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AZ ASZÓFŐI ANIZUSI ALAPSZELVÉNY VIZSGÁLATÁNAK ELŐZETES 

ŐSLÉNYTANI ÉS RÉTEGTANI EREDMÉNYEI

Vörös AttilaX

A balatoniéividéki triász rétegsor a tethysi triász 

klasszikus előfordulásai közül a legjelentősebbek közé tar

tozik /Tozer 1984/. Böckh /1872/ és Stürzenbaum /1875/ úttö

rő leirásait, majd Mojsisovics /1882/ hatalmas monográfiáját 

követően, a Balatonielvidék rétegtani jelentősége egy aleme- 

let-névben is kifejezésre jutotu /"balatonisch": Mojsisovics, 

Waagen & Diener 1895/. Századunk elején a Lóczy-féle "Balaton- 

-monográfia" nemzetközi együttműködéssel készült földtani és

őslénytani feldolgozásai világhírűvé tették a területet. Az 

ezt követő évtizedek során a triász képződmények megismerése 

és rétegtani feldolgozása a világ minden részén nagyot fejlő

dött, a Balaton-felvidéken azonban nem történt érdemi előbbre 

lépés. A súlyos elmaradásból adódó nemzetközi tudományos 

"adósságot" felismerve, az elmúlt évtizedben a Magyar Állami 

Földtani Intézet a földtani térképezési munka és az Országos 

Alapszelvény Program keretében jelentős feltáró, gyűjtő és 

anyagvizsgálati tevékenységet inditott meg a Balaton-felvidé- 

ken, E munka első jelentősebb eredménye Szabó & al. /1980/ 

sokoldalú feldolgozása. A program folytatása során fontosnak 

látszott az ammonoidea-sztratigráfiái vizsgálatok nemzetközi 

szintre hozása is, ezért újabb szelvények részletes begyüjté-

2: T
Természettudományi Muzeum Föld- és Őslény tár; H-1088,
Budapest, Muzeum krt. 14-16.
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se vált indokolttá.
Az első ilyen, korszerűen, rétesről-rétegre begyűjtött 

szelvény sz aszófői, melynek feltárása és részleges vizsgálata

még folyamatban van. Az eddig feldolgozott pelsoi "kagylós- 

mészkő" összlet • faunája azonban figyelemre méltó eredményeket

szolgáltatott, melyeknek publikálása igy, előzetes formában 

is indokoltnak tűnik.

Őszinte köszönetemet fejezem ki a léagya 

Intézet vezetőségének munkám támogatásáért, 

Géza osztályvezetőnek, akitől a fauna-feldől

r Állami Földtani 

és dr. Császár 

gozás megtisztelő

feladatát kaprain.

Szelvény /l. ábra/

A több mint áű m hosszúságú, 2 m szélességű és megköze

lítőleg É-D-i irányú sekély árkolás az Aszófőt és Balatonszo- 

1 őst összekötő földuttól K-re, mintegy pO m-re, lcözigazgatá. L- 

.lag Balatonfüred területén /Belső-erdő/ fekszik. A szelvény, 

melyet Szabó I. és Császár G. kijelölése alapján a LLÁFI Komá

romi L. vezette feltáróbrigádja árkolt meg, az "alpesi kagylós- 

mészkő" összlet "reiflingi mészkő" néven is emlegetett szaka

szát tárja fel /Felsőörsi mészkő Formáció/. A rétegsorból Sza

bó I. és Kovács S. kisebb, előzetes gyűjtést végzett; ennek 

során a rétegfejeket alulról fölfelé 1-től 91-ig sorszámozták.
A részletes faunagyűjtést, rétegről-rétegre, 1 m^-es felület

tel, 1982 nyarán kezdtük meg. A legfelső rétegeket Komáromi L. 

brigádja az én irányításommal és részvételemmel gyűjtötte be, 

a szelvény mélyebb - tekintélyesebb - részének begyűjtése ki

zárólag a gyűjtőbrigád érdeme. A munka 19öp-19üá-re is áthú
zódott.

A rétegsor legmélyebb feltárt tagja egy sárgásszürke, 

helyenként tüzkőgumós, tömeges mészkő, melyet sűrű repedés- 

hálózat és néhány világosabban kivehető törés jár át. Való

színül eg vetős érintkezéssel következik az 1. réteggel kez

dődő, jól rétegzett, barnásszürke bitumenes mészkőösszlet.

