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KÖZÉPSŐ-TRIÁSZ (FELSŐ-ANIZUSZI) AMMONOIDEA 
PALEOBIOGEOGRÁFIA AZ ALP-KÁRPÁTI RÉGIÓBAN1

Middle Triassic (Laté Anisian) ammonoid palaeohiogeography in the Alpine-Carpathian
region

VÖRÖS Attila2

Kivonat: A középső-triászon belül két anizuszi horizont (legfelső pelsoi; legfelső illyr) 
ammonitesz faunáinak területi eloszlását vizsgáltam "jellemző taxonok" segítségével. A leg
felső pelsoiban az alp-kárpáti és germán területeken lényegében homogén faunaeloszlás 
mutatkozik. Ezzel szemben a legfelső illyr paleobiogeográfiai térkép határozott fauna-öves- 
séget mutat: a "germán” fauna teljesen elkülönült, endemikus; a tethysi régió mélyvízi, 
pelágikus medenceterületein a rendkívül gazdag "schreyeralmi-dinári" faunák jelentkeznek; 
a sekélyebb selfrégióra pedig (az előzőhöz hasonló összetételű, de kissé szegényebb) "délal- 
pi" faunatípus jellemző. A paleobiogeográfiai kép rövid időn ( 1 Ma) belüli alapvető meg
változása legvalószínűbben az egykori globális tengerszintváltozással hozható összefüggés
be: a pelsoi-végi magas tengerszint növelte az ammonoideák migrációs lehetőségeit és előse
gítette a faunák homogenizálódását; az illyr-végi hirtelen tengerszintesés viszont, izolációs 
tényezőként, az endemizmus kialakulásának kedvezett.

Abstract: Two Middle Triassic horizons (uppermost Pelsonian and uppermost Illyrian) 
have been selected and the geographical distribution of their ammonoid faunas has been 
studied by using "distinctive taxa". In the uppermost Pelsonian a more or less homogeneous 
distribution can be seen in the Alpine-Carpathian and Germán areas. On the other hand, the 
uppermost Illyrian paleobiogeographical map shows marked faunal belts: the "Germán" fau
na is strongly endemic; in the deeper, pelagic basinal areas of the Tethyan region the ex- 
tremely rich "Schreyeralm-Dinaric" fauna appears; the shallower shelf regions are charac- 
terized by the "South-Alpine" fauna (a little impoverished version of the former). The dras- 
tic change of the paleobiogeographical picture within a short time ( 1 Ma) might be related 
to the synchronous change of the global sea-level: the end-Pelsonian high-stand enhanced 
the migration of the ammonoids and the homogenization of the faunas, whereas the end-Il- 
lyrian sea-level fali resulted in increasing endemism.

BEVEZETÉS

A triász faunaprovinciákat - jórészt ammoniteszek alapján - Európában igen korán 
felismerték: M ojsisovics (1869, 1874) a klasszikus "germán", vagy "Muschelkalk" mellett 
"juvavi" és "mediterrán" provinciákról értekezett, alapvető művének (M ojsisovics 1882) 
címe pedig "Die Cephalopoden dér mediterránén Triasprovinz". Talán éppen ennek az igen
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korai, zseniális szintézisnek és a lenyűgöző erejű, teljeskörű fauna dokumentációnak kö
szönhető, hogy ezt a kérdést mindenki hosszú időn át "elintézettnek" tekintette.

Korszerű, és térképi ábrázolásokkal is kísért paleobiogeográfiai értékelések az európai 
középső-triászról főként conodonta faunák alapján készültek (pl.: Hirsch 1977, D ruckman 
& al. 1982, K olar-Jurkovsek 1991); ezekben a germán és a Tethysi (alpi) mellett a szefárd 
provincia kapott különös hagsúlyt. Ammoniteszek és más faunacsoportok alapján is szület
tek nagyszabású, Pacifikum- (Tozer 1982), Tethys- (Krystyn &  T atzreffer 1991) sőt Pan- 
thalassa-méretű (Tollmann &  Kristan-T ollmann 1985) paleobiogeográfiai szintézisek, ezek 
azonban nem, vagy csak alárendelt mértékben érintették a Tethys nyugati végét. U lrichs &  
M undlos (1985) korszerű és részletes vizsgálata a germán provincián belüli viszonyok rész
letesebb elemzésére korlátozódott.

Az európai alpidák ősföldrajzi-lemeztektonikai rekonstrukciójához elengedhetetlenül 
szükségesek a faunisztikai adatok. Ezért is időszerű, hogy az alp-kárpáti régió jól ismert 
középső-triász ammonoidea faunáiról paleobiogeográfiai értékelést készítsünk.

