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BAKONYI LIÁSZ AMMONITES-FAUNÁK 

BIOSZTRATIGRÁFIAI é r t é k e l é s e

Géczy Barnabás

ARKELL (1956) a világ jura földtanáról irt monumentális sz in 

tézisében a Bakony hegységet----PRINZ, VAD ASZ és KOVÁCS munkássá

gára hivatkozva - - - a z  egyik leggazdagabb Ammoniteses területnek telein-
/

tette. Azok az újabb kutatások, amelyek a Magyar Állami Földtani Intézet 

Igazgatójának, Dr.KONDA Józsefnek és a Központi Földtan: Hivatal Elnö - 

kének D r, FÜLÖP Józsefnek támogatásával és irányításával folynak, meg- 

erősitik ARKELL megállapitását. Kérdés, miben nyilvánul meg ez a gaz

dagság, és rétegtani szempontból mire használható ?

A bakonyi alsó-jura legjellegzetesebb fáciesében, az ammonitico

rosso mészkőben helyenként tömegesen gyűjthetők az Ammonitesek, Kivéte-
3

lesen olyan rétegek is vannak, amelyeknek egy m anyaga átlagosan 1284 

példányt tartalmaz (Lókut, 464 és 465 sz. rétegek). A nagy gyakoriság r é 

szint az Ammonitesek számára kedvező feltételek tartósságával, részint az 

üledékképződés lassúságával kapcsolatos. A "kondenzált" rétegekben sokkal 

több Ammonites van, mint az ugyanannyi idő a latt képződött "norm ális", 

azaz nagyobb vastagságú rétegekben. A carixi alemeletbe tartozó davoei

zóna az Eplénytől D -re fekvő Kávástetőn 264 cm vastag, A zóna 18 réteg -
3

ben került lefejtésre. Egy m mészkőből átlagosan 145 Ammonites került 

elő, A Kávástetői szelvénytől Ny irányban mintegy 600 m távolságban, a 

lókuti dombon a davoei zóna mindössze 161 cm vastag, a lefejtett rétegek
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száma 10, ugyanakkor az egy m -re jutó példányszám több mint kétszerese 

a kávástetőinek (355 példány!). A mennyiségi vizsgálatokból az üledékkép

ződési folyamatokra illetve a rétegek térbeli viszonyaira következtethetünk 

annál is inkább, mivel az Ammonitesek gyakorisága mindkét szelvényben 

azonos megoszlású, három maximális értékkel.

A fauna sűrűséget nagy formagazdagság kiséri. Lókuton a 465. sz. 

rétegből 18 nemzetség 54 faja, Kávástetőn az A/3. sz. rétegből 17 nemzet

ség 46 faja került elő.

Kétségtelen, hogy a kondenzált réteg nem csak több példányt, 

hanem tágabb időegység fajait foglalja magába. A szükebb időegységre je l 

lemző fajokat, ha alárendeltebb mennyiségben is, a korábbi időegységben 

uralkodó paleoendemikus és a későbbi időegységben jellegzetessé váló neo- 

endemikus fajok kisérik. Ezek mellett nagyobb számban találunk olyan a la 

kokat is, amelyek a korábbi irodalomban ismeretlenek, és igy egyelőre 

földrajzi értelemben endemikusnak tekintendők.

A faunagazdaság másik oka a kedvező és állandósult oceánográ- 

fiai adottságokban kereshető, ami nem csak elősegiti egyes csoportok fe j

lődését, hanem megengedi más csoportok továbbélését is . A Bakony hegy

ség a jura időszakban a mediterrán faunaprovinciába tartozott. Ennek a te 

rületnek Ammonites-összetétele sokkal változatosabb volt, mint az ÉNy- 

európai epikontinentális területé, amelynek Ammonitesei a Tethys terüle

téről vándoroltak a sekélyebb-vizi környezetbe, és ott specializálódtak. 

Figyelembe véve az elsődleges faunagazdagságot, az endemikus alakok 

nagy számát és az ÉNy-Európai faunaprovincia jellegzetes formáinak sz ó r

ványos előfordulását, a Magyar Középhegységnek megfelelő tengerrészt 

az alsó-jura Ammonitesek egyik evolúciós centrumának tekinthetjük, ahol 

az egyes Ammonites csoportok hamarabb jelennek meg, mint máshol, és 

változatlanul tovább élnek, mint a távolabbi területeken.
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A különböző faunaprovinciák Ammoniteseinek együttes e lő fo r

dulása alapján vált lehetségessé a bakonyi rétegek párhuzamba állítása 

a klasszikus ENy- európai zónabeosztással. Mivel a mediterrán fajok egy 

része a zónának megfelelő idő alatt határozott törzsfejlődésen ment át, 

a kevésbé kondenzált szelvényekben —  az időbeli alfajok, kronoszubspe- 

ciesek egymásutánját figyelembevéve - - -  maguk a zónák is tovább tagol

hatok. Az igy elkülönített kisebb egységek, horizontok, összehasonlítási 

alapul szolgálhatnak más mediterrán (Déli-Alpok, Apenninek) szelvények 

értékelésénél.

A biztos kronosztratigráfiai alap előfeltétele a kőzettani szem 

pontból egyveretü rétegek szétkülönitésének, a zóna és emelet határok 

megvonása azonos fáciesü kis rétegvastagságú kőzetekben egyelőre Ammo- 

nitesek alapján történhet. Ugyancsak az Ammonitesek jelzik a különböző 

kőzettípusok esetleges egyidejűségét; igy a Bakony hegységben azt a s a j

nálatos tényt, hogy a "hierlatz mészkő" és az "ammonitico rosso mészkő" 

nem jól definiálható és időben élesen elhatárolt lithosztratigráfiai egység, 

hanem egymással szoros kapcsolatban álló fácies.

A fáciesek korának rögzítése tágabb ősföldrajzi és tektonikai 

következtetésre jogosít. A mediterrán, igy a bakonyi kéregszerkezeti vál - 

tozások között kiemelkedő jelentőségű a triászban még nagykiterjedésü 

kontinentális küszöb feldarabolása és lesüllyedése, a mélytengeri meden

cék és medencerészek kialakulása, más szóval az "őceánosodás" 

(BERNOULLI, RENZ, 1970; TRÜMPY, 1971). Az óceánosodás földtani 

jellemzői; az egyhangú, sekélytengeri üledékképződés megszűnése és a 

mélyebb vizi, nyilttengeri üledékek (ammonitico rosso mészkő) m egjele

nése, valamint a kontinentális küszöb szétesésével járó tengeralatti, nep- 

tunikus hasadékok kialakulása, amit általában képződményen belüli b recs- 

csiák kisérnek. Ezeket a fordulópontokat az Ammonitesek alapján a Bakony
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hegységben évmillió pontossággal rögzíthetjük. Amíg a hettangi üledékek 

a karbonátos platform sekélyvizu üledékcsoportjába tartoznak, addig az 

alsó-szinemuriban már az oceánosodás nyomai határozottan kimutathatók. 

Az ammonítico rosso mészkő az alsó-szinemuriban jelenik meg, a felső- 

szinemuriban jellemzővé, a pliensbachíban általánossá válik.

A bakonyi alsó-jura üledékképződés lényegében három szakasz

ra bontható; 1, hettangi; 2, szinemuri és pliensbachi; 3, toarci, A pliens- 

bachi és a toarci között az üledékképződés változását, az ammonítico rosso 

márgák megjelenését jelentős faunakicserélődés kíséri.
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