Az általában egyenletes vastagságú és felszinü mészkőrétegek
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alsó része többnyire erősen márgás. A 8. és a 17. rétegek tá

jékán erősebben hullámos rétegfelszinek jelentkeznek. Csak

nem végig jellemző az ősmaradványok kovásodása és a diffúz 

kovásság, a 38. rétegtől kezdődően pedig a kovagumók is egyre 

gyakoribbakká válnak. A 40.-65. rétegek közötti szakaszon a 

bitumenes mészkő finoman rétegzetté, lemezessé válik; ezt a 

rétegződéssel párhuzamos . elrendeződő síi, nagytömegű lapos 

Posidonia és Daonella teknő idézi elő, A 77. rétegtől fölfelé 

uralkodóvá válik a gumós rétegzettség, a hullámos rétegfel

szinek és a kovagumósság. A rétegsort a 2. ábra rétegoszlopa 

mutatja,

fauna

A gyűjtés és a további, laboratóriumi preparálás eredmé

nyeképpen az aszófői szelvényből igen gazdag, de viszonylag 

rossz megtartású fauna került elő. Az összpéldányszám 79 447; 

ez a megdöbbentően nagy érték abból adódik, hogy a 42.-62, 

rétegekben szinte közetalkotó mennyiségben találhatók a Po

sidonia és a Daonella nemzetségek képviselői. Egyes rétegla

pok, réteglemezek felszinét oly sűrűn borítják a lapos kagy

lóhéjak, hogy számukat csupán statisztikus becsléssel tudtam 

megadni. A fenti kagylók /nagyrészt becsült/ példányszám ada

tát levonva, a fauna fennmaradó részének összpéldányszárna 

4394. Eoből az ammonoideákat 3013 példány képviseli. A fauna

106 taxonra bontható, melyek közül 57 fajra is azonosítható 

volt, A bivalviákat 14, a nautiloideákat 5, az ammonoideákat 

29, a brachiopodákat pedig 9 faj képviseli. A teljes fauna
lista:

Discoűelix sp,

Omphsloptychia ? sp.
Trypanostylus ? sp.

Coelostylina ? sp.

Coelochrysalis ? sp,
Neritaria ? sp.

Trachynerita ? sp.

Promathilda sp.
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Dentalium sp.
Palaeonucula sp. , aff. goldfussi /Alberti, 1838/ 

Palaeonucula sp,
Palaeoneilo praecursor /Prech, 1904/

Palaeoneilo minutissima /Frech, 1904/

Palaeoneilo sp.

Parallelodon sp.
Solemya abbreviata /Frech, 1904/

Unionites subrectus /Bittner, 1901/

Unionites sp.
Bakevellia sp.

Cassianella praecursor Frech, 1904 

Cassianella sp.

Leptochondria cf. elegantula /Bittner, 1901/ 

Leptochondria sp.

Entolium. discites /Schlotheim, 1820/

Entolium. cf. Icellneri /Kitti, 1903/

Entolium sp. indet.

Mysidioptera ? sp.

Plagiostoma sp.

Pseudolimea sp.

Posidonia wengensis /Wissmann, 1841/
Posiaonia sp.

Daonella boeckhi í.íojsisovics, 1874 

Daonella sp.

Myophoria sp,, aff. proharpa Frech, 1904 

Schafhaeutlia ? sp,

Laternula ? cf. brembana /Tommasi, 1894/ 

Laternula ? sp.

Pleuromya elongata /Schlotheim, 1822/

Pleuromya ? sp.

Michelinoceras sp.

Germanonautilus ? sp.

Trachynautilus nodulosus /Arthaber, 1896/ 

Anoploceras pichleri /Hauer, 1365/

Anoploceras binodosum /Hauer, 1887/
Anoploceras sp.
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Syringonautilus ? sp.
Paranautilus bosnensis /Hauer, 1892/ 

Sybillonautilus sp.

Encoiloceras ? sp.
Pleuronautilus cf. mosis Mojsisovics, 1882 

Pleuronaurilus sp, indet.

