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ANIZUSZI (KÖZÉPSŐ TRIÁSZ) BRACHIOPODA 
PALEOBIOGEOGRÁFIA AZ ALP-KÁRPÁTI TÉRSÉGBEN'

Anisian (Middle Triassic) brachiopod paleobiogeography in the Alpine-Carpathian region

PÁLFY József2

Kivonat: Az alp-kárpáti térség anizuszi brachiopoda paleobiogeográíiáját 36 lelőhely 
(ebből 6 magyarországi) adatainak összegzése alapján vizsgáltuk. Előfordulásuk és relatív 
gyakoriságuk alapján a brachiopoda fajok négy elterjedési típusba sorolhatók (germán ubi- 
kvisták, alpi ubikvisták, alpi szórványelemek és dinári endemisták). A diverzitás és ende- 
mizmus, illetve a különböző elterjedési típusú fajok előfordulása alapján a területet valódi 
provincializmus hiánya mellett három faunaöv elkülönülése jellemzi. Igazi endemikus fajok 
egyedül a nagy diverzitású faunákat hordozó dinári térségből ismertek, az anizuszi során ez 
volt a régió egyetlen endemikus centruma. Az alp-kárpáti térség legnagyobb része egy szé
les átmeneti faunaövbe tartozik, melyet közepes diverzitás jellemez. A Germán-medencét 
ezzel szemben alacsony fajszámú, elszegényedett együttesek uralják. Magyarország nagy- 
szerkezeti egységei közül a Bakony Egység és a Szilicikum a középső övbe tartozik. A Ba- 
laton-felvidék a Déli Alpok faunáival mutat szoros rokonságot, míg az Aggteleki- és Ruda- 
bányai-hegységben néhány, a Dinaridákból ismert faj is előfordul. A Mecsek és a Villányi
hegység brachiopoda együttese - ellentétben a Tisza Egység erdélyi részeiből ismert faunák
kal - a Germán-medencéhez hasonlítható.

Abstract: The Anisian brachiopod paleobiogeography of the Alpine-Carpathian region is 
assessed on the basis of data from 36 localities, of which 6 are in Hungary.
Distribution pattems and relatíve abundance of brachiopod taxa permit the recognition of 
four different species groups: Germanic ubiquitous, Alpine ubiquitous, Alpine accessory, 
and Dinaric endemic. Diversity, endemism, and the occurrence of species from different 
groups allow to distinguish three faunal belts within the region. Endemic taxa are known 
only from the Dinarids, which is alsó characterized by far the most diverse assemblages. In 
the Anisian this was the only endemic center of the region. Most of the Alpine-Carpathian 
region belenged to a wide transitional faunal beit with moderately diverse assemblages. Im- 
poverished associations containing only a few taxa inhabited the Germanic Basin.
Among the major tectonic units of Hungary, the Bakony Unit and the Szilice Unit belong to 
the middle faunal beit. Faunas from the Balaton Highland are more similar to those of the 
Southern Alps whereas in the Aggtelek and Rudabánya Mts. several forms with Dinaric 
affinities were found. Brachiopod assemblages of the Mecsek and Villány Mts. - unlike 
other parts of the Tisza Unit in Transylvania - are remarkably similar to faunas from the 
Germanic Basin.

'Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Óslénytan-Rétegtani Szakosztályának 1992. április 13-i 
előadóülésén.
7 -^Magyar Természettudományi Múzeum, Föld- és Oslénytár, 1370 Budapest, Pf. 330
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BEVEZETÉS

