dés nem található egyetlen állattörzsnél sem. Legjobban az Ammoniteseknek a 

triász végén bekövetkező nagyméretű kipusztulásával, és a jura kezdetén történő 

újabb felvirágzásukkal és megújhodásukkal hasonlítható össze, bár a kipusztulást kö

vető pangási időszak távolról sem olyan feltűnő, és különösen nem olyan hosszú mint 

a Brachiopodák esetében az alsótriászban.
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Ezt az általános kipusztulást a fiziko-ökológiai tényezők nem teszik nyil

vánvalóvá. Számos olyan kifejlődés ism eretes, melyekből a későbbi és korábbi 

ökológiai analógiák alapján nem lehetett volna a Brachiopodák számára kedvezőtlen 

életkörülményekre következtetni. Bár ebbe a rendkivül komplex és kényes kérdés

be nem akarunk belebonyolódni, valószinübb, hogy a tengeri biocönózisoknak a 

Brachiopodákra kedvezőtlen irányú egyen súlyé ltolódásában kell keresnünk ennek okát 

AGER (1965) egyik kitűnő tanulmányában a Brachiopodák hiányát az alsótriászban a 

tengerviz sótartalmában bekövetkező változással magyazázza, lévén a Brachiopodák 

egyes Rhynchonellidák kivételével erősen sztenohalin lények. AGER ezt a különös 

feltételezését semmivel nem támasztotta alá.

A k ö z é p s ő t r i á s z b a n  robbanásszerűen jelennek meg ism ét az 

Articulata Brachiopodák. Az 1 200 leirt triász időszaki Brachiopoda faj közül mint

egy 300, tehát 1/4 rész a középső triászból ism ert. A nagyobb taxonómiai egységek 

sokasága jelenik meg:

A Rhynchonellidák kőzüR’2 üj család, a Spiriferidák közül egy főcsalád 

és két család élete veszi kezdetét a középsőtriásszal, ezenkívül a Terebratulidák 

közül két család. A bizonytalan rendszertani helyzetű, máig élő Thecideidina rend 

első képviselői is a középsőtriászban jelennek meg.

A Brachiopodák úgy a középső, mint a felsőtriászból a legtöbb esetben 

sekélyvizi üledékekből ism eretesek, többnyire a zátonyövező régiókból, uralkodó- 

lag karbonátos üledékekből.

Amennyire a triászban és egyúttal az egész mezozoikumban lecsökken a 

Brachiopodák biokronológiai jelentősége, olyannyira jő fáciesjelzők. Az egyes váz- 

tipusokból viszonylag jó megközelitéssel következtethetünk az egykori élettér 

ökológiai viszonyaira.

A triász időszak jellegzetes brachiopodás kifejlődéseinek szükebben le 

határolt brachiopodás rétegeiben Molluscák nem találhatók, legfeljebb tafocönózisok

ban. A Brachiopodákat főleg Crinoideák, ritkában korallok és szivacsok kisérik, de 

gyakori az olyan eset is, mikor az egyes rétegekben a makrofaunát kizárólag 

Brachiopodák alkotják. (Pl. a középső anizusi recoaro-tipusu kifejlődések zöme 

esetében, valamint a felsőtriász "brachiopoditok" esetében is).
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A középsőtriászban már kirajzolódnak a főbb Brachiopoda-elterjedési 

provinciák. A Tethysben a Rhynchonellidák közül a sekélyvizi Austriellula, 

Decurtella, az egyes nézetek szerint a viszonylag mélyebbvizi Norella, a Spiriferidák 

közül a Spiriferina (s. s t r . ), Neoretzia, Mentzelia, Mentzeliopsis, Koeveskallina, 

a Terebratulidák közül a Coenothyris, Aulacothyris, Zeilleria nemzetségek az egész 

Tethys területén megtalálhatók.

A középsőtriászban élt 300 Brachiopoda faj közül 270 a Tethys területéről 

ism ert. A többi 30 fajt a DK-Azsiai, É-Amerikai provinciákról Írták le.