Proavites hueffeli Arthaber, 1896 

Proavites marginatus Arthaber, 1896 

Proavites sp. indet.
Korites cf. gondola /Mojsisovics, 1859/

Korites cf. falcatus Arthaber, 1896 

Korites cf. arcuatus Arthaber, 1896 

Korites cf, psilodiscus Arthaber. 1896 

Korites sp. indet.
Paracerarites ? cf. binodosus /Hauer, 1850/ 

Semiornites cf. lermanus /Mojsisovics, 1662/ 

Semiornites sp.
Bulogites ex, gosavmensxs / u ojsisovics, 1882/ 

Bulogites reiflingensis /Arthaber, 1896/

Bulogites cf. multinodosus /Hauer, 1892/

Bulogites zoldianus /Mojsisovics, 1662/

Bulogites sp.

Beyrichites loretzi /Mojsisovics, 1878/

Beyrichites cadoricus /Mojsisovics, 1869/ 

Beyrichites beneckei /Mojsisovics, 1881/ 

Beyrichites sp., aff. beneckei /Mojsisovics, 1881/ 
Beyrichites abichi /Mojsisovics, 1882/

Beyrichites ragazzonii /Mojsisovics, 1882/ 

Beyrichites cf. reuttensis /Beyrich, 1867/ 

Beyrichites ? splendens Arthaber, 1896 
Beyrichites sp. indet.

Acrochordiceras carolinae Mojsisovics, 1882 
Acrochordiceras sp.

Balatonites balatonicus /Mojsisovics, 1872/ 
Balatonites cf. ottonis /Buch, 1848/

Balatonites cf. pragsensis /Loretz, 1875/
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Balatonites zitteli Mojsisovics, 1882 

Balatonites jovis Arthaber, 1896 

Balatonites variesellatus Arthaber, 1896 

Balatonites sp. indet.

Hollandites ? sp. indet.

Gymnites ? sp.
Discoptychites cf. domatus /Hauer, 1850/

Discoptychites sp. indet.

Ptychites cf. glóbus Hauer, 1892 

Ptychites sp. indet.
Flexoptychites sp.

Mojsisovicsteuthis ? sp. indet.

Breviconoteuthis sp.

Lingula sp.

Norella delicatula /Bittner, 1890/

Piarorhynchella trinodosi /Bittner, 1890/

Piarorhynchella ? sp.

Decurtella cf. decurtata /Girard, 1845/

Mentzelia cf, mentzelii /Dunker, 1851/

Mentzelia sp,

Koeveskallina koeveskalyensis /Stur, 1865/

Spiriferina cf. pectinata Bittner, 1890 

1etractinella trigonella /Schlotheim, 1820/

Coenothyris cf, vulgáris /Schlotheim, 1820/ 

Angustothyris cf. angustaeformis /Böckh, 1872/

A fauna vizsgálata során a fő súlyt az ammonoideák fel

dolgozására fektettem; ezt a faunán belüli domináns szerep és 

a kiemelkedő biosztratigráfiái jelentőség indokolta. A többi, 

jelentősebb ősmaradványcsoport közül a bivalviák feldolgozott 

sága megfelelőnek mondható, a gastropodák azonban további 

vizsgálatra szorulnak, A brachiopodák reviziója folyamatban 
van /Pálfy 1986/,

Az ősmaradványok mérete általában kicsinek mondható. Kü

lönösen a bivalviáknál és a brachiopódáknál feltűnő, hogy mé

retük az 1 cm-t is csak ritkán haladja meg és teljesen hiá
nyoznak a nagyméretű, vastaghéju formák. Az ammonoideák és a
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nautiloideák mérete csak ritkán haladja meg a 10 crn-t; 20 cm 

körüli átmérőjű egyedekre csak igen elvétve, töredékekből kö

vetkeztethetünk. Feltűnően sok a kisméretű /1-2 cm-es/, vagy 

juvenilis példány,
A megtartási állapot általában közepesnek mondható. A bi- 

vaÍviák többnyire kőbélként fordulnak elő, A brachiopodák héja 

kovaanyaggal helyettesitődött, de a példányok jelentős része 

összenyomott, megroppant. Az ammonoideák és nautiloideák meg

tartásában a rétegsor mentén változás rögzíthető. A szelvény 

mélyebb szakaszában /kb. a 60. rétegig/ általános a héjanyag 

kovás helyettesitődése; ez előnyös a külső diszités megőrzése 

szempontjából, de hátrányos is, mert a lóbavonalat a legtöbb 

esetben hozzáférhetetlenné teszi. Az üledékanyaggal kitöltött 

lakókamra általában összeroppant a rétegterhelés hatására, mig 

a kovaanyaggal, illetve az ennek átkristályosodásából származó 

kvarccal /!/ kitöltött kamrázott házrész megtartotta eredeti 

alakját. A szelvény magasabb szakaszán a héjak kioldódtak, 

vagy pátos kalcittal helyettesitődtek; igy az ammonoideák és 

nautiloideák gyakorlatilag kőbélként fordulnak elő. Többnyire 

itt is csak a lakókamra töltődött ki üledékkel; ilyen esetek
ben csupán a lakókamra kőbele nyerhető ki a kőzetből, mert a 

durva pátos kalcittal kitöltött belső kanyarulatok rendkivül 

könnyen szétmorzsolódnak.