A 356/88. számú OTKA kutatási téma a magyarországi nagyszerkezeti egységek és a 
környező területek paleobiogeográfiai kapcsolatainak elemzését tűzte ki célul. Nagyszerke
zeti egységeink közül csak a Dunántúli-középhegységi egységből (Balaton-felvidék), a Tisza 
egység északi zónájából (Mecsek) és a Gömör-Bükki egység Szilicei (Bódva) alegységéből 
(Rudabányai-hg., Szár-hegy) ismerünk többé-kevésbé gazdag középső-triász ammonoidea 
faunákat.

Az ammonoidea nemzetségek és fajok rövid (zónányi, szubzónányi) öltője miatt "vé
kony időszeleteket" kell kijelölnünk, melyeken belül a paleobiogeográfiai összehasonlítás 
reálisan elvégezhető. A jelen vizsgálat kereteiben két ilyen "időszelet" kínálkozott, amelye
ket magyarországi lelőhelyeinken és a környező európai területeken egyaránt, viszonylag 
gazdag fauna képvisel: (1) a pelsoi/illyr határrégióhoz közel eső Bulogiteses és "binodosu- 
sos" horizontok (Zoldianus szubzóna + Binodosus szubzóna sensu V örös 1987), valamint 
(2) az illyr/fassai, azaz az anizuszi/ladini határrégióhoz közeleső, legfölső "trinodosusos" és 
legalsó Párákéilneriteses horizontok.

Az egyes lelőhelyek faunáinak ismertsége és az előkerült fajok száma igen eltérő, 
ezért a numerikus módszerek (hasonlósági koefficiens számítások) alkalmazása nem volt 
célszerű. Sokkal megbízhatóbbnak látszott a gyors áttekintésre kiválóan alkalmas "jellemző 
taxonok” elterjedésének vizsgálata és térképi ábrázolása. Az alp-kárpáti régió egyedi lelőhe
lyeinek konkrét faunái mellett, referenciaként a germán provinciát (Muschelkalk fauna) 
egyetlen "pont" képviseli Kozur (1974) faunisztikai adatai alapján.

LEGFELSŐ FELSŐI FAUNÁK

A paleobiogeográfiai összehasonlítás céljára kiválasztott 9 taxon közül két faj (Parace- 
ratites ? binodosus, Bulogites zoldianus) képviselhetné a germán provinciát, másik kettő 
(Bulogites gosaviensis, Norites gondola) a "schreyeralmi" kifejlődésre látszik jellemzőnek, 
további öt nemzetség, a Proavites, Judicarites, Acrochordiceras, Beyrichites és a Ptychites 
(.Discoptychites) pedig általános elterjedésű a Déli Alpokban. Az összehasonlításban 15 
lelőhely szerepel; közülük kettő magyarországi (1. ábra): 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Germán provincia ("Assemblage-Zone mit Judicarites und Neoschizodus orbicularis",
Kozur 1974)

2 . Szentkereszt hg. (Trammer 1972)
3. Contrada Gobbia (Val Camonica), Lombard medence (A ssereto 1963)
4. Stabol Fresco (Giudicarie), Lombard medence (B alini 1991)
5. Dont (4 . szinte Dolomitok (A ssereto 1971)
6. Schreyeralm (Északi Mészkőalpok), Juvavikum (M ojsisovics 1882)
7 . Tiefengraben, Grossreifling (Északi Mészkőalpok), Bajuvarikum (Tatzreiter &  V örös

1991)
8. Aszófő (Balaton-felvidék), Dunántúli Középhegység (V örös 1987, Tatzrefter &  V örös

1991)
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9. Zámostie (Alacsony Tátra), Hronikum, Choc takaró, Biely Váh egység (Rakús 1986)
10. Mecsek, Tisza egység, Mecsek zóna (N agy 1968)
11. Keresztényfalu (Brassói hegyek), Gétikum (MÁFI gyűjtemény)
12. Nyugati Balkán, Prebalkán zóna(?) (Tronkov 1976)
13. Szarajevó környéke (Han Bulog, Haliluci, Blizanac), Szerb zóna (H aukr 1887, 1896, 

K itti. 1903)
14. Volujak hg. (Gacko), Szerb zóna (G ugenberger 1927)
15. Boljevici (Virpazar), Budva zóna (M artelli 1904)

(8) P ara ce ra tites  ?b in odo sus  A  A c ro ch o rd ice ra s  A  N orites gondola
• f a  B u log ite szo ld ian us  B B eyrlch ite s  p P roavites
★  B u lo g ite sg o sa v ie n s is  D P ty c h ite s (D ls c o p ty c h ite s ) J Ju d ica riles

1. ábra. Jellemző ammonoidea taxonok elterjedése az alp-kárpáti régióban a legfelső 
pelsoiban.
Fig. 1. Distribution of distinctive ammonoid taxa in the Alpine-Carpathian region in the 
latest Pelsonian.