A brachiopodák első jelentős felvirágzása a perm/triász határon átélt krízis után az 
anizusziban figyelhető meg. Az alp-kárpáti térségben ma már klasszikusnak számító lelőhe
lyek egész sorából ismerünk gazdag faunákat. Jóllehet paleobiogeográfiai adatok sokszor 
csak taxonómiai munkák melléktermékeként kerültek publikálásra, anizuszi brachiopodákról 
már láttak napvilágot paleobiogeográfiai tárgyú összefoglalók. Hazánkban először Detre 
(1970) tárgyalta a kérdéskört. D agys (1974) monográfiájában fejezetet szentelt a triász bra
chiopodák ősföldrajzi elterjedésének. Rámutatott az igazi provincializmus hiányára a Tethys 
régióban, ahol az elszegényedett germán faunák az alpi együttesekből levezethetők és valódi 
endemizmus csak a dinári faunákban mutatkozik. A közelmúltban Pevny (1988) publikált 
egy kompilációt, amelyből azonban lényeges alapadatok hiányoznak. A jelen munka megkí
sérel egy teljesebb adatbázis összeállításával kissé árnyaltabb következtetésekre jutni.

MÓDSZEREK

A munka alapját a térségből rendelkezőre álló irodalmi adatok nyilván nem teljes, de 
affelé törekvő összegyűjtése adta. Egyes esetekben puszta faunalistákat is felhasználtam, de 
az ábrázolt faunákat előnyben részesítettem. Az eredeti határozások kritikai felülvizsgálata 
ellenére az egyes esetekben (pl. Sarajevo környéki faunák) igen kívánatos átfogó revízió 
nem lehetett feladata e munkának.

A különböző szintű taxonok elterjedésének vizsgálatából az adott terület nagysága csak 
faj- vagy nemzetségszintű tárgyalást észszerűsít. Sok faj esetében a belső morfológiai isme
retek hiánya nem tesz lehetővé megbízható nemzetségbesorolást, ezért a nemzetségszintű 
összehasonlításoktól eltekintettem.

A brachiopodák fajöltője az alemeletnyitől a több emeletnyiig terjedhet. A Balaton- 
felvidéki anizusziban is megfigyelhető egy részleges fajváltás a hasonló fáciesű pelsoi és 
illyr faunák között (V örös & P álfy 1989). A rendelkezésre álló adatok jelentős részénél 
azonban a kor nem határozható meg alemelet szinten, vagy a szintek szerinti gyűjtés, vagy 
az együtt előforduló ammoniteszek hiánya miatt. így a sztratigráfiai különbségek hibalehe
tőségének kiküszöbölése kedvéért a pelsoi és illyr együtteseket összevontan tárgyalom.

A paleobiogeográfiai kapcsolatok számszerűsítésének vonzó útja a különböző bináris 
koefficiensek használata. Ez azonban egyenletes ismertségű és egységesen revideált alapada
tokat feltételez. Ennek híján, így esetünkben is, félrevezető eredményekhez vezethet. Ha
gyományos megközelítéssel a különböző fajok elterjedését térképen megjelenítve vizsgáltam 
és jellemző elterjedési típusokat jelöltem ki. A nagyszerkezeti egységek összegzett faunalis
táinak összevetésekor a diverzitást és endemizmust vizsgáltam.

LELŐHELYEK

Mivel a térkép méretaránya határt szab a lelőhelyek ábrázolásának, ezért a 36 térképi 
pont jelentős része az azonos táj- és szerkezeti egységbe tartozó lelőhelyek csoportját képvi
seli. Ezekből 6 (20-24 és részben 25) esik Magyarország területére. Az 1. ábrán feltüntetett 
lelőhely csoportok az egyedi lelőhelyek és a hivatkozások megadásával a következők:

1: Germán-medence
Felső-Szilézia: A ssmann 1937; összefoglaló faunalista: Kozur 1974 

2: Briangonnais zóna
Svájci Előalpok: Baud 1987
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1. ábra. Anizuszi brachiopoda lelőhelyek az alp-kárpáti térségben. A magyarázatot lásd a 
szövegben.
Fig. 1. Anisian brachiopod loealities of the Alpine-Carpathian region. Fór explanation, see 
text.