Biosztratigráfiai értékelés

/A/ Megjegyzések az anizusi biozónákkal kapcsolatban

Az anizusi emelet zóna-beosztása a múlt század vége óta 

sok vita tárgya volt; az utóbbi évtizedben a vita különösen 

felélénkült. A nézetek revideálása és a problémakör korszerű 

megközelitése Assereto /1969, 1971/ érdeme. Egyik munkájában 

Assereto /1969/ számos adattal támasztotta alá az Avisianum 

Zóna létjogosultságát és igazolta helyzetét az anizusi leg

felső zónájaként. Assereto /1971/ a Binodosus és Trinodosus 
zónák kérdését is részletes vizsgálat alá vette. Ez a dolgo
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zat a nézetek fejlődésében és a későbbi vitákban nélkülözhe

tetlen kiindulási alapként szolgált. Alapvető megállapitásai 

nagyrészt ma is érvényesek; ezek ismertetése itt is indokolt

nak látszik.
Assereto /1971/ számos alpi és balatonielvidéki szelvény 

és lelőhely alapján négy jól korrelálható anizusi faunaszintet 

különitett el.
A legmélyebb helyzetű I. szintet néhány balatonielvidéki 

lelőhely /Köveskál, Menőshely, Nemesvámos/, valamint a gross- 

reiflingi Eahnbauerkogel /Arthaber 1895b/ faunáiban vélte fel

ismerni. E szintre a Baltonitesek /főként a 3. balatonicus/ 

dominanciája jellemző; gyakoriak még a Norites, Acrochordióé

ra s , Beyrichites és Ptychites nemzetségek./Később Pisa /1972/ 

a Déli-Alpokból irt le ebbe a szintbe tartozó faunát Beyrichi

tes loretzi, B, petersi, Balatonites jovis, B. transfuga és 

Acrochordiceras undatum jellemző alakokkal./

A II, szintet Assereto /1971/ egyedül a Dont környéki 

/Déli-Alpok/ Lite Rite szelvényéből mutatta ki. A faunára az 

Acrochordicerasok dominanciája jellemző; a kisérő nemzetségek 

ugyanazok mint amelyek az I. szintben is gyakoriak. Lényeges 

különbség, hogy megjelenik a Bulogites is, mégpedig a 3. su- 

perbus fajjal.

A III, szint a grossreiflingi Tiezengraben /Arthaber 

1896a/ mellett Dont környékéről és a Giudicárié régióból 

/Gaetani 1969/ volt kimutatható, A faunára kevesebb Balatoni

tes /elsősorban a 3. gemmatus/, a'Bulogites zoidianus, Proa- 

vites, Korites, Beyrichites, valamint a korai Paracerstitesek 

/P. binodosus, P. cimeganus/ jellemzőek. A részletesebben 

gyűjtött giudicariei és dönti szelvényekben a III. szint 

.nsserem szerint ketosztatunak bizonyult; az alsó—részben a 

Balogi ues zoi-dianus és a Balatonit esek, a felső részben a 

iga rác éra cites Dinodosus illetve P» cimeganus és a Ju.cli cárit e- 
sek a jellemző faunaelemek.

A IV. szintet az Alpok éa a Baltonfeividék számos lelő

helyén mutatta ki Assereto /1971/. A faunára a Parsceratites 

—mkUgőosus, Semiornztes avrticus, Q. lennanus, Beyrichites
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abichi és főként a Flexoptychitesek dominenciája jellemző.

Ezt a "trinodosus faunát" Venzo & Pelosio /196Ő/ munkája mu
tatja be a leglátványosabban.

