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ŐSLÉNYTANI VITÁK (Discussiones Plalaeontologicae) 22, (1975) Budapest.pp. 5. -50,

A KÖZÉPSŐ-TRIÁSZ ANISUSI EMELET HATÁRAINAK ÉS TAGOLÁSÁNAK 

BIOSZTRATIGRÁFIAI PROBLÉMÁI AZ ALPI ÉS MAGYARORSZÁGI 

KIFEJLŐDÉSI TERÜLETEKEN

Detre Csaba

I- Az anisusi rétegtani megnevezés eredeti definíciói.

A történeti előzmények felsorolását a legrövidebbre fogva az 

anisusi rétegtani megnevezés definiciőjával kapcsolatban csak a leglényege

sebb irodalmat emlitjük.

Az anisusi megnevezés WAAGEN és DIENER (l895)-től szár

mazik, kik a MOJSISOVICS (1879) féle "alpi kagylősmészkő" helyett beve

zetett "Dinári sorozat" felső emeletét nevezték el "anisisch"-nak, mig a 

sorozat alsó emeletét "hydaspisch"-nak.

A hydaspi emelet a mai Ihelum folyóról kapta nevét, melynek 

ókori hellénisztikus neve Hüdaszpész volt. E folyó K-i oldalán húzódó un.

"Salt Rangé" "Upper Ceratite Limestone"-ját a szerzők a mai fogalmaink 

szerint mintegy sztratotipusként jelölték ki.

Az anisusi megnevezés a mai Enns - latin nevén Fluvius Anisus 

folyó menti Gross Reifling-i lelőhelyekre utal.

WAAGEN és DIENER ( l . c . ) a hydaspi emeletet nem osztották 

alemeletekre, az anisusi emeletet az alsó "balatoni" és a felső "boszniai" 

alemeletekre osztották.

A balatoni alemelet vezérkövületének a Ceratites binodosus 

Ammonoidea fajt jelölték meg, tipusterületét a Balatonfelvidéken körvonalazták.
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A boszniai alemelet vezérkövülete a Ceratites trinodosus, a szerzők mint

egy típusterületként, vagy talán helyesebben tipusfaunákként a Reutte-Schreyer 

Alm-i, Prezzo-i és Han Bulog-i lelőhelyeket, ill, faunákat jelölik. ( l , c * , p,  

1293),

PIA (1930) az anisusit főemelet rangra emeli és a hydaspit en

nek álsó tagozatául, ill. emeleteként jelöli, mig a felsőanisusi tagozatba a 

"Pelson" és'Tllyr" emeleteket sorolja. Mindhárom emelet tipuslelőhelyét a 

D-Alpokban körvonalazza,

A későbbi irodalomban ez a tagolás igen elterjedt, és a szer- 

zők többsége PIA-t követte,

IJ Az anisusi képződmények főbb globális elterjedési területei,

A Himalayában a teljes tengeri triász rétegsorokon belül az 

anisusinak is hatalmas, főleg Ammonoideákkal jellemzett rétegsora ismert. 

Ezeket még különösen a régi, klasszikus triász kutatások idejében szerve

zett expediciók kutatásai révén ismerjük (DIENER, 1912),

A legutóbbi években az osztrákok szerveztek expediciót a Himalaya-i tr i

ász képződmények tanulmányozására. Ennek eredményeiről még publiká

ciók nem jelentek meg,

/
E-Amerikában, különösen Nevadában és Brit Kolumbiában ha

talmas hosszúságú folyamatos szelvényekben, a biosztratigráfiai tagolás 

szempontjából kitűnő egymást követő Ammonoidea faunákkal találhatók 

anisusi képződmények,

Összefoglalóan és részletesen lásd: SILBERLING és TOZER (1968), TOZER 

(1967),

A klasszikus alpi kifejlődési területek megkutatása egészen 
/

a legutóbbi időkig lemaradt az E-amerikai kutatás utóbbi két évtizedben dik

tált tempójától,
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SILBERLING és TOZER (1968, p, 10) hangoztatják, hogy: "The 

Anisian has no reál type section, as it was based on a combination of the 

Binodosus and Trínodosus Zones as represented at various places in the Alps 

and adjoining parts of the Balkans, rather than on the exposures near Gross 

Reifling in Upper Austria on the River Enns, from the Latin name of which 

the stage name is derived,"

A hatalmas, folyamatos tengeri Ammonoideás rétegsorok alap-
/

ján tulajdonképpen indokolt volna uj emelet ilL alemeletek felállítása az E

Amerikai kifejlődés! területeken, és az alpi kifejlődéseket biokronológiailag
/

amennyire lehetséges, ezekkel korrelálni, Ilyen uj E-amerikai triász emele

tek definiálása már meg is történt az alsótriászban, amely ugyanúgy a kitűnő 

Ammonoideás rétegsorok alapján sokkal jobban tagolható mint az alpi kifejlő- 

dési területeken. Hogy uj E-ameríkai középső-triász emeleteket még nem ál- 

litottak fel, csak a prioritásnak az E-amerikai szakemberek által való tiszte

letben tartásával magyarázható,

III- Az anisusi sztratotipus,

Az 1960-as évek második felében a bécsi ZAPFE-iskola az al

pi triász sztratotipus program keretében hozzálátott az anisusi sztratotipus 

részletes vizsgálatához, amely a Magyar Állami Földtani Intézet centenári

umára a nőri, tuvali sztratotipus dolgozatok mellett az anisusi sztratotipus 

dolgozatot is eredményezte (SUMMESBERGER és WAGNER 1969), Ezt a dol

gozatot a szerzők az utolsó pillanatban visszavonták, igy sem előadásra, 

sem publikálásra nem került, A beküldött kéziratot szerencsém volt még 

1969 nyarán magyarra lefordítani, igy e rengeteg adatot tartalmazó, nagy 

dolgozat magyar forditása megmaradt az utókorra, és magyar szövege meg

található a MAFI Adattárban. A visszavonás oka az volt, hogy ASSERETO 

olasz Ammonoidea specialista és sztratigráfus ugyanakkor végzett részle

tes vizsgálatokat Gross Reifling környékén és a Binodosus-Trinodosus kér

désben nézetei nem voltak azonosak az osztrák kutatókéval,
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Végezetül ZAPFE (1971) professzor tollából jelent meg az anisusi sztratotipus 

publikáció, amely az eredetinél sokkalta rövidebb, és teljesen ASSERETO (1971) 

felfogását tükrözi (erről bővebben még szó lesz).

WAAGEN és DIENER (1895) a "balatoni” vezérkövületének a 

Ceratites binodosust, a "boszniai" alemelet vezérkövületének a C. trinodosust 

jelölte ki. E két faj az alpi kifejlődési területeken azonban egy szelvényben se

hol sem található,

A két zóna és a két faj rendszertani szétválasztásának bizonyta

lanságát először ARTHABER (1906, p. 249) veti fel, és ez a bizonytalanság rá

nyomja bélyegét az egész további alpi irodalomra, és az alpi anisusi biosztratig- 

ráfia sarkalatos kérdése lesz.

