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A Dunántúli-középhegység triászidőszaki Brachiopodáinak feldolgozása 
során a V ígh Gy . által gyűjtött és a budapesti Újlaki-hegy dolomitjából szár
mazó ősmaradványok újra vizsgálat ára is sor került. Az ősmaradványokban 
nagyon szegény dolomitban V ígh  Gy . egy kövületes szintet talált, amelyből 
két esztendő során tekintélyes ősmaradványanyagot gyűjtött.

V ígh  Gy . (1933) néhány ősmaradvány alapján a dolomit korát a nóri 
emeletben jelölte meg. Az anyag megtartási állapota rossznak mondható és 
őslénytani szempontból csekély értékű.

A revízió során összeállított faunalistát az 1. sz. táblázat szemlélteti, a 
fajok kronológiai elterjedésének feltüntetésével. Csillaggal jelöltük meg azokat 
az alakokat, amelyeket V ígh  Gy . a nóri korbesorolás bizonyítékainak vélt. 
Ezek a következők:

? Monotis sp. A Vígh Gy . által Monotis salinaria BRONN-nak meghatáro
zott példányok kivétel nélkül rossz megtartásúak, a faj jellegzetességei nem 
észlelhetők rajtuk. Egyik példányon sem láthatók a vékony, másodlagos bor
dák. A M . salinaria fajnál már a búbon megjelenik a radiális díszítettség, míg 
ezeken a példányokon a búb sima, bár ez a példányok koptatottságából is 
eredhet. Szerintünk a példányok fajra nem határozhatók meg, sőt a Monotis 
nemzetséghez való tartozásuk is bizonytalan.

A két Indopecten-pé\á&ny csak fenntartással azonosítható K rumbeck  
fajával. Az Indopecten vertikális elterjedését D ouglas (1929) a nóri emeletre 
adja meg, de a kérdés még felülvizsgálatot igényel.

A  V ígh  Gy . által Schafhäutlia cf. cingulata (STOPPANi)-nak m eghatározott, 
viszonylag jó  megtartású kagylóm aradvány véleményem szerint kétségkívül 
a Schafhäutlia mellingi (H a u e r ) fajjal azonosítható, amely karni ,,vezérkövü
letnek5 ? tekinthető. (Érdekes, hogy V ígh  Gy . ezt a példányt először szintén 
Sch. mellingi-nek határozta m eg : a dobozban levő egyik cédulán a Sch. mellingi 
feliratot áthúzták, a másikon pedig a Sch. cf. cingulata megnevezés áll.)

A kagylók közt található még egy meghatározatlan példány, amelyet 
Halobia cf. styriaca (Mojsisovics)-nak határoztam meg.

A Dicosmos declivis (K it t l .) és a Lepetopsis petricola (K it t l .) azok közé 
a ritka triász Gastropoda fajok közé tartozik, amelyek legalább egy emeletre

* Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani és Rétegtani Szakosztá
lyának 1969. X II. 1-i ülésén
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jellemzőek. A D-i Alpok klasszikus ladini lelőhelyeiről (Marmolata, Esino, 
Latemar stb.) voltak csak ismeretesek.

A Brachiopodák közül a Halorella amphitoma (Br o n n ) és a 
rectifrons (Bitt n e r ) sok, kevés kivétellel rossz megtartású példánya található 
az anyagban. A Halorellidae család tagjai a régebbi ismeretekkel ellentétben 
nem kizárólag a nóri emeletből ismeretesek, hanem a karúiból is. Nezsa kör
nyékén a H. am])hitomatöbb felsőkarni vezérkövülettel együtt fordul elő, 
mint pl.: Cornucardia hornigi, Schafhäutlia Julithyris julica (Detre 
1969, 1970).

A Cruratula stachei (H ofm ann) a Budai-hegységből karni, sőt ladini fauna
társulásokból ismert.

A  V ígh  GY.-féle gyűjtemény újra vizsgálatának eredményeként az Újlaki- 
hegy dolomitját a karni emeletbe sorolhatjuk; mégpedig a budai karni dolo
mitsorozat legfelső részébe. Bár a bemutatott fauna alapján pontos szintbeli 
besorolás nem lehetséges, a nézsai felsőkarni faunaval mutatkozó nagyfokú 
hasonlóság miatt felsőkarninak tekinthetjük. Ez újabb bizonyítéka lehet annak 
az elgondolásnak (Detre 1970), hogy a budai karni dolomitok és a csővár 
nézsai triász rög karni mészkövei heteropikus kifejlődések.
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DAS ALTER DES DOLOMITS DES ÜJLAKI-BERGES

von

Cs. Detre

Gy . V íg h  (1933) hielt — auf Grund der von ihm gesammelten Fauna — 
das Alter des Ujlaki-Berges in Budapest für Nor. Anhand der Revision der 
Sammlung von Gy . V íg h  (Tabelle 1) wird dieser Dolomit zur karnischen Stufe 
gerechnet und als Abschlußglied der karnischen Dolomitserie des Budaer 
Gebirges betrachtet.