A klasszikus Mojsisovics-féle koncepciót /Mojsisovics 

1874, 1882/ rehabilitálva, Ássereto az I., II. és III. szin

tet a Binodosus Zónával, a IV. szintet pedig a Trinodosus Zó

nával azonosította. Már itt is /Ássereto 1971, 49. old./ fel

merült azonban a kétely, hogy célszerű és helyes-e fenntarta

ni a Binodosus Zóna elnevezést az alsó három szintre. Az in
dex faj ugyanis csak a III. szint felső részében jelentkezik,

melynek faunája egyebekben is szoros kapcsolatot mutat a fö

lötte következő Trinodosus Zónáéval. A biosztratigráfiai 

gyakorlatban a határmegvonásban az uj taron/ok/ megjelenése 

a perdöntő, igy ez esetben a Paraceratites nemzetség meg

jelenése a III. szint fölső részét a IV. szinthez /Trinodosus 

Zóna/ kapcsolja.

Kozur /1972/ mikroíauna vizsgálatok alapján megállapitót

tá, hogy a III, szint magasabb része és a IV. szint elválaszt

hatatlan egységet képez. Ássereto gondolatmenetét követve fel

vetette, hogy a III, szint felső része a Trinodosus Zónán be

lül esetleg szubzónaként elkülöníthető.

A két uj anizuszi alemeletet /égéi és bithyniai/ tárgya

ló munkájában Ássereto /1974/ röviden újra kitért erre a kér

désre és a Binodosus helyett a Balatonicus Zóna elnevezés 

használatát javasolta a mélyebb /I., II., III, alsó része/ 

faunaszintekre. Ez az álláspont tükröződött a magyar "forrná- 

ciótábiázat" összeállitásában /Balogh 1980/ és a Tethys-régi- 

óban nemzetközileg is széles körben elfogadottá vált /Zapfe 
1983r Kovács 19ö4/.

A konszenzussal szemben egyedül Tczer /1981/ véleménye 

áll, miszerint a binodosus faj valószinaleg nem tartozik a 

Pa ''aceratites nemzetséghez és igy a biológiai argumentum kie

sésével semmi sem. indokolja a binodosussal jellemzett fauna- 

szintnek a Trinodosus Zónához soi'olását. A kérdés azonban nem 
ilyen egyszerű, mert az emlitett faunaszintet nem csak a bino

dosus faj, hanem a Paraceratites cimegonus és a Judicaritesek 

jelenléte is a Trinodosus Zónához kapcsolja. Másrészt, a ko-
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rai Paraceratitesek megjelenése és a Bulogitesek kimaradása 

indokolttá teszi, hogy a zóna-határt itt /III. szint alsó és 

felső része között/ vonjuk meg. Nyilvánvaló, hogy a mélyebb 

kronozónára a Binodosus nevet nem lehet használni; célszerű 

és indokolt tehát a Balatonicus zónanév mellett maradni.

A fentieket értékelve, időszerűnek tűnik, hogy az anizusi 

magasabb részét a zónákon belül szubzónákra tagoljuk. A java

solt szubzcna-beoszt'ás a következő:

Zóna Szubzóna Assereto /1971/-féle szint

Aplococeras
avisianum

Paraceratites Paraceratites trinodosus

trinodosus Paraceratites binodosus

IV.

III. felső rész

Balatonites

balatonicus

Bulogites zoldianus 

Bulogites superbus 

Balatonites balatonicus

III. alsó rész 

II.

I.

Az aszófői szelvény biosztratigráfiái vizsgálata fontos 

adatokat szolgáltatott a fenti problémakör jobb megközelíté

séhez és alátámasztja a javasolt szubzóna beosztás létjogo
sultságát.

/B/ Biosztratigráfiái eredmények

Az aszófői szelvény teljes faunájának feldolgozása so

rán számos kagyló, nautiloidea és brachiopoda faj került elő, 

a legtöbb faj azonban az ammonoideákat képviseli. Részben 

ezért, részDen pedig azért mert ennek a csoportnak a triász

ban is hagyományos "ortosztratigráfiái" szerepe van, ebben a 

fejezetben az ammonoideák biosztratigráfiái értékelésével 
foglalkozom.

A szelvényűül előkerült 29 ammonoidea faj vertikális el

terjedő sét vizsgálva a következő faunaváltozások rögzíthetők:



1, szakasz. Az 1.-42.- rétegek faunájának a Balatonitesek 

dominálnak /mintegy 75%-os részesedéssel/, mellettük a Nori- 
tesek és a Beyrichitesek jutnak jelentős szerephez. A Proavi- 

tes, Acrochordiceras, Discoptychi tes és Ptychites nemzetségek 

képviselői kis példányszámban és szórványosan fordulnak elő.