A két zóna elválaszthatatlanságát különösen a D-Alpokkal foglal

kozó olasz kutatók hangoztatják. RIEDEL (1949, 12. o .) a Paraceratites tri- 

nodosus (MOjS. )-t a Paraceratites binodosus (HAUER) varietasának tekinti. 

Ezenkivül elveti a "Binodosus zóna” és a "Trinodosus zóna" kifejezéseket és 

ezek helyett az összefoglaló felső anisusi megnevezést ajánlja. VENZO és 

PELOSIO (1968) a P, trinodosust a Brembo menti Lenna (Bergamo) szelvényé

ből biztosan felsőanisusi (azaz "illyr") rétegekből nagy variációszélességben 

Írják le, azonban ők fenntartják a binodosus és trinodosus közti különbséget 

és nem tartják valószinünek hogy mindkét faj egyidejűleg forduljon elő ugyan

abban a rétegben.

SUMMESBERGER és WAGNER (1969) az anisusi sztratotipust a 

felsőausztriai Gross Reifling környéki két szelvényben (Tiefengraben és Rahn- 

bauerkogel) definiálja. Miirikét szelvény faunáját a Trinodosus faunához so

roljuk, igy az anisusi emeletet azonosnak veszik a PIA féle "Illyr" alemelet- 

tel. Bár hangoztatták, hogy az anisusi probléma csak akkor lenne megoldha

tó, "ha egy uj szelvényt választunk ki, egy a középsőtriász kezdetére jellem

ző faunával. Azonban számunkra lényegesnek látszik, hogy az anisusi elneve

zés az Enns latin nevétől (fluvius Anisus) származik.

8
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Az anisusi név ezért elválaszthatatlanul össze van kötve, a típusterülettel. 

Tehát egy újabb tipuslelőhely kiválasztásával a nevet is meg kellene változ

tatni, "

SUMMESBERGER és WAGNER az általuk igy leszűkített anisu

si alsó és felső határának kérdését teljesen nyitva hagyták, és dolgozatuk vé

gén javaslatokat kértek a témát érdeklő szakemberektől erre vonatkozólag.

ASSERETO (1971) mind a D-i, mind pedig az É-Alpokban a 

Binodosus és Trinodosus zónát elválaszthatónak tartja, A D-Alpokban a Dont 

környéki klasszikus anisusi kifejlődési területeken 5 faunaszintet különböztet 

meg. Ezek alulról felfelé a következők:

1 -2, A Mte._ Rite-i alsó és felső Brachiopoda-fauna:

Jellemző fajai: Decurtella decurtata (GIR ), D, aff. .dinarica (BITTN.), 

Tetractinella trigonella (SCHLOTH,), "Rhynchonella" daipiazi DE TÓNI,

Norella manganophila BITTN,

3L A_Mte._ Ritei Ammonoidea fauna: Ezt a faunát az előző irodalom (AIRAGHI 

1905, RIEDEL 1949) jellegzetes Trinodosus faunának tekintette. ASSERETO re

videálta az eredeti anyagot és arra a következtetésre jutott, hogy a faunában el

sősorban az Acrochordicerasok és másodsorban Balatonitesek fordulnak elő,

4l _A klasszikus dönti fauna  ̂ amelyet először HAUER (1851) dolgozott fel, 

majd részletesebben MOJSISOVICS (1882). ASSERETO faunareviziója alapján 

ebben a zónában két szintet különböztet meg. Az alsó szint jellemző alakjai: 

Bulogites zoldianus (MOJS.) Balatonites balatonicus MOJS., Norites aff, gondola 

MOJS. , Discoptychites ex gr. megalodiscus, különböző Proavites, Beyrichites, 

Gymnites alak, valamint néhány Acrochordiceras: - a felső szint jellemző alak

jai: Paraceratites binodosus (HAUER), Beyrichites cadoricus MOJS.,

Judícarites n. sp ., Ptychites ex gr. opulentus, Balatonites n. sp. aff. shoshonensis 

SMITH (E-amerikai faj).
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5. A Val_Infe_rna-i Ammonoidea fauna, amely különböző Flexoptychiteseket 

tartalmaz a flexuosus alakkörből.

E felett említ még egy szintet, amelyre a Daonella pauciforata 

RIEBER és a D, pseudomoussoni RIEBER jellemző. Ezeket RIEBER (l969)-re 

hivatkozva anisusi-ladini határrétegeknek tartja,

A Judicariai kifejlődési területen két fő faunaszintet különböz

tet meg,

Az alsó szint alsó tagozatára a Bulogites zoldianus (MQJS.), 

Balatonites sp ., Mentzelia mentzeli mentzeli (DUNKER), Mentzelia mentze- 

li judicaria BITTN,, , felső tagozatára a Coenthyris vulgáris (SCHLOTH,), 

Paraceratites cimeganus (MOJS.), Beyrichites cadoricus MQJS,, Proavites 

n. sp ., Ptychites ex gr. opulentus jellemző.

A felsőfauna-szintben GAETANI (1969) nyomán 3 további szintet

különitett el.

Az alsó szintre jellemző a Judicarites, a középsőre a Paraceratites trinodosus 

MOjS. , Beyrichites abichi (MOJS,), Semiornites aviticus (MOJS.), S. lennanus 

(MOJS.), Flexoptychites ex gr. flexuosussal együtt.

A felső szintre a Daonella sturi (BEN.) jellemző.

A Dont környéki és Judicariai faunák biosztratigráfiailag jól korrelálhatok. 

Mindkét kifejlődési területen Ammonoideás szintre a Bulogites-Balatonites 

asszociáció, mig a felsőre a Praceratites-Ptychites asszociáció jellemző. 

ASSERETO a MOJSISOVICS (1882) értelmezésű Binodosus zónához a Dont-i 

1. -4, szinteket sorolja, noha a Paraceratites binodosus faj csak a 4, szint 

felső tagozatában fordul elő, E felett következik a Trinodosus zóna, a Val 

Inferna-i Ammonoidea fauna, valamint a Judicariai felső fauna-szint közép

ső és felső szintjei.

ASSERETO részletesen tanulmányozta a Gross Reifling-i le

lőhelyek Ammonoidea faunáit is. A Rahn Bauerkogel-i faunáról kimutatta, 

hogy azt a példányok 90%-ában Balatonitesek alkotják. Megállapítja, hogy a
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Rahnbauerkogel-i Balatonítesek nagyon közel állnak a Balatonites balatonicus 

(MOJS) fajhoz. Fontosnak tartaná ebből a szempontból a magyar és a steyer 

populációk részletes összehasonlítását. (1. c . , p. 40).

A Gross Reiflingi faunáknak a D-alpi lelőhelyekkel történő kor

relációjában a Rahnbauerkogel-i Balatonites - faunát a Mte. Rite-i Acrochor- 

diceras, Balatonites-faunával, a Tiefengrabeni faunát némi bizonytalanság

gal a Dont-i Binodosus zóna (s. str, )-val hozza párhuzamba.