Az egyes lelőhelyek vagy kifejlődések Brachiopodafaunái között jelentős 

különbségek mutatkoznak. A mangán, vas, réz, stb. vegyületekkel erősen szennye

zett üledékekben többnyire a Bhynchonellidák dominálnak, mig a Spiriferidák inkább 

a tiszta karbonátos üledékekben jelentkeznek. A Terebratulidák többnyire külön 

("Terebratulit"), vagy a Rhynchonellidákkal együtt fordulnak elő.

/
A D K - A z s i a i  p r o v i n c i a  Brachiopodái közül a Rhynchonellidák 

túlsúlya észlelhető, amely az egykori tenger változatos kemoökológiai körülményeire 

vall, lévén a Rhynchonellidák a Brachiopodák közt a lég eurykemoök-ebbek.

Érdekes jelenség az, hogy a kanadai középsőtriászban az aequivalvis és 

aequilaterális teknőjü, erőteljes bordázottságu, nagy forámenü Spiriferinidák vannak 

túlsúlyban. (Pl. A Spiriferina - sensu stricto genus). Az ilyen tipusu Spiriferinidák 

a sekélytengert és a kemény, lapos, sziklás szubsztrátumot kedvelték.

(óriási területeken történő elterjedésükből arra lehet következtetni, hogy a kanadai 

triász tenger a prekambriumi gránitfelszint hatalmas területen öntötte el.

A f e l s ő  t r i á s z b a n  a Brachiopodák elterjedése uj erőre kap. Mai ismereteink 

szerint a triász időszak Brachiopoda fajainak 3/4 része a felsőtriászban élt. (800 faj).

A felsőtriászban már több olyan modern taxonómiai értelemben vett nem

zetség él, amely az egész világon ismert:

Ilyenek: A Spiriferinidák közül a Spiriferina, Mentzelia, Mentzeliopsis, 

Sinucosta, Clavigera, a Rhynchonellidák közül a Sakawairhynchia, valamint az egész 

mezozoikum során tovább élő Septaliphoria, a Terebratulidák közül a Lobothyris, 

Aulácothyropsis, Zeilleria nemzetségek.
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Az egész Tethys területén előforduló nemzetségek: Rhynchonellidák kö

zül: Septaliphoria, Euxinella, Sakawairhynchia, Vegirhynchia, Ha lőre 11a, Halorello- 

idea.

A Septaliphoria fissicostata (SUESS), Halore 11a amphi torna (BRONN) és a 

Halorelloidea rectifrons (BITTNER) faj az egész felsőtriász Tethys területén nyomon 

követhető.

A Spiriferinidák közül: a Spiriferina (s. s t r . ), Mentzelia, Mentzeliopsis, 

Amphiclina, Neoretzia, Koninckina, Oxycolpella, Cyrtina, Pexidella nemzetség 

fajai fordulnak elő az egész Tethys területén.

A Terebratulidák jellegzetes felsőtriász Tethysnemzetségei a Lobothyris, 

Adygella, Rh etina, Triadithyris Zeilleria és az Aulacothyropsis. A Rhaetina 

pyriformis (SUESS), Rhaetina gregaria (SUESS) és a Triadithyris gragariaeformis 

(ZUGMAYER) fajok az egész Tethys területén előfordulnak. A Rhaetina pyriformis 

faj Ny-ról K-re történő vándorlása jól kivehető. A D-i Alpokban és a Kárpát-me

dencében a felsőkarniban jelenik meg, a Kaukázusban non rétegekből ism ert, a 

Pamirban pedig már a raeti emeleti) n fordul elő.

A DNy-Ázsiai felsőtriászban a Phynchonellidák és a Spiriferidák az 

uralkodóak, (Óceániában inkább a Spiriferidák.

A Spiriferidák uralma tovább folytatódik a kanadai nagykiterjedésü 

se ké ly tenge re kben.