A fajok közül a Balatonites balatonicus, valamint a Borites 

gondola és a N. falcatus e szelvényszakaszban gyakorlatilag 

végig kimutatható /2. ábra/, számos faj elsősorban a szelvény

szakasz mélyebb részében jelentkezik pl. Proavites marginarus, 

Beyrichites loretzi, 3. cadoricus, B. splendens, Discoptychi- 

tes dómatus, valamint a Balatonitesek nagy része /B, jovis, B. 

zitteli, B. ottonis, 3. pragsensis, B. voriesellatus/. Figye

lemre méltó a Proavites hueffeii és a Beyrichites beneckei 

jelenléte, melyek a szelvény jóval magasabb szakaszán újra 

fellépnek.

Ezt a szelvényszakaszt a Balatonites balatonicus jelen

léte és a Balatonitesek szembetűnő dominanciája alapján az 

Assereto /1971/-féle I. szintbe, azaz a Balatonicus Zóna uj 

elnevezésű Balatonicus szubzónájába soroltam. A besorolást 

a fenti ismérveken túl indokolja az általános faunakép /ge- 

nericus összetétel/, valamint az I, szint más lelőhelyeiről 

ismert fajok előfordulása: Beyrichites loretzi, Balatonites 

jovis /I.Í. Bivera: Pisa 1972/; Balatonites ottonis, B. varie- 

sellatus /Rahnbauerkogel: Arthaber 1596b/. Az Assereto /1971/ 

által a III. szintbe sorolt tiefengrabeni /Arthaber 1896a/

fauna néhány faja is kimutatható /Proavites hueffeii, P. raar- 

ginatus, Norites falcatus/ ezek azonban hosszú élettartamú fa- 

jok, igy jelenlétük nem kérdőjelezi meg a zónabesorolás helyes
ségét.

2. szakasz. A 44.-től az 57-53. rétegig terjedő szelvény
szakasz gyakorlatilag ammonitesz-mentesnek tekinthető. A 14 

rétegből összesen 29, rossz megtartású, többnyire meghatároz

hatatlan példány került elő. Az egyetlen fajra meghatározható

ammonitesz az 54. rétegből kikerült Acrochordites carolinse. 

Emiatt a - minden bizonnyal őskörnyezeti okokból bekövetkezett 

- faunaelszegényedés miatt e szelvényszakasz pontos biosztra-



tigráfiai besorolása nem adható meg. Csupán sejthető, hogy az 

Assereto /197l/-féie II. szintnek /az uj elnevezésű Bulogites 

superhus szuhzónának/ kellene itt következnie, ammonoidea fau

na híján azonban nemcsak ez, hanem a Balatonites balatonicus 

szubzóna felső határának megvonása is kérdőjeles marad.

5. szakasz. Az 59-oő. rétegek közötti szakasz alján meg

jelennek a Bulogitesek, mégpedig először a B, gosaviensis és 

a B. reiflingensis, a szakasz közepén pedig a B. zoldianus 

faj /2. ábra/. Ugyancsak a szakasz közepe táján lépnek fel a 

Beyrichitesek; a szelvény mélyebb részéből megismert B. be- 

neckei mellett a B. abichi és a B. ragazzonii. Erre a magasabb 

részre jellemzőek a Semiornitesek is. A Proavites, líorites és 

Ptychites nemzetségeket néhány példány képviseli.

Ezt a szelvényszakaszt a Bulogitesek, elsősorban a B. 

zoldianus előfordulása alapján az Assereto /1971/-féie III. 

szint alsó részébe, azaz a Balatonicus Zóna uj elnevezésű Zol

dianus szubzónájába soroltam. A besorolást alátámasztja a Pro

avites nemzetség, valamint a számos Beyrichites,előfordulása 

is. Jelentős mértékű a hasonlóság a III. szintbe sorolt tie- 

fengrabeni faunával /Arthaber 189őa/, egyetlen lényeges kü

lönbség, hogy az ott gyakori Balatonitesek az aszófői szelvény 

e szakaszában egyáltalán nem fordulnak elő. figyelemre méltó a 

Beyrichites abichi és a Semiornites lennanus előfordulása a 

szelvényszakasz közepén. Ez a két alak ugyanis a Paracerstites 

trinodosus Zóna jellegzetes fajai közé tartozik, igy annak elő
hírnökeként fogható fel.