Egy harmadik Grossreiflingi lelőhely, a Kapelle bei Salzabrücke-i 

teljesen uj faunát a Paraceratites trinodosus (MOJS,) és a Piarorhynchia 

trinodosi (BITTN.) alapján a Trinodosus zónához sorolta,

ZAPFE (1971) az anisusí sztratotipust ASSERETO (1971) ered

ményei alapján három Gross Reíflíng-i szelvény alapján definiálta: !'Bánke 

mit Faunén dér Binodosus-Zone (im Sinne von ASSERETO) am Rahnbauerkogel 

und im Tiefengraben, sowíe die Trinodosus-Faunen dér Kapelle bei Salzabrücke bei 

Gross-Reifling an dér Enns, Steiermark, Österreich. "

ASSERETO összalpi biosztratigráfiai szintézise hallatlanul 

logikus, azonban addig némi fenntartásokkal kell fogadnunk, mig nem tá

masztja alá részletes őslénytani rendszertani leírásokkal, annál is inkább, 

mint ahogyan a biosztratigráfiai elemzéseknél irta, több fauna vizsgálata 

még csak előzetes stádiumban van.

Elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk a Gross-Reiflingi fau

nák részletes rendszertani revízióját is, amely szintén nem történt meg 

(SUMMESBERGER és WAGNER, 1969),

A határok kérdésével sem ASSERETO (1971) sem Za PFE (1971) 

nem foglalkozik,
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IV. Az anisusi alsó határának problémái a mediterrán kifejlődési területen.

Az alpi és az egész mediterrán kifejlődési területen az alsó 

triász és a középső triász képződmények alsó tagozatai Ammonoidea mente

sek és fauna-szegények. Ez az alsó triász középső triász biosztratigráfiai 

határ megvonását különösen megneheziti.

/
Az E-alpi kifejlődési területeken az anisusi alsó tagozatához a 

régi irodalom egy viszonylag vastag karbonátos összletet sorolt, melyet 

"Guttensteini mészkőösszlet" néven jelöltek. Ennek rétegtani helyzete erő

sen vitatott, még a mai napig is.

A "Guttensteiner Kaik" auctorja HAUER (1853, p. 722) csak 

werfeni ősmaradványokat emlit e rétegek alsó részéből, felső részét pedig 

faunamentesnek találta. A "guttensteini mészkő" elnevezés aligha tekinthe

tő valid sztratinomennek.

A sztratotipus kijelölése nem történt meg: "Ein genaues Profil des locus 

typicus existiert nicht, obwohl es zeitweise gut aufgeschlossen war. " 

(KUEHN 1962, p. 186)

PIA (1930, p. 136) a Costatoria costata (ZENKER) kagylőfajt 

a felső campili jellegzetes ősmaradványának tartja. Ez a faj az alpi, a kár

páti, a dinári, a balkáni, valamint a germán (Röth) kifejlődési területeken 

szélesen elterjedt, és úgy tűnik, hogy kulcsfontossága van az alsó triász-kö

zépső triász határának definiálásában. TOLLMANN (1968, p. 33) a Costatoria 

costata (ZENK.) különböző "hydaspi" és "gutensteini" lelőhelyeken történő 

előfordulása alapján a faj biozónáját kiterjesztette az alsó anisusira is, azon

ban éppen e képződmények előbb ismertetett bizonytalan rétegtani helyzete 

miatt úgy véljük, hogy a Costatoria costata (Z.) biosztratigráfiai értékét 

egy átfogó fajrevizióval tisztázni kell még.

GANEV et al. 1970 a bulgáriai Teteven (Középső-Előbalkán) kör

nyéki 201 m-es szelvényt rendkivüli részletességgel, komplex paleontológiái 

vizsgálatokkal (Mollusca, Conodonta, Ostracoda, Foraminifera) vizsgálták vé-
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gig a szkita-anisusi határ megállapítására. Leszögezték, hogy: "A határt nem 

kizárólag egyetlen faj kihalásával kell meghúzni, hanem az uj faunaelemek in

dulásával. (1. c. , p, 14): (német rezüméből): "Die Autoren als Folge ihren 

Beobachtungen in dér Umgebung von Teteven, erw'áhnen, dass Ober-Skitien 

("Röth") durch die Erscheinung und grosse Verbreitung von C. costata ZjENK. 

dokumentiert ist. Nach dér Auswertung dér gefundenen Fossilen sind die Autoren 

dér Meinung, dass die obere Grenze dér Biozone von C. costata nicht mit dér 

chronostratigraphischen Grenze zwischen dem Skitien und Anisien zusammen- 

fclllt. Das Hervorheben von C. costata Zenk. als leitende Art für den Kampilien 

in Bulgarien (Trenkov 1968, S. 117), ist nicht Uberzeugend.

Die Autoren stellen die chronostratigraphische Grenze zwischen Unter- und 

Mittel-Trias nicht nach dem Aussterben von 1 Fossilenart, sondern nach dem 

Auftreten von neuen Elemente in dér Fauné". Csakugyan van egy olyan szint, 

ahol a 8 átfutó mellett 3 faj indulása mutatkozik, azonban ezek nem jellemzőek 

kifejezetten az anisusira. Egy ilyen határ kijelölése úgy tűnik, inkább egy lo

kális fikció.

A modern rétegtani irodalomban számos szerző foglal állást pro 

és kontra a határsztratotipusok kérdésében. Bár ebbe a kérdésbe most egyál

talán nem akarunk belebonyolódni, minél több ilyen szkita-anisusi határszel

vény ilyen példás részletességű vizsgálata, melyet GANEV és munkatársai 

végeztek, feltétlenül elősegítené a szkita-anisusi biosztratigráfiai határ minél 

pontosabb megközelítését és minél nagyobb területen lehetséges párhuzamosí

tását.

Az anisusi kezdetére TOLLMANN (1968) több szerzőre hivat

kozva jellemzőnek tartja a Dadocrinus gracilis (BUCH) Crinoidea-faj fellép

tét, mely számos "Guttensteininek" nevezett mészkőösszletben előfordul. 

GASCHE (1939, p. 87), majd KRISTAN-TOLLMANN (1967, p. 20) is említi, 

hogy e faj egyedüli jelenléte: "Alléin ohne Assoziation mit Encrinus-Arten 

weist demnach mit Sicherheit auf Hydasp, Schwerpunkt Unterhydasp.

(Beispiel: Guttensteinerkalk.) .
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V, Az anisusi alemeletek kérdése,

A WAAGEN és DIENER (l895)-féle "Hydaspi" emeletet a szer

zők az indiai Punjab-i "Upper Ceratite Limestone" Ammonoidea faunájára 

alapozták, vezérkövületének a Stephanites superbus Ammonoidea fajt jelöl

ték meg. PIA (1930) ezt az emeletet hozzásorolta az anisusi főemelethez, 

és két alemeletre osztotta. Az "Unterhydasp" alemeletet a Dadocrinus gra~ 

cilis-szal jellemezte és D-alpi jellemző kifejlődésekként a Recoaro-i gra- 

cilises kifejlődéseket jelölte meg. Az "Oberhydasp" jellemző flórájaként a
______________________ ___________________ v