A triász időszak Brachiopoda fajai ellentétben a paleozóos Brachiopoda 

fajokkal, eddigi ismeretink szerint még nem használhatók fel pontosabb biokronoló

giai párhuzamositásokra. Ezt különösen az neheziti meg, hogy a fajöltőket nem le 

hetett összehangolni a standard ammonitesz-fajöltőkkel, mivel közös ammonitesz- 

-Brachiopoda lelőhelyet csak nagyon keveset ismerünk. A triászidőszak Brachiopoda 

fajainak kronológiai jelentőségét majd a Conodonta-fajokkal való összehangolással 

lehet megoldani, mivel Conodoniákkal gyakorta találhatók együtt. (Magyarországon 

p l.: középsőnaizusi "recoaro-i” mészkő, alsókarni "raibli" mészkő.)
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TRIÁSZIDŐSZAKI BRACHIOPODAK ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON 

FÖLDRAJZI ÉS RÉTEGTANI CSOPORTOSÍTÁSBAN

Villányi hg.

ANIZUSI EMELET. Alsóanizusi "guttensteini" mészkő:

Tetractinella trigonella (SCHLOTH.) 

Mentzelia mentzeli (DUNK.)

Coenothyris vulgáris (SCHLOTH.)

Középsőanizusi "recoaro" mészkő: 

Decurtella decurtata (GIR.)

Tetractinella trigonella (SCHLOTH.) 

Mentzelia mentzeli (DUNK.)

Spiriferina fragilis SCHLOTH. 

Coenothyris vulgáris (SCHLOTH.) 

Coenothyris rakuszi (STRAUSZ)

Boeckithyris angustaeformis (BOECKH) 

Aulacothyris angusta (SCHLOTH.)

Felsőanizusi dolomit:

Lingula gorneusis PARONA 

Lungula sp. ind.

Discina sp. ind.

Tetractinella trigonella (SCHLOTH.) 

Mentzelia mentzeli (DUNK.)

Mentzelia mentzeli (DUNK.) ssp. 

Spiriferina fragilis SCHLOTH. 

Aulacothyris angusta (SCHLOTH.)

Mecsek hg.

KAMPILI EMELET. (Hetvehely lcnyk.)

Lingula tenuissima BRONN
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ANIZUSI EMELET. Középsőanizusi "recoaro" mészkő, m.márga

Decurtella decurtata (GIR.)

"Rhynchonella" sp.

Tetractinella trigonella (SCHL.)

Spiriferina fragilis SCHL.

Mentzelia mentzeli (DUNK.)

Coenothyris vulgáris (SCHL.)

Aulacothyris sp.

Déli Bakony 

WERFENI EMELET

Lingula tenuissima BRONN 

"Rhynchonella" (?? ) sp.

ANIZUSI EM ELET "Recoaro" szint:

Decurtella decurtata (G IR.)

Decurtella oxyptera (FRECH)

Decurtella pironiana (BITTN.)

Decurtella tommasii (BITTN.)

Decurtella vivida (BITTN.)

Austriellula delicatula (BITTN.) 

"Rhynchonella" alteplecta BOECKH 

"Rhynchonella" attilina BITTN. 

"Rhynchonella" mentzeli BUCH 

"Rhynchonella" pretiosa BITTN. 

"Rhynchonella" refractifrons BITTN. 

"Rhynchonella" trinodosi BITTN.

Pexidella sturi (BOECKH)

Tetractinella trigonella (SCHLOTH.) 

Neoretzia mojsisovicsi (BOECKH)

Neoretzia schwageri (BITTN.)

Neoretzia speciosa (BITTN.)

"Retzia" oxyrhynchos RENZ
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Mentzelia balatonica BITTN.

Mentzelia mentzeli (DUNK.)

Mentzelia mentzeli baconica (BITTN.) 

Mentzelia mentzeli pannonica (BITTN.) 

Köveskállina köveskályensis (SUESS) 

Spiriferina avarica BITTN.

Spiriferina fragilis SCHLOTH. 

Spiriferina manca BITTN.

Spiriferina palaeotypus LORETZ 

Spiriferina pectinata BITTN.

Spiriferina ptychitiphilia BITTN. 

Coenothyris vulgáris (SCHLOTH.) 

Beockhithyris angustaeformis (BOECKH) 

Aulacothyris angusta (SHCLOTH.)

LADINI EMELET Tridentinusos mészkő:

Austriellula delician (BITTN.) 

Tetractinella hexagonalis (BITTN.)