A. szakasz, A gyér faunáju 89-90. és a 91. rétegek tartoz

nak ide. A mindössze 11 példányból álló ammonoidea faunában csak 

három faj mutatható ki: az előző szakaszból áthúzódó Beyrichites 

ragazzonii, valamint az újonnan belépő B. reuttensis és Párásé- 

ratites ? binodosus /2. ábra/.

Ezt a szelvényszakaszt a P. ? binodosus jelenléte alapján 

az Assereto /1971/-féle III. szint fölső részébe, azaz a Trino- 

dosus Zóna újonnan elnevezett Binodosus szubzónájába soroltam.

Az index faj bizonyitó erejű előfordulása mellett, a besorolást 

a két Beyrichites faj jelenléte is alátámasztja: eddig mind
kettő csak a Trinodosus Zónából ismert.

O H ?(-V



Pa laeoöko ló g ia i  é r t é k e lé s

Az aszófői anizusi. rétegsor feltárt és vizsgált része kő

zettani, szedimentológiai szempontból meglehetősen egyveretü, 

a sötétszürke-barna, bitumenes, jól rétegzett mészkőösszletben 

csupán a gumósság, illetve lemezesség mértéke mutat kisebb el

téréseket. A lényegileg egységes litofácies-kép mögött azonban 

a biofácies jelentős változásai fedezhetők fel.

A 5. ábra a különböző életmódot folytató faunacsoportok 

példányszámokban kifejezett mennyiségének vertikális változása
it mutatja-.

A ltplankton,l-ba soroltam a Daonellákat és a Posidoniálcat, 

melyekről a jura Bositrák analógiájára /Jefferies & Minton 

1965/ feltételezhető, hogy a felső vizrésióban lebegtek, vagy 

úsztak. A rétegsor mélyebb részében végig kimutathatók, a 41.- 

től a 63* rétegig azonban domináns szerephez jutnak. Különösen 

szembetűnő a 44-, és 48. rétegek között tapasztalt megdöbbentő-

ám-érték: itt a Posidoniáic szinte kozetalko-en :as példán-',

tó mennyiségben jelentkeznek; a rétegződéssel párhuzamosan 

orientált, nagytömegű lapos teknő adja e rétegek lemezes jel

legét. A hatalmas makroplankton "virágzást" előidéző ok a szel

vényben és faunájában észlelhető más tényekből nem vezethető 

le. Mindenesetre, hasonló jelenségek a tethysi triászban gya

koriak voltak; magyarázatként a tengeráramlási rendszerben, 
vagy a táplálkozási láncban beállott változásokra gondolha

tunk.

2._§h ához. A biosztratigráfiai szempontból legfontosabb am-

monoidea fajok vertikális elterjedése. 1: Balatonites jovis, 

2: B. balatonicus, 3: B. zitteli, 4: Norites falcatus, 5: N. 

gondola, 6: Beyrichites loretzi, 7: 3, cadoricus, 8: Bulogi- 

tes gosaviensis, 9: B. reiflingensis, 10: Beyrichites abichi, 

11: Semiornites lennanus, 12: Bulogites zoldianus, 13: Bey

richites ragazzonii, 14: B. reuttensis, 15: Paraceratites ? 
binodosus.
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tagolása
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A különböző életmódot folytató faunacsoportok mennyis* 

nek változásai az aszófői szelvényben /példányszám ad:

3* ábra



A nektonba a cephalopodákat /Pautiloidea, Ammonoidea, 

Coleoidea/ soroltam, melyek lényegében véve az aljzattól füg

getlenül, a vizoszlopban éltek és ragadozó, vagy dögevő táp

lálkozást folytathattak. A rétegsor mélyebb részén dominálnak, 

itt a szelvényen belüli diverzitásuk is jelentős. A 24. réteg

től kezdve igen alacsony példányszámban fordulnak elő. Ez a 

változás nem mutat összefüggést a szelvény egyéb adataival, 

Különösen ellentmondásosnak tűnik, hogy a rétegsor középső sza

kaszán, ahol a Posidoniák hatalmas mennyiségben jelentkeznek, 

a cephalopodák szinte teljesen kimaradnak. Magyarázatként fel

merülhet, hogy a két csoport a vizoszlopot megosztva, verti

kálisan elkülönülve élt. Ez esetben egy kisebb anoxilcus epizód, 

mely a mélyebb vizrégiókat oxigénhiányossá .tette, megszüntet

hette a mélypelágikus cephalopodák életlehetőségét, mig a se- 

kélypelágikus Posidoniák élhettek tovább. Másik magyarázatként 

ismét a táplálkozási láncban betöltött különböző helyzet jöhet 

számításba, ezt az összefüggést azonban nem tudjuk részletei
ben feluárni,

A bentos^t célszerűnek látszott további felbontásban vizs

gálni .