Recoaro-i szárazföldi flórát jelölte mtíg a Voltzia recubarensis-sel jelle

mezve,

PIA munkájában nem is említette az eredeti WAAGEN és DIENER 

szerinti értelmezést, és igy meg sem próbálta az alpi "hydaspi" képződmé

nyeket az "Upper Ceratite Limestone"-nal párhuzamositani, PIA uj értelme

zésit "hydaspija" ezekután az alpi irodalomban igen elterjedt, és többnyire a 

gracilises "Guttensteini" képződményeket jelölték e néven. Ez a megjelölés 

olyannyira elterjedt, hogy az alpi irodalomban egészen a legutóbbi évekig 

semmi nyomát nem találjuk SPATH (1934, p. 32) megállapitásának, hogy az 

"Upper Ceratite Limestone" Anasibirites-faunája idősebb, mint az alpi fel

ső-szkita (campili). Az alpi "hydaspi" (sensu PIA 1930) képződményekből 

Ammonoideák nem ismertek,

Az alpi alsó anisusi biosztratigráfiát uj megvilágításba helye

zik SUMMESBERGER és WAGNER (1969), ASSERETO (1971) és ZAPFE (1971) 

munkái. ASSERETO (1971) a Scheibling Graben-i "Guttensteini mészkő" soro

zat egy részét párhuzamositotta a Rahnbauerkogel-i Balatonites-es rétegek

kel,

SUMMESBERGER és WAGNER (1969) Scheibling-Grabeni 

"Guttensteini mészkő" korát a ZAPFE professzor diagnózisára hivatkozott 

Dadocrinus gracilis nyeltagokból állapították meg, Ok természetesen nem 

párhuzamositották ezeket a rétegeket a Rahnbauerkogel-i Balatonites-es ré-
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legekkel, mely nézetük szerint a Trinodosus zónához tartozott, SUMMESBER- 

GER és WAGNER dolgozatának éppen ez volt a nagy hiánya, hogy egyszerűen 

"nem tudtak mit kezdeni" ezekkel a gracilises "Guttensteini" rétegekkel,)

ASSERETO (1971) nem jelenti ki a gracilises és Balatoniteses ta

gozatok általános érvényű biosztratigráfiai korrelációját, de ez nagyon valószí

nűnek látszik, és ezt magyarországi vizsgálataink is megerősítik.

Az alpi középső triász irodalomban általános használatos a "Pelsói" 

kronosztratigráfiai megjelölés, amely a szerzők szerint a középső anisusi 

Paraceratites binodosus Ammonoidea vagy a Decurtella decurtata Brachiopoda 

biozónának felel meg,

A név eredete: Lacus Pelso,amely a Balaton latin neve.

Első ízben alemelet megjelöléssel a kétosztatu anisusi emelet a l

só ("Balatoniseh") alemeleteként WAAGEN és DIENER (1895, p. 1293)-nél ta

lálkozunk, Ez a megjelölés eléggé homályos, és hiányolja a pontos definíciót: 

"Dér Binodosus Zone entspricht die Balatonische, dér Trinodosus-Zone die 

Bosnische Unterstufe. Die erstere Benennung spielt auf die Umgebung des 

Plattén-Sees an, wo die reiche Gliederung des unteren Muschelkakes durch 

die verdienstvollen Arbeiten von j, Boeckh ueber die Trias Bakony-Waldes 

reichgewiesen wurde."

Itt, akárcsak a földrajzi körvonalazásnál, úgy a rétegtani kör

vonalazásnál is hományosság mutatkozik, ugyanis BÖCKH (1872) szerint a 

Ceratites binodosus a Déli bakonyi "kagylómész" képződmények legfelső, ál

tala Arcestes Studerivel jellemzett szintjében fordul elő. (1, c. , p. 144, 5 

szint.)

LC^CZY (1913) ARTHABER (1903) feldolgozása alapján a BÖCKH 

féle Binodosusos szintet a Trinodosus szintbe helyezi át, és a C, binodosust 

már egyáltalán nem is említi a balatonfelvidéki képződményekből. Ez már a 

Binodosus-Trinodosus vita "előszelének" egyik eredménye volt.
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PIA (1930) a "Balatonisch" megnevezés helyett a germános la

tin "Pelsonisch" nevet vezeti be, amelyet szintén a Ceratites binodosus zó

nával azonosnak vesz. PIA ezek szerint nem vett tudomást LC^CZY (1913) és 

ARTHABER (1904) munkájáról, melyek már nem említenek Ceratites binodosust 

a Déli Bakonyból. Ez csak azzal magyarázható, hogy minden kritika nélkül át

vette a WAAGEN-DIENER (1. c. )-i "Balatoni" megjelölést.

Komplikálja a helyzetet azzal, hogy a pelsói jellemző faunáit 

(PIA esetében egyáltalán nem lehet "tipusfaunákról" beszélni) a D-Alpokban 

jelöli meg,: Dont és Cimego-i Cephalopoda-fauna, valamint a vele párhuza- 

mositott Brachiopoda-faunák: Cimego, Recoaro, Altprags. Ezzel egy teljes 

rétegtani nevezéktani abszurdumot hozott létre.

PIA "Pelson"-ja ugyanolyan teljesmértékü elvonatkoztatás az 

eredeti defíniciótől, mint az ő általa értelmezett "Hydasp, "

PIA nem jelölt ki típus szelvényeket, csak általánosságban jel

lemző faunákról és jellemző elterjedési területekről, képződményekről irt.,

Az előbbiekből látható, hogy mennyire fontos lenne a pelsói 

sztratotipus difiniciója.

Szem előtt tartandó a prioritást, a pelsói sztratotipust a WAAGEN 

és DIENER (1895) által először körvonalazott helyen, a Balatonfelvidéken kell 

definiálni, Erre legalkalmasabb szelvénynek a felsőörsi Malomvölgy Forrás

hegy lejtője kínálkozik, ahol folytonos üledéksor észlelhető az alsó anisusitől 

a felső iadini-ig, noha a jelenlegi feltártsági viszonyok elég rosszak, de ezen 

mesterséges feltárásokkal segíteni lehet. E szelvény mellett még az is szól, 

hogy a balatonfelvidéki középső triász szelvények közül talán a legjobban meg

kutatott és különösen BÖCKH J. (1870-71-es gyűjtéseiből nagy ősmaradvány-
/

anyag áll rendelkezésre a MAFI Múzeumában. Szóba jöhet még a köveskáli 

Horoghegy szelvénye is, azonban itt a rétegtani viszonyok kevésbé világosak, 

a megkutatottság foka kisebb, Egyébként e szelvény anisusi rétegsora valószí

nűleg teljesen egyező a felsőörsivel.
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A vizsgálatok során tisztázni kell: A pelsói sztratotipus csak a 

brachipodás (4,) rétegcsoportra szükithető-e le. (BÖCKH 1872: "Stur recoaro

felette lévő Cephalopodás (5., 6.) rétegcsoport is, amelyet BÖCKH (1872) 

Arcestes studerivel jellemzett, és amelyben szerinte a Ceratites binodosus

a Trinodosus zónához sorolt. Ellenőrizni kell ASSERETO (1971, p»46) alsó 

(Balatonicus balatonicus) és felső (P. trinodosus) szintjeinek helytállandósá- 

gát is, amelyet nem szelvényszerüen gyűjtött anyagból, hanem egyes kiraga

dott lelőhelyek alapján állított fel. A régi irodalom (BÖCKH 1872, ARTHABER 

1904), valamint ezek alapján ASSERETO (1971) szerint is, a felsőörsi szel

vényből a ^l^tonitesjíal^tonmus-os szint eddig úgy tűnik, hogy hiányzik.