3: Déli Alpok, Lombardia (nyugat)
Ghegna, Valsecca, Val Brembana: T ommasi 1911; Grigna: P hiijppi 1895; Valenzana, 
Alpi Orobie: Casati & G naccolini 1967 

4; Déli Alpok, Lombardia (kelet)
Val Camonica: A ssereto 1963; Val Trompia, Val Sabbia: Speciale 1967 

5: Déli Alpok, Giudicarie (Trento)
G aetani: 1969 

6: Déli Alpok
Recoaro: B ittner 1890 

7: Déli Alpok, Dolomitok
Latemar, Predazzo: Philipp 1904 

8: Déli Alpok, Dél-Tirol
Prags, Altprags: B ittner 1890  

9; Déli Alpok, Cadore
Monté Rite: D e T oni 1912; F arauegoli & G uasti 1979 

10: Déli Alpok, Friuli és Venezia
Mte. Terzadia: Bitiner 1890; Mte. Cucco: Bittner 1903 

11: Északi Mészkőalpok, Tirol 
Reutte: Bittner 1890 

12: Északi Mészkőalpok, Salzkammergut
Schiechlinghöhe, Láhrcheck, Schreyeralm: Bittner 1890 

13: Északi Mészkőalpok, Alsó Ausztria 
Kaltenleutenberg: B ittner 1890 

14: Dinaridák, Sarajevo környéke
Sarajevo környéke: K ittl 1903; Haliluci, Han Bulog: B ittner 1892 

15: Dinaridák, Montenegró
Ljubisnja-hg.: Sucic-P rotic 1962
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2. ábra. Jellegzetes germán ubikvista fajok elterjedése.
Fig. 2. Distribution of characteristic Germanic ubiquitous species.

16: Dinaridák, Jadovnik hg.
Stara Raska: M ilosavuevic 1933; Zare fennsík: M ilosavuevic 1935 

17: Dinaridák, Montenegró
Bjelasice fennsík: Pantic 1958  

18: Dinaridák, Dalmácia
Dél-Dalmácia: B ittner 1890; Pastrovici, Budva, Stanisici: B ittner 1903 

19: Dinaridák, Montenegró
Sutorman: V inassa de Regny 1903; M artelli 1906;

20: Bakony egység, Balaton-f el vidék
Köveskál, Aszófő, Felsőörs, Iszkaszentgyörgy: Pálfy 1986; Vászoly: V örös &  Pálfy 
1989

21: Tisza egység, Mecsek
összegzett faunalista: D etre 1970; Nyugati Mecsek: T örök 1986 

22: Tisza egység, Villányi hg.
összegzett faunalista: D etre 1970 

23: Nyugati Kárpátok, Szilicikum
Aggtelek: S cholz 1972; Telekes-völgy: P álfy 1924 

24: Nyugati Kárpátok, Szilicikum
Szár-hegy, Rudabányai-hg.: Vörös A. gyűjtése 

25: Nyugati Kárpátok, Szilicikum, Szlovák Karszt
Stítmk, Brzotín, Krásnahorská Dlhá Luká, Zakázané: S iblík 1971a, 1971b, 1972; 
Silica: Kochanová, M ello &  S iblík 1975 

26: Nyugati Kárpátok, Kis Kárpátok, Choc takaró?
Ostry vrch: Pevny 1964 

27: Nyugati Kárpátok, Strázsói hegyek
Hegyesmajtény (Mojtin): K ulcsár 1917; Jazovci, Strazov, Trstená (Sztrázsói takaró): 
Kochanová &  Pevny 1984; Markovica, Iliavky (Choc takaró): Kochanová &  Pevny 
1984

28: Nyugati Kárpátok, Alacsony Tátra, Choc takaró
Predajná, Zámostie: Kochanová &  M ichalík 1986; Deményfalva: M ichalík 1987

62



3. ábra. Jellegzetes alpi ubikvista fajok elterjedése.
Fig. 3. Distribution of characteristic Alpine ubiquitous species.