Az eoibentoszt, a tengeraljzat felszinén élő szervezetek 

csoportját vagilis, azaz helyváltoztatásra képes és szesszilis, 

azaz helybezkötött együttesekre bontottam,

A vagilis epibentoszt a gastropodáic, valamint a kagylók 

közül az Entolium, Mysidioptera, Plagiostoma és Pseudolimea 

nemzetségek alkotják. Ezek vertikális eloszlása a szelvényen 

belül a nelctonéhoz meglehetősen hasonló vonásokat mutat: jelen

tős mennyiségben csak az alsó szelvényszakaszban fordulnak 

elő. Az aljzati életkörülmények megromlása a szelvény középső 

szakaszán,a ..fentiekben feltételezett anoxiával jól magyarázha
tó.

A szesszilis epibentoszba a brachiopódákat, valamint a 

kagylók közül a Bakevellia, Cassianella és Leptochondria nem

zetségeket soroltam. Mennyiségi eloszlásuk a vagilis csoport

tal mutat szinte teljesen egyező képet. Meglepő, hogy a leg

magasabb példányszám-érték a 47. rétegben mutatkozik, ez alatt 

és fölött a szesszilis formák - a feltételezett aljzati anoxi-
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ával összhangban - teljesen hiányoznak. Ez az anomália úgy ma

gyarázható, hogy a szesszilis elemek /főként brachiopodák/ 

környező sekélyebb területekről szállitódtak be a medencébe. 

Ezt a feltételezést az is alátámasztja, hogy a 4-7. rétegben a 

brachiopoda és kagyló teknők lencsésen fordulnak elő és a tek- 

nőket nem mésziszap /mint általában/, hanem pátit tölti ki és

cementálja.
Az inbentoszt, a tengeraljzatban élő, beásódó kagylók 

/Palaeonucula, Palaeoneilo, Solemya, Unionites, Myophoria, 

Schafhaeutlia, Laternula és Pleuromya nemzetségek/ alkotják.

A beásódó kagylók jelenléte a laza aljzat bizonyítéka /bár.ez 

a kőzetjellegek alapján sem volt kétséges/. A rétegsor alsó 

harmadában végig, néhol jelentős tömegben.szerepelnek, leg

nagyobb gyakoriságukat mégsem itt, hanem az egyébként csaknem 

faunsnentes szakaszon, a 66.-74-. rétegközben érik el. A táp

lálkozási módot is figyelembe véve az tűnik ki, hogy az üle

dékevő kagylók /Palaeonucula, Palaeoneilo/ a szelvény alsó 

harmadára korlátozódnak, ott jelentős szerepet játszanak, a 

szuszpenzió-filtrálók viszont végig jelen vannak és a sze1 

vény magasabb részén jelentkező gyakorisági maximumot kizá

rólag ezek alkotják. Ez arra utal, hogy a lebegtetett tápa

nyag végig, a rétegsor magasabb részének lerakodási ideje 

alatt is rendelkezésre állt. Az inbentosz csaknem teljes hiá

nya a szelvény középső szakaszán viszont ismét csak az aijza- 

ti életkörülmények megromlásával /anoxia ?/ magyarázható.

Összefoglalóan megállapítható, hogy az aszófői rétegsor 

alsó harmadában a nekton, valamint a bentosz mindhárom cso

portja viszonylag nagy gyakorisággal szerepel, ami kedvező 

körülményekre és tápanyagellátottságra utal. A rétegsor maga- 

ssDb része felé haladva a példányszámok és a diverzitás csök

kenéséből a körülmények fokozatos romlására következtethetünk. 

Az általános tendenciát a rétegsor középső harmadában egy epi

zód szakítja meg, amely a nekton és bentosz szinte teljes hiá

nyával és a plankton ugrásszerű példányszám-növekedésével jel
lemezhető. Ezt az epizódot a áh.-tői az 55. /esetleg a 67./ 

réteg lerakódásáig terjedő időtartamú /valószinüleg lokális/ 
anoxikus eseménnyel hozhatjuk összefüggésbe.
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