(1872, p. 191) hangsúlyozta, amikor az alpi Muschelkalk alsó Ammonoideás 

szintjének vezérkövületének jelölte ki. A Friaul-i Alpokban lévő Mte. Cucco-n 

a faj előfordulását néhány méterrel a kampilit jelző Naticella costatás rétegek 

felett említi.

A Balatonites balatonicus-nak a Rahnbauerkogel-i Balatonites - 

faunával korreláció szempontjából is nagy jelentősége van.

LC^CZY (1913, p. 103) azokat a faunákat és képződményeket me

lyekben a B, balatonicus előfordult, a Trinodosus zónához sorolta, bár MOJ- 

SISOVICS (1882, p, 316) előzőleg ezeket a képződményeket elkülönítette és a 

Binodosus zónához sorolta, ASSERETO (1971) az általános Mojsisovics-i reha

bilitáció során ezeket a képződményeket újra elkülöníti és a Balatonites balato- 

nicus-t az alsó balatonfelvidéki Ammonoideás szint jellemző fajának tekinti.

Tisztázatlan még a Balatonites balatonicus biozóna alsó és fel

ső határa mind a Balatonfelvidéken, mind az alpi előfordulási helyeken, A 

faj locus typicusán (Mencshely), valamint a többi balatonfelvidéki előfordulá

si helyen (Köveskál, Hidegkút) nincs megállapítva a biozóna alsó és felső ha

brachiopodás mész"), vagy beleértendő a

is előfordult, és amelyet később LC^CZY (1913) ARTHABER (1904) alapján

A Balatonites balatonicus rétegtani jelentőségét már MOJSISOVICS
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tára, Tény az, hogy ezirányban részletes rétegszerinti gyűjtések még nem 

történtek, ASSERETO (1971, p,45) a balatonfelvidéki anisusi rétegek megku- 

tatottságával kapcsolatban joggal állapítja meg: "Lelder fehlen in dieser sehr 

ínteressanter Gegend moderné biostratigraphische Untersuehungen auf Grund 

horizontierter Aufsammlungen,"

1972-ben kezdtük meg a felsőörsi kijelölt holosztratotipus rész

letes vizsgálatát, A felsőörsi szelvényben a Bálátonites balatonicus-os Ammo- 

noideás biofáciest Brachipodás biofácies helyettesíti, melyet a domináns 

Caucasorhynchia altapleeta (BOECKH) és " Rhynchonella" attilina BITTNER 

Rhynchonellida fajokkal jellemezhetünk,

A felsőörsi és ugyanigy a köveskáli fauna különleges taxon-

összetételü és egészen a legutóbbi időkig nem ismertünk hasonló mediterrán

Brachiapoda-faunát, SIBLIK (1971) részletesen ismertetett egy anisusi Brachi-

opoda-faunát Dél-Szlovákiából, a Slovák Karsban a Silica falu melletti Tílal-

más (Zakazane) dombról, Ez a fauna úgy tűnik, hogy nagyon hasonló a felső-

örsi, és a hasonló balatonfelvidéki faunákhoz, (C, altapleeta, "Rh attilina

gyakori), SIBLIK (1, c , , p, 165) ezt a faunát a Píarorhynchia trinodosi (BITTN,)

faj jelenléte alapján az "Illyr" (Trinodosus zóna)-ba sorolta,
/
Éppen a balatonfelvidéki faunák eddigi vizsgálatai alapján azonban állíthatjuk, 

hogy ez a faj mélyebb szintekben is előfordul és úgy véljük, hogy a tilalmási 

fauna egyidős a balatonfelvidéki felsőörsi faunával, ill, a Balatonites balatoni- 

cus-os rétegekkel.

A balatonfelvidéki brachiopodás és Balatonites balatonicus-os 

rétegek izokrón voltát megerősítik a legújabb Conodonta-vizsgálatok (KOZUR, 

H, Meiníngen, szóbeli közlés),

A felsőörsi szelvény holosztratitipusként történő kijelölését az 

is indokolja, hogy a legújabb vizsgálati eredményeink szerint a Brachiopodák- 

kal közvetlenül együtt Ammonoideák is előfordulnak, Ezek nagyon ritkák és 

az eddig talált példányok pontosabban nem meghatározható példányok, Még nem
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dönthető el teljes bizonyossággal az sem, hogy esetleg ezek a példányok nem 

a brachiopodás rétegek feletti Ammonoidea-dus rétegekből származnak-e, és 

a brachiopodás rétegekben esetleg nem másodlagos betemetődési helyen van

nak-e? Ezt feltételezhetjük Abból a tényből, hogy az Ammonoideák megtartási 

állapota sokkal rosszabb, mint a Brachiopodáké. Amennyiben a jövőben jobb 

megtartású példányok is előkerülnek, ez a kérdés eldönthető lesz.

A köveskáli Horoghegy azonos brachiopodás rétegeiből ismerünk 

Balatonites balatonicus (MOJS. )-t,

Az irodalom (BÖCKH 1872, MOJSISOVICS 1872, L<4cZY 1913) a 

B, balatonicus-t a megyehegyi dolomitból is emliti.

A felsőörsi szelvényben a brachiopodás rétegek felett következ

nek azok az ammonoideás rétegek melyeket BÖCKH (1872) először Arcestes 

studerivel jellemzett, és említette belőle a Ceratites binodosus-t, később 

ARTHABER (1903) és LC^CZY (1913) egyértelműen aTrinodosus zónához so

roltak. A felsőörsi anyag eddigi revideálása során ebből az ammonoideás ré

tegből több Paraceratites binodosus (HAU.) példányt is találtunk, amely azt 

bizonyítja, hogy ebben a szelvényben ARTHABER (1903) és LÓCZY (1913) vé

leményével ellentétben meg van külön a Binodosus zóna is, vagy esetleg 

Binodosus-Trinodosus kevert faunával van dolgunk. Mindenesetre nem egé

szen érthető, hogy ARTHABER figyelmét miért kerülték el ezek a még BÖCKH 

gyűjtéséből származó példányok.

Mindezekből is kitűnik, hogy mennyire fontos volna a klasszikus 

balatonfelvidéki lelőhelyek Ammonoidea faunájának korszerű feldolgozása.

A WAAGEN és DIENER (1895)-féle "Boszniai" alemelettel nagy

jából ugyanaz a helyzet mint a "Balatonival", (1. c . , p, 1293): "Die, . . . . . . . .

Benennung schien uns mit Rücksicht auf den Umstand angemessen, weil von 

den vier typischen, unteneinander wohl nicht vollkommen gleichaltrigen Faunén 

dér Trinodosus-Zone von Reutte, Schreyer Alm, Prezzo und Han-Bulog, die 

letztere als die weitaus reichste erscheint."
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PIA (1930) az "illyr” alemeletet két alemeletre osztotta. Az 

"Unterillyr"-t a D-Alpokban Daonella sturi-val jellemzi, jellegzetes fauná

jának a Prezzo-if jeöli meg, mig az "Oberillyr"-t a Diplopora annulatissima 

algafajjal jellemzi, és mintegy típuskifejlődéseként a luganoi bitumenes do

lomitot jelöli meg. Ezzel szintén elvonatkoztatott az eredeti-WAAGEN-DIENER-i 

definíciótól.

