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ŐSLÉNYTANI VITÁK (Discussiones Palaeontologicae) 20. (1972) Budapest, pp.ö lő

ELŐZETES JELENTÉS A SZENDROI-HEGYSÉG KÖZÉPSŐ-DEVON

TABULAT AIR OL

Mihály Sándor

/
1969-1971 között került sor a MAFI hazai paleozoikumot átfogó

an vizsgáló programján belül a Szendrői hegység képződményeinek tanulmá

nyozására, ujravizsgálatára és a III. sorozat faunás mészkövéből nagyará

nyú anyaggyűjtésre. Már előzőleg 1947-48-ban BALOGH Kálmán, SCHRÉTER 

Zoltán, SIKABONY1 László és KOPEK Gábor jártak a területen, s először 

BALOGH K, (1949) és SCHRÉTER Z. (1952) említenek korallokat a Hl, soro

zat szürke, palás lemezes, krinoideás mészkövéből. BALOGH K. a Garad- 

navólgy és Szendrőlád között (Garadnavölgy 191 m ponttól EEK -re, Kerek - 

hegy 277 m pont, Gordonyosbérc Ny-i oldala, Kosárdomb D -i és DK-i ol

dala), SCHRÉTER Z, pedig Szendrő és Szendrőlád között (Sütőhegy, Garad

navölgy, Szendrőlád környéke), valamint mindkettejük a szendrőládi Mész

égető-völgyből gyűjtött korallokat. 1950-ben KOLOSVARY Gábor, LOVÁSZI 

István, VEREB Ilona, LEGANYI Ferenc ?s bejárják a hegységet és gyűjte

nek faunát. Az idáig összegyűjtött összes anyagot KOLOSVÁRY G, (1951, 

1959) határozta meg és publikálta. A fauna a következő volt: Caninla cf. 

pannonica (FRECH), Lithostrotionella sp. , Pleurophyllum longlseptatum 

(FRECH), Amplexocarinia sp . , Prosmllia s p ., Caninla s p ., Amplexus s p ,, 

Schréteria megás torna n.gen. n.sp. Ezen fajok alapján a szendrői III. so 

rozatot a felső-karbonba sorolták.

A későbbiek során BALOGH Kálmán a Kolosváry-féle anyagot 

kiküldte revízió céljából a Szovjetunióba, melyet több specialista is meg

vizsgált, sajnos az anyag azóta sem került vissza, igy csak az általuk kül-
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dött faunalistákra szorítkozhatunk. Ezeket BALOGH Kálmán volt szives 

rendelkezésemre bocsájtani, amiért ezúton mondok köszönetét,

DOBROLJUBOVA, T .A ., CSUDINOVA, I . I . ,  KABAKOVICS, N.V. 

famíliára (Favositidae, Thamnoporidae, Alveolitidae, Heliolitidae és Rugo- 

sák) határozták meg az anyagot, s középső-devon jellegűnek tartották, En 

nek az anyagnak lelőhely szerinti megoszlása:

Favositidae: abodi Nagycsákányvölgy (=Garadnavölgy), Gordonyosberc, 

Szendrőlád környéke, szendrőládi. Mészégetővölgy, K osár

domb.

Thamnoporidae: szendrőládi Mészégetővölgy, Bordahegy D -i oldala. 

Alveoloitidae: szendrőládi Mészégetővölgy.

Heliolitidae: abodi Nagycsákányvölgy, szendrőládi Mészégetővölgy.

Rugósa: Abod, szendrőládi Mészégetővölgy,

JÁMBOR Áron, aki 1958-ban a Szendrői hegység reambuláció- 

ját végezte, munkájában (1961) szintén a szovjet specialisták véleményét 

rögziti.

1962-ben TESZAKOV, J .I .  vizsgált szendrői anyagot, s gene

rikus meghatározásai szerint a korallfauna a középső-devonnál nem fiata

labb. A fauna a következő (lelőhelyeket nem mellékelt a faunalistához): 

Heliolites sp. Thamnopora sp. Coenites sp. Squameofavosites sp. , Cla- 

dopora sp. Araeopora /?/ sp. , Gephuropora s p ., Caliapora s p ., Se öli o- 

pora s p ., Chaetetes s p ., Alveolites sp.

SZLAV1N, V .I. szintén já rt és gyűjtött a területen, s 1963-ban 

megjelent cikkében SZOKOLOV, B .S . meghatározásait közli. Ezek: a lsó

devon: Squameofavosites cf. obtusespinosus YANET, Amphipora sp.
s  - ■

(Garadnapatak E -i oldala, a müuttól 100 m -re)
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alsó-devon (koblenzi) és eifeli: Squameofavosites s p ., Rozmerla sp.