Füredi mészkő:

"Rhynchonella" linguligera BITTN. 

Cruratula cf. carinthiaca (ROTHPL.) 

Promatospirella zalaensis BITTN.

KARNI EMELET Felső márga:

Discinisca calymene (KLIPST.) 

Austriellula aff. pirum (BITTN.) 

"Rhynchonella" laczkói BITTN. 

"Rhynchonella" linguligera BITTN. 

"Rhynchonella" cf. pichleri BITTN. 

Veghirhynchia arpadica (BITTN.)
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Veghirhynchia baconica (FRECH) 

Levirhynchia tricostata (MÜNST.) 

Hungaritheca andreaei (BITTN.) 

Thecospira porrecta BITTN. 

Thecospira tyrolensis LORETZ 

Thecospira sp.

Thecospirella lóczyi BITTN. 

Thecocyrtella ampezzoana BITTN. 

Neoretzia cf. lyrata (MÜNST.) 

"Retzia" sp.

Cassianospira hungarica (BITTN.) 

Cassianospira lóczyi (BITTN.) 

Cassianospira pseudolyrata (BITTN.) 

Hungarispira aracanga (BITTN.) 

"Athyris" gonicolpos FRECH 

"Athyris" schloenbachi (LAUBE) 

"Athyris" subcurvata (MÜNSTER) 

"Athyris" trisulcata (BITTN.) 

Diplospirella sufflata (MÜNST.) 

Diplospirella wissmanni (MÜNST.) 

Anisactinellaqjadriplecta (MÜNST.) 

Dioristella balatonica (BITTN.) 

Dioristella indistincta (BEYR.) 

Koninckina leonhardi WISSM. 

Koninckella fastigata BITTN. 

Koninckella triadica BITTN. 

Amphiclina amoena BITTN. 

Amphiclina coarctata BITTN. 

Amphiclina dubia (MÜNST.) 

Amphiclina scitula BITTN.

Amphiclina squamula BITTN.

Amphiclinódonta laczkói BITTN. 

"Cyrtina" calceola (KLIPST.) 

"Cyrtina" gracillima BITTN.
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"Cyrtina" lóczyi BITTN.

Balatonospira lipoldi (BITTN.)

Spiriferina bittneri FRECH 

Spiriferina fortis BITTN.

Spiriferina gregaria SUESS 

Spiriferina ex aff. fragilis SCHLOTH. 

Mentzelia cf. fraasi (BITTN.)

Julithyris julica (BITTN.)

Rhaetina piriformis (SUESS)

Rhaetina piriformis alexandrina (FRECH) 

Rhaetina triangularis DETRE 

"Terebratula" laczkói BITTN. 

"Terebratula" veszprémica BITTN. 

Aulacothyris zirlensis (WÖHRM.) 

Aulacothyris praepulchella (FRECH) 

Cruratula damesi (BITTN.)

Camerothyris sp.

"Z eilleria" eudora angustissima (FRECH) 

NĈ RI EMELET

Fődolomit. (Litér, Nyergeshegy): 

Cruratula hantkeni (BÖCKH)

RAETI EMELET

Dachsteini mészkő:

Triadithyris gregariaeformis (ZUGM.)

Kösszeni kifejlődés:

Terebratulida inc. séd.
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Iszkahegy

KARNI EMELET

Cruratula sp.

E . Bakony

KARNI EMELET. (Ugod, Bakonykoppány - feldolgozás alatt).

Rhynchonellidae inc. séd.

Julithyris julica (BITTN.)

Aulacothyris sp.

Rhaetina div. sp.

NĈ RI EMELET. Dachsteini mészkő.

Triadithyris gregariaeformis (ZUGM.)

RAETI EMELET. Kösszeni kifejlődés. (Borzavár),

? Triadithyris borzaváriensis n. sp. (nőm. nud.) 

Rhaetina gregaria (SUESS)

Gerecse hg.

NĈ RI EM ELET. Dachsteini mészkő.

Terebratulida inc. séd.

Budai hg.

LA DINI EMELET

Amphiclinodonta suessi (HOFM. ) 

Spiriferina budensis HOFM. 