Az irodalomban először SILBERLING és TOZER (1968, p, 11) 

említik, hogy az eredeti boszniai lelőhelyek kondenzált üledékeket tartalmaz

nak és több különböző korú faunát tartalmaznak, GAETANI (1969, p, 492) sze

rint a Han-Bulog-i faunában a Binodosus, Avisianus és a Reitzi faunák jellegze

tes alakjai találhatók, E faunák kondenzáltságát emliti még ZAPFE (1971, p, 581) 

is ASSERETO-ra hivatkozva.

Ezek alapján úgy tűnik, hogy a felső anisusi alemeletet nem le

het az eredetileg ajánlott boszniai lelőhelyek valamelyikében definiálni. Meg 

kell azonban jegyeznünk, hogy a kondenzáltságot bizonyító faunarevizió eddig 

még nem látott napvilágot. Célszerűnek látszik, hogy a felső anisusi alemeletet, 

vagy hármas tagolás esetén a középső anisusi és felső anisusi alemeleteket a 

Grossreifling-i Tiefengraben-i (Binodosus zóna) és Kapelle bei Salzabrück-i 

(Trinodosus zóna) szelvényekre definiáljuk.

VL Modell az anisusi emelet uj alemelet beosztásához,

A Grossreifling-i anisusi sztratotipus-vizsgálatok (SUMMESBER- 

GER és WAAGEN 1969; ASSERETO 1971; ZAPFE 1971), valamint az anisusi 

eredeti definíciója (WAAGEN és DIENER, 1895), ezenkívül MOJSISOVICS (1872, 

1873; 1882) zseniális alpi Ammonidea szintézisei - amelyet a későbbi szerzők 

összekuszáltak és ASSERETO (1971) érdeme, hogy összalpi nagy modern szin

tézisében újjáélesztett, és több alpi klasszikus szelvény utóbbi időkben történt 

modern revíziója alapján az alábbi anisusi alemeleteket javasoljuk:
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I, Pelsói alemelet

Ajánlott holosztratotipus: A felsőörsi Malomvölgy Forráshegyi 

szelvényében.

Index species: Balatonites balatonicus (MOJSISOVICS).

Caucasorhynchia altaplecta (BOECKH), "Rhynchonella'' attilina BITTN,
. \

Ismert elterjedési területei: A Balatonfelvidéken, az E-AIpokban (Rahnbauer-

kogel), a D-Alpokban és Szlovákiában,

Az alsőanisusi sztratotipusnak a balatonfelvidéki felsőörsi szel

vényében történő definíciója mellett az anisusi összetett sztratotipus legmélyebb 

szelvénye, a Rahnbauerkogel-i-vel szemben a történeti prioritás és a kétségkí

vül nagyobb fokú megkutatottság szól. Arra sincs semmiféle elfogadott szabály, 

hogy egy alemelet sztratotipusát a már definiált emelet sztratotipuson belül kel

lene definiálni,

II, Tiefengrabeni alemelet

Ajánlott holosztratotipus: Ausztria, Stájerország, Grossreifling, a Tiefengra- 

ben-i szelvényben.

Index: species: Paraceratites binodosus (HAUER)

Ismert elterjedési területek: É-AIpok, D-Alpok, Balatonfelvidék/?/, Mecsek 

hegység,

IIL_ Kapelle (bei Salzabriicke) - 1  alemelet.

Ajánlott holosztratotipus: Ausztria, Stájerország, Grossreifling, a Kapelle 

bei Salzabrucke-i szelvény.

Index species: Paraceratites trinodosus (MOJSISOVICS)

Ismert elterjedési területek: E-Alpok, D-Alpok, Balatonfelvidék

Lehetségesnek tartjuk, hogy a Tiefengrabenit és a Kapelleit egy 

közös alemeletként egyesítsük: Reiflingi alemelet? a Paraceratites binodosus 

és a P, trinodosus zónával
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VII. Az anisusi felső határának problémái.

Az anísusi-ladini határ kérdése lényegesen jobban tisztázott a 

mediterrán kifejiődési területeken mint a szkita-anisusi határ kérdése. En

nek oka az, hogy egyes kifejlődési területeken a felső anisusi, ill. alsó la- 

dini képződmények az Ammonoideás biofácieshez tartoznak, és egyes esetek

ben igen gazdag Ammonoidea faunát tartalmaznak. A ZAPFE (1971)-féle sztra- 

totipus vizsgálat a felső határ kérdésével nem foglalkozik, és erre vonatkozó

lag nincs tipusszelvény kijelölve.

Az Alpokban azonban a legtöbb esetben problematikus a bio- 

sztratigráfiai határ kijelölése. RIEBER (1967, p, 611) megállapítja az ere

deti WAAGEN és DIENER féle anisusi definícióval kapcsolatban az anisusi 

felső határáról;

"die Untergrenze dér ladinischen Stufe und damit die Grenze Anís- 

Ladin durch die Untergrenze einer petrographischen eintheit dér Buchensteiner 

Schichten definiert, Da in den Buchensteiner Schichten bisher nur wenige, 

schlecht erhaltene Fossilien gefunden wurden, ist bís heute nicht entschieden, 

ob die Untergrenze dér Buchensteiner Schichten eines grösseren Gebietes 

nicht nur als Faziesgrenze, sondern auch als Zeitmarke gewertet werden 

darf, továbbá; "Um zu einer eindeutigen Definition dér Lage dér

Grenze Anís-Ladin zu gelangen, ist es notwendig, die Untergrenze dér 

ladinischen Stufe nicht durch das Einsetzen einer petrographischen Einheit, 

sondern auch das Einsetzen ein neuen Faunaelements zu kennzeichen."

A Balatonfelvidéken BÖCKH (1872) óta a ladini legalsó részét 

a Protrachyceras reitzi (BQECKH) biozőnával kitünően megjelölhetjük, A 

Buchensteini rétegeket MOJSISOVICS (1879) óta a balatonfelvidéki Reitzi-s 

rétegekkel párhuzamositják, bár erre a legtöbb esetben csak legritkábban 

van direkt lehetőség, PIA (1930, p. 49) rámutat: "Die Fauna des Protrachy

ceras reitzi ist in den Nordalpen nicht nachgewiesen worden."

RIEBER (1967, p, 112): "Leider ist Protrachyceras reitzi, dér vermutlich
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álteste Vertreter dér Trachyceratiidae, sehr selten und zudem schwierig 

von seinen verwandten Arten abzugrenzen, Die Grenze Anis- Ladin ist alsó 

formai durch den Beginn dér Bíozone des Protrachyceras reitzi einwandfrei 

definíert, ihre Lage kann jedoch in keinem Profil dér Alpen hmreichend genau 

angegeben werden,"

Amennyiben a holosztratotipusok elve mellett állunk, akkor 

úgy tűnik, hogy az anisusi-Iadini biosztratigráfiai határ definiálásához nagy

szerű holosztratotipus lenne a felsőörsi malomvölgyi szelvény. A Trinodosus- 

os rétegek felett üledékfolytonossággal következik a Reitzi szint ugyancsak 

gazdag Ammonoidea faunával.