Favosites ex gr. alplna HÖRNES (Garadna, Bérchegy = G or- 

donvasbérc)

középső devon (eifeli): Favosites cf, gpinosus (LECOMPTE), Pachyfavo- 

sites /? / Heliolites sp. (Szendrőlád környéke)

A szovjet specialisták adatai igazolták az eddig felső-karbon

ba sorolás helytelenségét, s egyöntetűen a devonba tartozónak Ítélték meg 

a korallfaunát. Ezen belül azonban nem foglaltak állást a pontosabb kor- 

besorolással kapcsolatban, mivel a fauna megtartási állapota csak nagyobb 

taxonokra, ill. sp-re és cf. -re való meghatározásokat tett lehetővé,

1969 ben egyedül, 1970 ben RAINCSÁICNÉ KOSÁRY Zsuzsával, 

majd 1971 ben hatalmas korallanyagot gyűjtöttem be a területről. Bár a rész 

letes rendszertani feldolgozás még folyamatban van, az eddig meghatározott 

fajok alapján lehetőség nyilt a képződmények pontosabb korbesorolására a 

devonon belül. Az előkerült fauna lelőhelyek szerint:

1) , Garadnapuszta, Garadnavölgy (Nagycsákányvölgy); Favosites s p .,

Favosites goldfussi d ’ ORBIGNY, Thamnopora sp ., Gracilipora acu- 

ta CSUD1NIOVA, Gracilipora s p ., Alveolites s p ., S yringopora sp. 

(JÁMBOR A. gyűjt.)

2) . Abod, Szőlőhegy: Tabui a ta sp, (közelebbről meg nem határozható),

Thamnopora sp.

3) . Garadnapuszta, 205 m pont: Favosites goldfussi d' ORBIGNY,

4) . Szendrőlád, Gordonyosbércj Favosites sp, (BALOGH K. gyűjt.),

Synngopora sp. (JÁMBOR A. gyűjt,).
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5) . Szendrőlád, Irnakhegy ENy-í oldala; Favosites s p ., Favosites

goldfussi d' ORBIGNY, Thamnopora sp. , Thamnopora reticulata 

(DE BLAINVILLE), Thamnopora micropora LECOMPTE,

Gracilopora sp. Grapilopora acuta CSUDINOVA, Alveolites 

fornicatus SCHLÜTER, Alveolites cf. praelimniscus LE MAITRE, 

Syringopora s p ., Tabulata sp. (közelebbről meg nem határozható),

6) , Szendrőlád, Kecskés hegy: Tabulata sp.

7) . Szendrőlád,_ Tőhara_sz_t-puszta: Thamnopora reticulata (DE BLAIN

VILLE), Chaetetes magnus LECOMPTE (JÁMBOR A. gyűjt.),

8) . Szendrőlád. Magastető: Favosites sp. (BALOGH K. gyűjt.).

9) . Szendrőlád, Nagykőbányahegy: Favosites s p ., Thamnopora s p .,

(SCHRÉTER Z. gyűjt.).

10) . Szendrőlád, Kakaskő KH. oldala: Thamnopora sp.

11) . Szendrőlád, Mészégető-völgy: Thamnopora s p ., Thamnopora

reticulata (DE BLAINVILLE), Favosites sp ., Favosites goldfussi 

d’ ORBIGNY, Alveolites s p ., Alveolites fornicatus SCHLÜTER. 

Heliolites sp ., Heliolites porosus (GOLDFUSS), Syringopora sp.

12) . B üd os kutpuszta,_ Kos árdomb: Favosites sp. (BALOGH K. gyűjt,),

Favosites goldfussi d’ ORBIGNY, Syringopora sp.

13) , Irota, a falu Ny-i_ oldalán lévő nagykőbejtő: Favosites goldfussi

d’ ORBIGNY.

A hatalmas anyagból - mely nagyrésze kissé kihengerelt, de 

gyakoriak a teljesen ép telepek is - eddig 9 T'abulata-faj jelenlétét á lla 

pítottam meg. A fajok közül 1 faj a Favositidae , 1 faj Chaetetidae, 3 faj 

a Thamnoporidae, 2 faj az Alveolitidae, 1 faj a Syringoporidae, 1 faj a 

Heliolitidae famíliába tartozik.
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Az egyes fajok faj öltői és területi elterjedésük a következő: 

Favosites goldfussid’ ORBIGNY fajöltője az eifeli-giveti-frasni em eletek

re terjed ki, leggyakoribb az eifeli emeletben. Előfordult: 

eifeli emelet: Németország (Eifel hgys.), Ausztria (Graz), Szovjetunió 

(Orosz tábla, Ural, Volga-Ural közti terület, Pécs óra, Kau

kázus, Kuznyecki-medence, ENy -Szibéria, D-Szibéria,

Gornij-Altáj, Indigarka-Kolima vidéke), Vietnam.

giveti emelet: Lengyelország (Szt. Kereszt hgys.).

frasni emelet: Belgium.