Meglepő módon, a térképen semmiféle provincialitásra utaló faunisztikai elkülönülés 
nem rajzolódik ki. A "Muschelkalk" területeken nincsenek endemikus formák, hanem a dél- 
alpi jellegűnek mondható taxonok lépnek fel. Még határozottabban "délalpi" jellegű a Tisza 
egység (Mecsek: 10) és a Balkán hg. (12) faunája, mert ezekben a Ptychites félék is jelentős 
szerepet játszanak. A "schreyeralmi" jellegűnek tekintett taxonok a szűkebb értelemben vett 
alpi és dinári területeken jelentkeznek, de a fauna összképe a dinári területeken is kozmopo
lita, délalpi vonásokat mutat.

LEGFELSŐ ILLYR FAUNÁK

A térképi ábrázolásban szereplő 12 taxon közül kettő, a Paraceratites (Progonocerati- 
tes) atavus és a P. (P.) robustus egyértelműen germán jellegű. A "schreyeralmi-dinári" ki
fejlődési területek igen gazdag faunájából a Megaphyllites sandalinus és a Gymnites incultus 
fajokat, valamint a Procladiscites, Monophyllites és Sturia nemzetségeket látszott célszerű
nek kiemelni, mint leginkább jellemző taxonokat. A Paraceratites trinodosus, P .1 subnodo-
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sus, Flexoptychites flexuosus, Beyrichites és Semiornites taxonok szolgálnak a "délalpi" fau
natípus jellemzésére. Az összehasonlításban 23 lelőhely szerepel, közülük 3 magyarországi 
(2. ábra):

1. Germán provincia ("Paraceratites-Assemblage Zone", Kozur 1974)
2 . M. S. Giorgio (Ticino), Luganoi hátság (Rieber 1973)
3. Lenna (Val Brembana), Lombard medence (V enzo &  Pelosio 1968)
4 . Contrada Gobbia (Val Camonica), Lombard medence (A ssereto 1963)
5. Stabol Fresco (Giudicarie), Lombard medence (B alini 1991)
6. Fricca-völgy (Trento), Trento platform (A rthaber 1916)
7. Dont (5. szint, Val Infema), Dolomitok (A ssereto 1971)
8. Schreyeralm (Északi Mészkőalpok), Juvavikum (M ojsisovics 1882)
9. Balaton-felvidék, Dunántúli Középhegység (Vörös, kézirat)

2. ábra. Jellemző ammonoidea taxonok elterjedése az alp-kárpáti régióban a legfelső illyrben. 
Fig. 2. Distribution of distinctive ammonoid taxa in the Alpine-Carpathian region in the 
latest Illyrian.

10. Bakonyszűcs (Bsz-3), Dunántúli Középhegység (V örös, kézirat)
11. Smolenice (Kis-Kárpátok), Hronikum, Havranica takaró (Kollárová-A ndrusovová 

1967)
12. Stratenská homatina + Gemerská Horka, Gemerikum (Kollárová-A ndrusovová 1964, 

1967)
13. Szár-hegy (Rudabányai hg.), Bódvai takaró (V örös, kézirat)
14. Vaskóhmező (CÍmp) (Móma hg.), Vascáu takaró (Kutassy 1928)
15. Szászkabánya (Déli Kárpátok), Gétikum (Böckh 1888)
16. Hagighiol, De^li Caira (Dobrudzsa), Tulcea zóna (S imionescu 1910, 1913)
17. Nyugati Balkán hg., Prebalkán zóna(?) (Tronkov 1976)
18. Luda Kamcia, Kötél zóna (G anev 1961)
19. Pribudica (Knin), Budva zóna(?) (P r u  & M udrenovic 1988)
20. Szarajevó környéke (Han Bulog, Haliluci), Szerb zóna (H auer 1887, 1892, Kitti. 1903)
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21. Volujak hg. (Gacko), Szerb zóna (G ugenberger 1927)
22. Seljani, Crvena Greda (Durmitor hg.), Szerb zóna(?) (Besic 1949, Lhjbovic 1976)
23 . Boljevici (Virpazar), Budva zóna (M artelei 1904)