Cruratula stachei (HOFM.)
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KARNI EMELET. Dolomit: (tüzköves).

Lingula gornensis PARONA 

Linguia margineplicata KLIPST.

Lingula tenuissima BRONN

? Tetractinella sp. (LŐRENTHEY g y ., 1. KUTASSY 1925) 

Spiriferina evanescens BITTN.

Koninckina telleri BITTN.

Cruratula carinthiaca (ROTHPL.)

Cruratula sp.

Ujlakihegyi tiizkőmentes dolomit:

Ha lőre 11a amphi torna (BRONN)

Halorella amphitoma div. ssp.

Halorelloidea rectifrons (BITTN.)

Cruratula stachei (HOFM.)

Dunabalparti triászrögök.

KARNI EMELET. Csővári alsókarni bitumenes mészkő:

? Neoretzia sinuosa (VADÁSZ)

Thacospira tenuistriata BITTN.

Amphiclina squamula BITTN.

"Rhynchonella” sp.

Nézsa-környéki dachsteini mészkő:

Veghirhynchia arpadica (BITTN.)

Vqghirhynchia cannabina (BITTN.)

Veghirhynchia cannabina sinuparumcostata DETRE 

Sakawairhynchia nézsaensis DETRE 

Levirhynchia tricostata (MUENST.)

Septaliphoria fissicostata (SUESS)

Halorella amphitoma (BRONN)
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Halorella sp. ind.

Norella cf. pusillula (BITTN.) 

"Rhynchonella" fuggeri BITTN. 

"Rhynchonella" raxana BITTN. 

"Rhanchonella" subrimosa SCHAFH. 

Spiriferina canavarica TOMM.

Spiriferina aff. fragilis SCHLOTH 

Spiriferina manca BITTN.

Spiriferina cf. mojsisovicsiana KLIPST. 

Mentzelia ampla (BITTN.)

"Athyris" eurycolpos (BITTN.)

Pexidella leptorhyncha (BITTN.)

Pexidella muensteri (BITTN.)

Dioristella indistincta (BEYR.) 

Diplospirella wissmanni (MUENST.) 

Neoretzia latiuscula (BITTN.)

"Retzia" oxyrhynchos RENZ.

Amphiclina amoena BITTN.

Amphiclina squamula BITTN.

Amphiclinódonta cf. laczkói BITTN. 

Julitfiyris julica (BITTN.)

Rhaetina triangularis DETRE 

Terebratulinidae inc. séd. (embryo) 

Aulacothyropsis dagysi n. sp. (nőm. nud.) 

Aulacothyris zugmayeri (BITTN.)

Bükk hg.

FELSŐLADINI - KARNI MÉSZKŐÖSSZLET

Veghirhynchia arpadica (BITTN.) 

"Cyrtina" suessi (WINKL.) 

Amphiclina cf. amoena BITTN. 

Spiriferina evanescens BITTN. 

Julithyris julica (BITTN.)
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"Terebratula" cf. debilis BITTN. 

"Terebratula" aff. oppeli BITTN. 

Aulacothyris supina (BITTN.)

Rudabányai hg.

ANIZUSI EMELET.

Austriellula aff. pretiosa (BÖCKH) 

"Rhynchonella" attilina BITTN. 

"Rhynchonella" ottomana BITTN. 

"Rhynchonella" protractifrons BITTN. 

"Rhanchonella" trinodosi BITTN. 

Mentzelia mentzeli (DUNK.)

Mentzelia sp.

Köveskallina köveskállyensis (SUESS) 

Spieriferina fragilis SCHLOTH. 

"Athyris" sp.

Aulacothyris angusta (SCHLOTH.) 

Aggteleki hg.

ANIZUSI EMELET. Középsőanizusi mészkő:

Decurtella decurtata (GIR.) 

Tetractinella trigonella (SCHLOTH.) 

Mentzelia mentzeli (DUNK.) 

Köveskallina köveskállyensis (SUESS) 

Spiriferina fragilis SCHLOTH. 

Coenothyris vulgáris (SCHLOTH. ( 

Boeckhithyris angustaeformis (BOECKH) 

Aulacothyris angusta (SCHLOTH.)
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