Emlitik még a fajt az északamerikai és ausztráliai devonból.

Chaetetes magnus LECOMPTE az eifeli em eletre jellemző faj. E lőfor

dult: Belgium (Ardennek), Szovjetunió (Orosz tábla, Volga-Ural közti terü

let, Kuznyecki-medence). Az eifeli-alsó givetiból és Vietnamból 

említik.

Thamnopora reticulata (DE BLAINVILLE) fajöltője az eifeli - giveti em e

leteket tölti ki. Előfordult:

eifeli emelet: Belgium (Ardennek), Franciaország, Spanyolország, Német

ország. Ausztria (Graz), Szovjetunió (E -i és K-i Ural, Közép- 

Urai, Kuznyecki-medence, Tuvai-medence. Minuszinszkij -m e

dence, Gornij-Altáj, Tarbagataj).

giveti emelet: Belgium;Franciaország, Spanyolország, Németország, 

Szovjetunió (Orosz-tábla, K -i Ural, Kuznyecki-medence,

Tuvai -medence, Minuszinszkij -medence).

Thamnopora micropora LECOMPTE faj az eifeliből Lengyelországból, a 

frasniból Belgiumból (Ardennek) ism ert.

Gracilopora acuta CSUDINOVA az eifeliből ism ert a Szovjetunióból.

(Ural, Kuznyecki-medence).
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Alvéolites fornicatus SCHLÜTER eifeli-giveti alak. Előfordult:

eifeli emelet: Belgium, Németország, Lengyelország (Szt. K ereszt hgys.), 

Szovjetunió (Kuznyecki-medence, Gornij-Altáj), Marokkó.

giveti emelet: Lengyelország (Szt. Kereszt hgys.).

Alveolites cf. praelimniscus LE MAITRE fajt az alsó-devon, emsi a l- 

emeletből Írták le Spanyolországból. Az eifeliben Lengyelországból i s 

mert.

Helioli tes porosus (GOLDFUSS) az alsó-devon, koblenzi emelettől a fel 

ső-devon frasni emeletig ism ert. Előfordult:

koblenzi-eifeli: Franciaország, Anglia, Németország (Gerolstein),

Ausztria (Graz), Lengyelország, E~Afrika, Burma, Vietnam, 

Borneo.

giveti emelet: Lengyelország

A Syringoporákat fajra nem lehetett meghatározni, igy értékelésüktől el 

kell tekintenünk.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

A Tabulaták fajöltői alapján a III. sorozat mészkőösszletének 

korát a középső-devonba (eifeli - giveti emeletek) rögzítjük, ezen belül is 

a fajok túlnyomó része az eifeli emeletre jellemző. A Tabulaták és gy é

rebben előfordult Rugosák mellett feltétlenül emlitést érdemelnek a 

Crinoidea nyéltag- és kariz-töredékek, melyek néhol kőzetalkotó mennyi

ségben találhatók. (Irnakhegy, Bordahegy-mészégetővölgy). Ezek a 

Cupressocrinus sp. -t képviselik. Érdekes, hogy az I. sorozat kevésbé át

kristályosodott mészkőtipusából (Rakacaszend-3. sz. fúrás, 254 ,0 -2 6 8 ,0  

m között) ugyanennek a fajnak brachialia (kariz) metszetei kerültek elő, 

továbbá nagy számban a Symbathocrinus tabulatus MÜLLER columnalia 

(nyéltag) keresztmetszetei. A Cupressocrinus genus genusöltője csak a 

devonra korlátozódik, a legtöbb fajt a középső-devon rétegekből Írták le .

A Symbathocrinus tabulatus MÜLLER faj a németországi középső-devon 

gyakori alakja. Meg kell továbbá említenem az I. sorozat kristályos m ész

kövéből WEIN György által gyűjtött Gastropoda átmetszeteket, sajnos ezek 

fajra való meghatározása nem volt lehetséges. A JASKcí T. (1970) által 

említett Cribricyathus /.?/-szerű maradvány is egy ezekhez hasonló át- 

kristályosodott, kalcittal kitöltött és összenyomott csiga lehetett, melyet 

több szovjet specialista vizsgálata is utólag megerősített. Fenntartva ko

rábbi véleményemet (1971), mely szerint az I. sorozat kora ordovicium 

nem lehet, nem tartom kizártnak, hogy az I. sorozat eredetileg faunát ta r 

talmazó mészkövében a tektonikai igénybevétel és az átkristályosodás so 

rán az ősmaradványok túlnyomó része megsemmisült, s csak néhány ilyen 

szerencsés lelet utalhat a sorozat devonba tartozására. A szendrői lcorall- 

ok legfőbb jelentősége, hogy először vált lehetővé faunával is igazolható 

középső-devon képződmények kimutatása Magyarországon.
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