29: Nyugati Kárpátok, Stratenská Homatina 
M ahel 1957

30: Bihari autochton, Apuseni hg.
Borod medence K-i része, Padurea Craului környéke: Patrulitjs &  Bi.eahu 1967; 
Apuseni hegység összegzett lista: Ianovici & al. 1976 

31: Keleti Kárpátok, Transzilvániai takarórendszer, Persány hg.
Olt áttörés: P atrulius 1973; Coltii Nadasului hegy, Lup$a völgy: Iordan 1977 

32: Déli Kárpátok, Gétikum, Szörényi hg.
Szászkabánya: Halaváts & Schréter 1915, Böckh J. (1887) gyűjtése 

33: Balkanidák, Balkán hg.
Iszker áttörés: T ronkov 1960.

34: Balkanidák, Nyugati Szrednogorje 
Pancsarevo: T ronkov 1981 

35: Balkanidák, Keleti Balkán
Csatala: Enoheva-K incheva 1956 

36: Dobrudzsa
Popina sziget: S imionescu 1910

ELTERJEDÉSI TÍPUSOK

A térségben előforduló fajok négy jellegzetes elterjedési típusba sorolhatók be: 

Germán ubikvisták
A germán triászmedencéből ismert valamennyi faj gyakori eleme az alp-kárpáti és a 

dinári együtteseknek is, így pontosabban germán-alp-kárpáti-dinári ubikvistáknak nevezhet
jük őket. A rendkívül abundáns Coenothyris vulgáris, Mentzelia mentzeli, Tetractinella 
trigonella és a Punctospirella fragilis elterjedését a 2. ábra szemlélteti. Ehhez hasonló képet
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mutat a kissé kevésbé gyakori Silesiathyris angusta, Lingula tenuissima, Costirhynchopsis 
mentzeli és Decurtella decurtata elterjedése is.

Alpi ubikvisták
E csoport tagjai a Germán-medence területéről nem ismertek, de az Alpok, Kárpátok, 

Dinaridák és a Balkán területén gyakoriak, így pontosabban alp-kárpáti-dinári ubikvistáknak 
nevezhetjük őket. Számos lelőhelyen és egyes fajok helyenként tömegesen fordulnak elő. A
3. ábra a Koeveskallina koeveskalyensis, Angustothyris angustaeformis, Piarorhynchella tri- 
nodosi és a Schwagerispira schwageri elterjedésével négy jellemző példát illusztrál. További 
példák e csoport tagjaira a Magyarországról is ismert fajok közül a Volirhynchia vivida, 
Trigonirhynchella attilina, Koeveskallina paleotypus, Schwagerispira mojsisovicsi, Pexidella 
sturi és a Mentzelia ptychitiphila.

Alpi szórványelemek
Az ide sorolt fajok ritka faunaelemek, melyek csak egyes lelőhelyekről és nem minden 

nagyszerkezeti egységből ismertek. Túlnyomó többségük egyik előfordulási területe a Dina
ridák. A Dinaridák mellett a "Rhynchonella" ottomana és az Austriellulal glossoides a Nyu
gati Kárpátokból, a Norella delicatula a Balaton-felvidékről, az "Aulacothyris" supina a Bi
hari autochtonból, a Volirhynchia volitans a Keleti Kárpátokból, a Tetractinella hexagonalis 
és a Norella manganophila a Déli Alpokból ismert. Néhány további fajjal együtt elterjedé
sük a 4. ábra térképén látható. A szórványos előfordulást kisebb ökológiai tűrőképesség és 
gyűjtési elégtelenség egyaránt magyarázhatja.

Dinári fajok
Ebbe a csoportba tartoznak a vizsgált térség egyedüli endemikus alakjai, a kizárólag a 

rendkívüli gazdagságú dinári (elsősorban Sarajevo környéki) lelőhelyekről ismert fajok. 
Alaposabb tárgyalásukat lásd a későbbiekben.

4. ábra. Jellegzetes alpi szórványfajok elterjedése.
Fig. 4. Distribution of characteristic Alpine accessory species.
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DIVERZÍTÁS ÉS EN DEM IZMUS

Ebben a fejezetben az egyes nagyszerkezeti egységek összegzett faunalistáit vizsgáljuk 
a diverzitás és endemizmus szempontjából.

