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BAKONYI ALSÓ KRÉTA BRACHIOPODÁK PALEOBIOGEOGRÁFIAI 
KAPCSOLATAI AZ ALP - KÁRPÁTI RÉGIÓBAN1

Paleobiogeographic relationships of the Early Cretaceous brachiopods of the Bakony Mts.
in the Alpine-Carpathian region

SOMODY Ágnes2

Kivonat: Az európai alsó kréta brachiopodák eloszlása alapján az irodalom három fauna
provinciát különít el: Boreális, Jura, Tethys-i. Az egyes faunaprovinciák jellemző fajokkal, 
alfajokkal bírnak. A Bakony hegység területéről összesen hét lelőhely brachiopoda együttese 
került vizsgálatra valangini, barrémi, alsó és felső apti korú képződményekből. A Közöskú- 
ti-árok valangini korú rétegeiből csak Pygopinaek kerültek elő. Ezek jellegzetes Tethys-i 
formák. A három barrémi korú képződményeket tartalmazó lelőhelyről - Kakastaréj-hegy, 
zirci ''Márványbánya", Közöskúti-árok - vizsgált brachiopoda együttes egységesen a Tethys 
faunaprovinciához sorolandó a valanginihez hasonlóan. Az Eperkés-hegyről gyűjtött alsó 
apti anyag Tethys-i, Sub-Tethys-i. A felső apti krinoideás mészkőből négy lelőhelyről - 
Szilas-árok, Közöskúti-árok, Eperkés-hegy, Bocskor-hegy - tizenkét faj került elő. Jellemző 
a Pygopinaek teljes hiánya. Ezen időszakban a terület a Jura faunaprovinciához kapcsolható. 
Jelen vizsgálatok azt mutatják, hogy az alsó és felső apti határán a Bakony hegység helyze
tében jelentős változás állt be: az alsó aptiig a Tethys-i faunaprovincia része, míg a felső 
aptiban a Jura faunaelemek dominálnak. A felső apti idején a Bakony hegység brachiopoda 
faunája az ÉK-Szardinia, DK-Francaország, valamint a Krím, Kaukázus lelőhelyeiről leírt 
faunákkal mutat szoros kapcsolatot.

Abstract: On the basis of the distribution of the European Lower Cretaceous brachiopods 
three faunal provinces, Boreal, Jura and Tethyan, are distinguished in the relevant litera- 
ture. The faunal provinces have distinctive species and subspecies. Valanginian, Barremian, 
Lower and Upper Aptian brachiopod assemblages of seven localities from the Bakony Mts. 
have been studied. The Valanginian beds of the Közöskút Ravine have yielded only 
Pygopinae. These are distinctive Tethyan forms. The brachiopod assemblages found in the 
three Barremian localities (Kakastaréj Hill, "Márványbánya" at Zirc, Közöskút Ravine) 
have to be ranged intő the Tethys faunal province. The Lower Aptian matériái collected 
from the Eperkés Hill is Tethyan, Sub-Tethyan. Twelve species have been found in the 
Upper Aptian crinoidal limestones at four localities (Szilas Ravine, Közöskút Ravine, 
Eperkés Hill, Bocskor Hill). Pygopinae are missing here. At this time the area can be con- 
nected to the Jura faunal province. The present study shows that at the Early/Late Aptian 
boundary a considerable change in the paleogeographical position of the Bakony Mts. took 
piacé. Up to the Early Aptian the area belonged to the Tethys faunal province, whereas in 
the Laté Aptian the elements of the Jura fauna became dominant here. In the Laté Aptian 
the brachiopod fauna of the Bakony Mts. shows close relationships with the faunas 
described from the localities of NE Sardegna, SE Francé, the Crimea and the Caucasus.

Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Óslénytan-Rétegtani Szakosztályának 1992. április 13 i 
előadóülésén.

27636 Pécs, Fáy András u. 36.
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BEVEZETÉS

A brachiopodák különösen alkalmasak faunaprovinciák kijelölésére (Acer 1965, 
1971), mivel szesszilis benthosz szervezetek, így a tengerfenék sajátságai meghatározóak az 
elterjedésükben, ennélfogva meglehetősen zárt közösségekben éltek. Mindazonáltal nem 
szabad elfeledkeznünk az alábbi tényekről (M iddlemiss & al. 1971): 1. az endemizmus leg
feljebb genusz szinten jelentkezik, de általánosabb a faj szinten kimutatható endemizmus; 2. 
a faunák közötti határokat nagymértékben az áramlási rendszerek szabták meg; 3. nem 
szükségszerű, hogy a különféle mezozoós invertebrata provinciák (pl. ammoniták-brachio- 
podák) egybeessenek.

A szorosan vett témával kapcsolatos megjegyezni való - nagy sajnálatomra -, hogy a 
Kárpátokból, de az Alpok egyes területeiről is igen kevés adat áll rendelkezésre.

A téma nagy érdeklődésre tart számot világszerte. Európában számos tanulmány jelent 
meg a kréta brachiopodák paleobiogeográfiájáról (A ger 1965 1971, 1975, 1986; M iddlemiss 
1973, 1979, 1980, 1984a, 1984b; M iddlemiss &  Rawson 1971; Owen 1973).