A térképen meglehetősen jól elkülönülő faunaterületek rajzolódnak ki. A germán régi
óra (melyet itt, referenciaként, egyetlen pont jelképez) rendkívül erősen endemikus Parace- 
ratites (Progonoceratites) fauna jellemző. A kiválasztott két faj P. (P.) robustus és P. (P.) 
atavus, a többi, tucatnyi, idetartozó taxonnal együtt szélesen elterjedt a Muschelkalk meden
ce üledékeiben, de az alp-kárpáti, vagy mediterrán területekről ebből a korból sehonnan sem 
jelezték előfordulásukat. A következő faunaterületet "délalpi"-nak nevezhetjük; a jellemző 
taxonok domináns előfordulása alapján a Déli Alpok mellett ide tartozik a Dunántúli 
Középhegység, valamint a Balkán vonulat néhány lelőhelye is. A leggazdagabb faunák a 
"schreyeralmi-dinári" területeken jelentkeznek. Gazdagságukat az adja, hogy a "dinárinak" 
tekintett taxonok mellett többnyire az összes "délalpi" forma is megtalálható bennük. Ide 
tartoznak a szorosabb értelemben vett dinári lelőhelyeken (Szarajevó környéke, Gacko, 
Durmitor, Boljevici) kívül a - jelenlegi helyzetüket tekintve egymástól meglepően távol eső 
- schreyeralmi (8), rudabányai (13) és dobrudzsai (16) lelőhelyek. Közös vonásuk a kőzetta
ni kifejlődés: a többnyire kondenzált, gumós ammoniteszes mészkő ("triász ammonitico 
rosso": schreyeralmi, vagy han-bulogi mészkő).

KÖVETKEZTETÉSEK

A fenti faunaeloszlás a következő ősföldrajzi képbe illeszthető bele: Az anizusziban az 
európai kontinens déli felét északon sekélyebb (epikontinentális) délre mélyülő (self) tenger 
bontotta. Délkeletről, a Tethys óceán felől ékalakban benyomuló mélytengeri (óceáni) 
medencék bontották meg az egységes selfterületet (Vardar, Dobrudzsa); ezek mentén terjedt 
el a "dinári" típusú fauna. A következő, "délalpi" faunaöv a mélytengeri medencéket övező 
sekélyebb, de nyílttengeri selfterületeken alakult ki. A harmadik, legészakibb, "germán" 
fauna a jóval sekélyebb vizű és időnként izolált Muschelkalk medencében fejlődött ki. A 
germán fauna endemikus, a másik két faunatípus azonban nem képez két önálló paleobio- 
geográfiai egységet: a délalpi fauna a 
dinári fauna elszegényedett variánsá
nak tekinthető.

További megfontolásra érde
mes, hogy a pelsoi-végi, teljesen 
homogénnek mondható faunaeloszlás
ból hogyan és miért alakult ki határo
zott endemizmus és faunaövesség az 
illyr végére, az eltelt alig 1 millió év 
alatt. Legvalószínűbb magyarázatként 
a globális eusztatikus tengerszintvál- 
tozások jöhetnek számításba. H aq &  
al. (1988) revideált eusztatikus görbé
je az anizuszi közepére (nagyjából a 
Balatonicus és Binodosus szubzónák 
idejére) viszonylag magas tengerszin
tet mutat, a Trinodosus Zóna végére 
ezzel szemben hirtelen tengerszinte- 
sés következik be (3. ábra).

Magától értetődő módon, a ma
gas tengerszint az epikontinentális 
tengerekbe könnyebb behatolást tesz 
lehetővé az ammonoideák számára, 
ezáltal nagyobb területeken homoge
nizálódik a faunaösszetétel. A Balato-

3. ábra. A legfelső pelsoi homogenizáció és a leg
felső illyr endemizmus összefüggése a globális ten- 
gerszintváltozással (H aq & al. 1988 nyomán, a he
lyi zónanevekkel kiegészítve).
Fig. 3. The global eustatic curve and its relation to 
the latest Pelsonian homogenization and to the 
latest Illyrian endemism (After H aq & al. 1988, 
names of local zones added).
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nicus Zónában gazdag Balatonites faunát ismerünk a Germán medeneéből (Rassmuss 1915) 
ami az alpi és germán területek közötti kitűnő faunakapesolatra utal, de ez a "faunahullám" 
az egészen távoli területekkel történő korrelációt is lehetővé teszi (pl. Nevada: Silberling & 
N ichols 1982).

A Trinodosus Zóna során jelentkező tengerszint csökkenés elzártabb, endemikus "pro
vinciává" tette a Germán medencét, ahol a többi területtől teljesen eltérő Progonoceratites 
fauna fejlődött ki. Egyidejűleg - de kevésbé jól értelmezhető módon - a Tethysen belül is 
nőtt az endemizmus, és a vizsgált területen belül legalább két faunaöv alakult ki. A tenger
szint csökkenése és az ezzel együttjáró, fokozott endemizmus a Trinodosus Zóna végére és 
a Reitzi Zónára, azaz a klasszikus értelemben vett anizuszi/ladini határ tájékára esik. Nem 
meglepő, hogy az erősen endemikus ammonoidea faunák alapján az anizuszi/ladini határ 
világméretű korrelációja komoly nehézségekbe ütközik.
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