Germán-medence
A Germán-medence faunáját fajszegénység jellemzi, az összegzett faunalistán mind

össze 11 faj szerepel. Ezek mindegyike gyakori eleme a többi vizsgált terület faunájának is 
(germán ubikvisták). Valódi endemikus faj nincs közöttük, az A ssmann (1937) által leírt 
Waldheimia edlingeri, W. ulrici és W. subcircularis a nagy változékonyságú Coenothyris 
vulgáris szinonimái (D agys 1974).

Mecsek és Villány
9 fajt említ'az irodalom erről a területről. Ezek zöme germán ubikvista, egyedül az 

Angustothyris angustaeformis (alpi ubikvista) nem ismert a Germán-medencéből (eltekintve 
P opiel-B arczyk & S enkowiczowa 1983 által meghatározott juvenilis példányoktól).

Bihari autochton
Az innen említett, de nem ábrázolt 9 fajból a germán területeken is gyakori Coenothy

ris vulgáris és Punctospirella fragilis mellett 4 faj alpi szórványelem, az "Aulacothyris" 
supina csak a Dinaridákból került leírásra. Az adatokat ábrázolás híján óvatossággal kell 
kezelni, mert a fenti 4 faj mindegyikét szűkén értelmezett fajfogalom alapján különítették el 
gyakoribb és morfológiai bélyegekben szegény terebratulidáktól.

Keleti-Kárpátok, Transzilvanidák
9 faj fordul itt elő, többségében alpi szőrványelemek. A mélyebbvízi kifejlődésnek 

megfelelően a fauna schreyeralmi típusú, de a dinári kapcsolatra utal a csak Han Bulogban 
előforduló Volirhynchia volitans megjelenése.

Balkanidák
E kevéssé ismert terület néhány lelőhelyéről 5 fajt írtak le. Érdekes az alpi ubikvista 

Piarorhynchella trinodosi tömeges előfordulása.

Dobrudzsa
A 9 innen ismert faj között alpi ubikvista és szórványelemek egyaránt megtalálhatók. 

Északi Mészkőalpok
Az Északi Mészkőalpok brachiopoda együttese közepes diverzitású, 18 fajt említettek 

a területről. Ezek túlnyomó többsége alpi ubikvista, néhány alak az alpi szórványelemek kö
zé sorolható. Endemikus faj nem fordul elő. A mélyebbvízi schreyeralmi kifejlődést sajátos 
asszociáció jellemzi, melynek gyakori fajai a Pexidella marmorea és a Mentzelia ptychiti- 
phila. Sajnos modern gyűjtés és feldolgozás nincs a területről.

Balaton-felvidék
40 fajt tartalmazó gazdag fauna. Az alpi ubikvista és szórványelemek nagy hasonlósá

got mutatnak a hasonlóan gazdag délalpi és nyugati-kárpáti lelőhelyekkel. Máshonnan nem 
ismert formák csak a ritka "Homoeorhynchia" sp. és Thecocyrtella sp., valamint a Mentze
lia balatonica és a Koeveskallina pannonica, melyek faj szintű önállósága azonban kétséges.

Nyugati Kárpátok
A Nyugati Kárpátok belső egységeiből összesítve 36 fajból álló gazdag fauna ismere

tes. Ezek között a legnagyobb diverzitású a Szilicikum együttese. Endemikus fajt nem isme
rünk, a szórványelemek délalpi, dunántúli és dinári kapcsolatokat mutatnak. Dinári affinitá
séi formák a Telekes-völgyből és a Stratenská Homatinából előkerült "Rhynchonella" otto- 
mana és a Szár-hegyről ismert A ustriellula‘l glossoides.
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Déli Alpok
A Déli Alpokból több, mint 60 formális fajt ismerünk, melyeknek kb. egynegyede va

lószínűleg revízióra szorul, mint szinonima (pl. számos Philippi 1885 és Tommasi 1911 által 
felállított rhynchonellida és terebratulida taxon). A máshonnan nem ismert fajok többsége 
ebből a csoportból kerül ki. A gazdag faunában csaknem mindegyik alpi ubikvista megtalál
ható.