Ami a nem ammonoideás biofácieseket illeti, RIEBER (1967,

1969) a gyors evolúciós tempójú Daonella kagylőnemzetség egyes fajait tart

ja alkalmasnak az anisusi-Iadini biosztratigráfiai határ definiálásához. Egyéb

ként a Halobiidae családnak, ahová a Daonella nemzetség is tartozik, a ladini 

emelet biosztratigráfiai tagolásában és felső határának kérdésében van nagy 

szerepe,

PIA (1925, 1930) triász Dasycladaceae biosztratigráfiai tanulmányai az 

aninusi-ladini határkérdést ebből a szempontból nem világítják meg, ugyan

így OTT (1972) modern triász algabiosztratigráfiája sem,

Az alpi és germán triász Conodonta és Holothurioidea vizs

gálatok egyre nagyobb mértékben sokasodnak, azonban a vizsgálatok még na

gyon szórványosak és nagy területekre kiterjedő korrelációkat nem tesznek 

még lehetővé.

Az anisusi emelet felső határával kapcsolatban külön említést 

érdemel az Avisianus zóna kérdése, Ezt a zónát MOJSISOVICS (1895) defi

niálta először, és a későbbi szerzők a ladiníhez sorolták, a Curioníi és Arche- 

laus zóna közé,

ASSERETO (1969) több D-alpí és egy balatonfelvidéki fauna revíziója alapján 

az Aplococeras avisianus (MOJSISOVICS)-sál jellemzett faunákat a Trinodosus 

és Reitzi szint közé helyezi, az anisusi-Iadini határt jelző biozőanként.
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Különösen a balatonfelvidéki, hajmáskéri faunában látja kifejezetten a Tri- 

nodosus faunáktól való elkülönithetőséget,

ASSERETO (1, c , , p, 135) a hajmáskéri fauna értékelésénél úgy 

tűnik, csak a régi irodalomra hivatkozik (DIENER 1900, ARTHABER 1903), 

őmaga a faunát nem revideálta Ez a tény újra aláhúzza a balatonfelvidéki 

anisusi és egyben az egész triász Ammonoidea-anyag korszerű revíziójának 

szükségességét, A balatonfelvidéki csodálatos triász Ammonoidea faunáknak 

a mediterrán triász biosztratigráfiában számos vonatkozásban kulcsszerepük 

van,

A mediterrán Avisianus zónát ASSERETO (1, c . ) párhuzamosi- 

totta a Nevada-i Aplococeras gymonotocéras zónával,

Biztosan feltűnik, hogy ez az áttekintés erősen Ammonaidea 

centrikus volt, annak ellenére, hogy a mediterrán anisusi kifejlődések vi

szonylag kis hányada tartozik az ammonoideás biofácieshez, A nem ammono- 

ideás kifejlődések biosztratigráfiai korrelációját már régóta próbálták

Chlorophyta, Brachíopoda, Crinoidea, újabban pedig Conodonta, Foraminife-
/

ra, Holothurioidea biozőnák alapján megoldani, Éppen a mind több adat bir

tokában egyre inkább kiderül, hogy ez esetekben a bizonytalanság sokkal na

gyobb, mint az Ammonoideákkal történő korrelációk esetében, A modern ani 

susi biosztratigráfia alapját továbbra is a gyors evolúciós tempójú, nagy ho

rizontális elterjedésü Ammonideák képezik, és a többi taxon biozőnájét ezek 

biozónáihoz, mint standardokhoz a legcélszerűbb igazítani,
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VIII. A magyarországi anisusi képződmények biosztratigráfiai határai és 

tagolódása,

Balatonfelvidék

A pelsői sztratotipus kijelölésénél a balatonfelvidéki anisusi ré 

tegsort egyszer már tárgyaltuk, most nézzük meg, hogy néz ki ez a rétegsor 

az uj alemeletek szempontjából,

P e l s ő i  a l e m e l e t :  A Balatonites balatonicus index species biozónájá 

nak alsó határával veszi kezdetét, amely a régi irodalmi adatok alapján még 

beleesik a "Megyehegyi dolomit" litozónájába, A "megyehegyi dolomit'' e tago

zatának heteropikus fáciese lehet az a jellegzetes sárga, sárgásbarna szineze- 

tü Balatonites balatonicus tartalmú mészkő, amelyet többek között a faj locus 

typicusán (Mencshely) is ismerünk, A megyehegyi dolomit felett következik 

az a régi irodalomban "recoaroi mészkőnek" jelölt Brachiopodás rétegcsoport, 

amelyet aJB. balatonicusós mészkővel párhuzamosithatunk, (Köveskál: B, ba

latonicus együttes előfordulása Brachiopodákkal, Felsőőrs: A B. balatonicusos 

rétegekkel Conodonták révén párhuzamositott Brachiopoda fauna,)

T i e f  e n g r a b e n i  é s  K a p e l l e i  a l e m e l e t

A két alemelet biztosan nem választható szét a Balatonfelvidé- 

ken, Bár a felsőörsi íaunareviziő során a Paraceratites binodosus (HAUER) 

több példányát is sikerült megtalálnunk, ez nem zárja ki a felsőanisusi üle

dékek kondenzáltságát,

ASSERETO (1969) az Avisianus zónát is kimutatta (Hajmáskér), 

amely szerző szerint az anisusi-ladiní határt jelöli (1, előbbiekben).

Mecsek é_s_y_illányi_hegység

Az utóbbi években e két hegység anisusi rétegsorában részle

tes őslénytani vizsgálatokat végeztünk, beleértve a régebbi gyűjtemények re-
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videálását, valamint a nagyvolumenü, szelvények szerint gyűjtött ősma

radványanyag vizsgálatát,

A Mecsek és Villányi hegységi több száz méter vastag karboná

tos anisusi képződmények egyetlen 20-50 méter vastag Brachiopoda-dus ré

tegcsoport kivételével szegények ősmaradványokban. Ez nagyon megnehezíti 

biosztratigráfiai lehatárolásukat és tagolásukat. Az eddigi irodalom a leha

tárolás és tagolás tekintetében elsősorban, a litolőgiai sajátságokat vette te

kintetbe. (BÖCKH 1876, VADÁSZ 1935, NAGY E, 1968, ül. LÓCZY 1912,

RAKUSZ és STRAUSZ 1953),

A werfeni-anisusi határt mindkét hegységben a Costatoria cos^ 

tata (ZENKER) tartalmú rétegek felső határánál húzhatjuk meg, E felett 

mindkét hegységben szegényes Mollusca-faunát tartalmazó rétegsor követke

zik, melynek felső részén lokális elterjedésü Crinoideás lencsék találhatók, 

melyek az eddigi vizsgálatok szerint főleg a Dadocrinus gracilis (BUCH) faj 

nyéltagjait és karizeit tartalmazzák. Ezeket a rétegeket a p e 1 s ó i aleme- 

lethez sorolhatjuk. E felett következik mind a Mecsek, mind a Villányi hegy

ségi rétegsor ősmaradványokban igen gazdag rétegcsoportja. Ennek faunája 

óriási többségben Brachiopodákból áll, Domináns alakja a Coenothyris vulgáris 

(SCHLOTH,), A rétegcsoport alsó részében a Tetractinella trigonella (SCHLOTH.) 