Dinaridák
A vizsgált terület legnagyobb diverzitású együttese a Dinaridákból ismert. Több, mint 

száz formális faj előfordulását ismertették. A kvantitatív értékelés korszerű revízió híján ve
szélyes, hiszen valószínű, hogy B ittner (1902) túlzottan szűk fajfogalmat használva állított 
fel egy sor "Aulacothyris" és "Rhynchonella" fajt a Sarajevo környékéről származó anyag 
alapján. Azonban a vitatható taxonokat leszámítva is nyilvánvaló, hogy a vizsgált térségben 
egyedül itt találkozunk számottevő endemizmussal. Jónéhány faj (pl. Tetractinella cornutu- 
la, Stolzenburgiella bukowski, Aulacothyris spp., "Rhynchonella" spp., stb.) csak innen 
ismeretes, nem fordul elő a Tethys keletebbre eső régióiban sem.

ÉRTÉKELÉS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

A brachiopoda faunák különbségeit sztratigráfiai, ökológiai és paleobiogeográfiai 
okok magyarázhatják. A pelsoi és illyr, illetve tagolatlanul anizuszi faunák összegzett tár
gyalásával a nagyszerkezeti egységekben a rétegtani különbségek összemosódnak. Az egyes 
lelőhelyek közt nyilvánvalóan fennálló ökológiai különbségek (mint pl. a medence fáciesű 
schreyeralmi vagy Han Bulog-i faunák eltérése a platform kifejlődések együtteseitől) szintén 
kiegyenlítődnek a nagyszerkezeti egységenkénti összegzett tárgyalás által. Ilymődon az 
eredő különbségek nagyrészt paleobiogeográfiai jellegűek.

Általánosságban inkább a faunák hasonlósága, mintsem különbsége a szembeötlő. A 
germán ubikvista fajok nagy gyakorisága azt mutatja, hogy a Nyugati Tethys selfjein nem 
volt gátja a faunamigrációnak. A kiugróan nagy diverzitású és endemikus alakokat is tartal
mazó dinári faunák arra vallanak, hogy ezek a déli területek képezték az egyetlen igazi 
endemikus centrumot az adott időszakban.

Ettől távolodva a diverzitás két lépcsőben csökken. Az Északi Mészkőalpok, Déli 
Alpok, Bakony egység, Kárpátok és Balkanidák faunaegyütteseit mérsékelt, közepes vagy 
nagy diverzitás jellemzi az endemikus alakok igen alárendelt szerepével vagy teljes hiányá
val. Ezeken a területeken az alpi ubikvisták és szórványelemek alkotják a fauna jelentős 
hányadát.

A periférikus helyzetű germán epikontinentális tengert szintén déli eredetű, de igen 
elszegényedett fauna uralta (germán ubikvisták). A faunaeloszlás tehát valódi provincializ
must nem, de övességet mutat. A vizsgált térség legnagyobb része a dinári és a germán 
diverzitási pólusok közötti átmeneti zónába tartozik.

A magyarországi faunák közül a Balaton-felvidéki és az Aggtelek-Rudabányai hegysé- 
gi együttesek az ubikvisták mellett jellegzetes alpi szórványelemeket tartalmaznak. Ezeket 
elemezve a Balaton-felvidék inkább délalpi rokonságot mutat, míg a Szilicikumban dinári 
kapcsolatokat is felfedezhetünk (a Szár-hegyi "Austriellula? glossoides és a Telekes-völgyi 
"Rhynchonella" ottomana). A Mecsek és a Villányi-hegység brachiopoda faunája tipikusan 
germán összetételű, a germán ubikvistákon kívül más, a Germán medencéből nem ismert faj 
nem fordul elő. Lehetséges azonban, hogy az ősföldrajzi közelség helyett inkább a Germán
medence immigránsait korlátozó ökológiai szűrőhöz hasonló környezeti feltételek megléte 
okozza a faunahasonlóságot. A szintén a Tisza egységhez tartozó Bihari autochtonból 
viszont több dinári rokonságú alpi szórványelemet is ismerünk.
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