viszonylagos gyakorisága észlelhető, mig a felső tagozatban a Coenothyris 

vulgáris dominancia igen nagyfokú. A Decurtella decurtata (GIR.) egészen 

alárendelt mennyiségben mindkét tagozatban előfordul, A Tetracitnella trigo 

nella abundáns rétegekben, különösen a Mecsek hegységben gyakoriak a va

lószínűleg a Dadocrinus gracilis fajhoz tartozó Crinoidea nyéltagok, A fel

ső tagozat B(^NA (1971) szerint felső anisusi jellegű Conodonta faunát tartal

maz,

A brachiopodás rétegcsoport korát a mecseki közvetlen fekvőjé

ből előkerült Paraceratites binodosus (HAUER) Ammonoidea maradvány 

(DETRE 1973a), a Decurtella decurtata (GIR.) Brachiopoda-faj, valamint a 

felső anisusi jellegű Conodonta fauna alapján a Binodosus-Trinodosus szint -
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tájban állapíthatjuk meg. Nem húzható meg pontosan a pelsői-tiefengrabeni 

határ, és a tiefengrabeni-kapellei alemelet sem választható szét,

A Mecsek és Villányi hegységi anisusi Brachiopoda fauna., ame

lyet a régi irodalom ugyanúgy " recoaroi"-nak jelölt, mint a balatonfelvidé- 

kit, amelyet az uj értelmezésű pelsói alemelethez soroltunk, tehát feltétle

nül fiatalabb mint a balatonfelvidéki és kvantitatív taxonös szét étele is egészen 

más,

A Mecsek hegységben a brachiopodás rétegek felett vastag, bio- 

kronológiailag nem értékelhető ősmaradványokat is csak elvétve tartalmazó 

mészkősorozat következik. A következő biokronológiailag értékelhető faunás 

képződmény egy tömeges, de rossz megtartású Trigoiíódus-előfordulású mész- 

kőpad, amely az eddigi irodalommal ellentétben (VADASZ 1935, NAGY E, 1968) 

valószinüleg nem anisusi, hanem már ladini korú.

A fauna a Trigonodus sandbergeri alakk^rhöz tartozó, pontosan nem meg

határozható példányokat tartalmaz, E faj különösen a germán Lettenkohle- 

ben gyakori.

A Villányi hegységben a Brachiopoda-dus mészkőrétegek felett 

vastag, ősmaradványmentes dolomitösszlet következik. Ismerünk gyér Brachi

opoda-tartalmú dolomitot is, melynek faunájára jellemző, hogy egyáltalán 

nem tartalmaz Coenothyris vulgárist, domináns alakja a Spiriferina fragilis 

(SCHLOTH,) és szintén tartalmazza a Decurtella decurtata (GIR.) faj példá

nyait is. E rétegek pontos helye a rétegsorban bizonytalan, valószinüleg a 

brachiopodás dolomit rétegek közbetelepülések a brachiopodás mészkőréteg- 

csoporfban. Ezt a kérdést részletesebben egy most megjelenésre váró dol

gozatomban taglalom (DETRE ? 1974),

A vastag dolomitösszlet legtetején Lingula christomani SKUP- 

HOS Lingulida maradványokat tömegesen tartalmazó dolomit és dolomitmár- 

ga rétegek vannak, amelyek fenntartásokkal az E-alpi alsó ladini pertnachi 

rétegekkel párhuzamosithatók,
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Az anisusi-ladini határ pontos megvonása mindkét hegység ese

tében lehetetlen.

/
Észak- Magyaror szág

s

Az E-magyarországi területeken a triász képződményeket két 

fő kifejlődési területre lehet osztani. 1., Gömöri kifejlődési terület, 2,/Bükk- 

hegységi kifejlődési terület.

Az anisusi képződmények mindkét kifejlődési területen kövület- 

szegény karbonátos rétegekkel kezdődnek ("Guttensteini" mészkő és dolomit). 

Erre a Bükk hegységben eruptiv össziet következik amelyre világosszinü, fi

nomréteges mészkőösszlet települ, amely szintén nagyon szegény ősmarad

ványokban.

A gömöri kifejlődési területen az alsó anisusi szintén a kövü

letszegény "Guttenseini" rétegekkel van jelen, e felett következik az algák

kal, Brachiopodákkal (Aulacothyris angusta /SCHLOTH./ Mentzelia mentzeli 

/DUNK./, Coenothyris vulgáris /SCHLOTH./, Decurtella decurtata /G IR ./ ) 

jellemzett "Wettersteini" mészkőösszlet. E fauna részletes vizsgálata még 

nem történt meg, de eddigi vizsgálataink alapján megállapíthatjuk, hogy leg

inkább a Mecsek és Villányi hegységi Brachiopoda-faunával korrelálható. 

Különbözik e faunáktól abban, hogy a Coenothyris vulgáris itt is gyakori, de 

egyáltalán nem oly domináns mint az utóbb emlitett Brachiopoda faunákban. 

SCHOLTZ G. eddig még publikálatlan vizsgálatai alapján a faunalistát több, 

e területről még ismeretlen fajjal is kiegészítette, és ezek alapján úgy tű

nik, hogy e Brachiopoda fauna fajszámban gazdagabb, mint a Mecsek-Villá-

nyi egyes lelőhelyeken szinte Coenothyros vulgáris monospecifikus faunák,
*

de egyedszám tekintetében mintegy két nagyságrenddel elmarad mögöttük. 

Sajnos még e területről Ammonoidea maradványt egyetlen egyet sem isme

rünk,

A "Wetterseini mészkő" e brachiopodás rétegcsoportját a tiefen- 

grabeni-kapellei alemeletekhez sorolhatjuk, melyeket az eddigi vizsgálatok 
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alapján még nem tudunk elkülöníteni, BALOGH K, (1961. p, 283) a Gömöri 

hegység szlovák területre esőrészéből, a szilicei fennsíkról említ Flexoptychi- 

tes flexuosus tartalmú vörös tüzkőgumós mészkövet is. Ez a faj jellemző a 

felsőanisusi kapellei alemeletre,

Az E-magyarországi kifejlődés! területeken az anisusi határa

inak problémái nagyjából ugyanolyanok mint a Mecsek és Villányi hegységi 

kifejlődésekben. Az alsó határt az eddigi irodalom litológiai alapon vonta meg. 

Az alsó biosztratigráfiai határt általánosságban a viszonylag gazdag campili 

Mollusca-fauna (Costatoria costata, Neritaria costata, e tc ,) kimaradásánál von

hatjuk meg, A felső határt a gömöri kifejlődést területen a ''Wettersteini" mész- 

kőősszleteo-belül a tiefengrabeni - kapellei Brachíopodák kimaradásánál húzhat

juk meg, A Bükk hegységben az anisusi felső biosztratigráfiai határa teljesen 

bizonytalan,

A Bükk hegységi anisusi kép ződmények biosztratigráfiai lehatá

rolását és tagolását az ősmaradványszegénységgel párhuzamosan nagyon meg

nehezíti a rendkívül bonyolult szerkezeti felépítés is.
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