Munkám célja az Alp-Kárpáti régió alsó kréta brachiopoda faunájának paleobiogeo- 
gráfiai vizsgálata, a Dunántúli-középhegység egykori helyzetének tisztázásához újabb adatok 
szolgáltatása, továbbá a Bakony hegységben gyűjtött valangini, barremi, alsó és felső apti 
brachiopodák elterjedésének vizsgálata volt irodalmi adatok alapján. A munka során két fő 
kérdésre kerestem választ: egyrészt a Bakonyban az alsó kréta kor folyamán hogyan válto
zott a fauna összetétele, másrészről, az előzőek alapján mely faunaprovinciákhoz kapcsolha
tó a terület az egyes időszakokban.

A vizsgálatok alapján a bakonyi fauna - különösen az apti elemek - szoros kapcsolatot 
jeleznek a Krím és a Kaukázus lelőhelyeiről leírt fajokkal illetve genuszokkal.

FAUNAPROVINCIÁK

Az alsó kréta brachiopodák három geográfiai csoportba sorolhatók: Boreális, Tethys-i, 
és egy közbenső, amelyet jellemző lelőhelye után Jura-faunának neveznek (M iddlemiss 
1973, 1979, 1984a; Owen 1973).

1. Boreális fauna. Az ide sorolható fajok, angliai É-franciaországi lelőhelyeken talál
hatók, míg a Ruhr-Harz vonaltól D-re nem ismeretesek. Számos, nagy területen elterjedt 
genusznak van kizárólag boreális faja, illetve alfaja. A terület jellemző elemei közül néhá
nyat megemlítek a teljesség igénye nélkül: Sellithyris sella lindensis M iddlemiss, Sellithyris 
coxvellensis M iddlemiss és a Cyrtothyris M iddlemiss.

A Boreális területeken az alsó kréta idején elsősorban terrigén üledékek rakódtak le.
2. Tethys fauna. Az ide tartozó fajok szorosan kapcsolódnak a Tethys déli partvonalá

hoz, ugyanakkor nagyon rikák a Biscay-Lyon-Jura hg. és Bohémiai vonaltól É-ra 
(M iddlemiss 1973). Owen (1973) az idesorolható Rhynchonejjidákat domináns "alpi" 
csoportként jegyezte fel. Ezen fauna jellemző formái: a Pygope Link, Pygites Buckman, 
Antinómia Catullo, és a Nucleata Quensedt (= Glossothyris D ouvillé) genuszok fajai. 
Ezekhez gyakran kapcsolódnak a Lacunosella W isniewska genusz fajai.

Egy további csoport a Sub-Tethys-i fauna (M iddlemiss 1973) amely a Tethys régió 
szélső peremén található, határos a Jura hg.-i területtel. Erre a csoportra jellemzők pl.: a 
Monticlarella W isniewska genusz fajai. A Moutonithyris moutoniana (d 'Orbigny) faj, amely 
egy típusos sub-tethysi faunaelem, az alsó krétában a Kaukázustól Portugáliáig elterjedt. 
Ezenkívül a Peregrinella Ohlert, Weberithyris Smirnova, Sardope sardoa (D ieni & 
M iddlemiss). A legutóbbi kutatási eredmények figyelembevételével a Praelongithyris 
M iddlemiss genuszt a Sub-Tethys-i fauna egyik tagjának kell tartanunk (M iddlemiss 1984b), 
innen terjedt el É-i területekre is.

*
Aláhúzással a Bakonyban is előforduló fajokat, illetve genuszokat jelöltem.
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A Tethys faunák főleg a szárazföldi detrituszban szegény üledékekhez kapcsolódnak. 
A fauna tagjaira általánosan jellemző, hogy finomszemű világosszürke mészkőben, vagy 
finomszemű márgásmészkőben, valamint sekélytengeri bioklasztokban találhatók.

3. Jura fauna. Az ide tartozó formák a Jura hegységre és a Párizsi-medence DK-i 
részére jellemzőek, de vannak szélesen elterjedt fajai is. Továbbá előfordulnak még 
Provenceban, a Pireneusokban, az Ibériai hegységben, a Ny-i Magas Atlaszban, É-Bulgáriá- 
ban, a Krímben és a Kaukázusban, valamint a Kopet-Dagban. A faunapro-vincia típusos 
fajai (M iddlemiss 1979): Sellithyris carteroniana (d 'O rbigny), S. essertensis (P ictet), Lorio- 
lithyris russillensis (de Lor.) , L. valdensis (de Lor.) , Musculina sanctaecrucis (de Lor.), 
Tropeothyris salevensis (de Lor.) , rhynchonellidák: Lamellaerhynchia, Sulcirhychia fajai is, 
sok más mellett.

A Jura fauna litológiai szempontból közbenső helyzetet foglal el a Tethys- és a Borea- 
lis-fauna között, de az előbbihez áll közelebb. Gyakran előfordul nagy számú Jura elem erő
sen meszes, orbitolinás mészkőben (M iddlemiss 1973). Azon fajok, amelyek a hauterivi ide
jén behatoltak a boreális medencébe, szigorúan sekély tengeri, peremi fáciesre korlátozód
tak.

A BAKONYI LELŐHELYEK RÖVID ISMERTETÉSE

Valangini emelet.
A Közöskúti-árok ÉNy-i odalán található feltárásban a maimtól a barrémiig folyama

tos rétegsor fejlődött ki, erre diszkordánsan települ az apti crinoideás mészkő. A valangini 
emeletbe tartozó rétegsor biancone típusú szürkés fehér színű, vékonyan rétegzett mészmár- 
ga rétegekből áll (F ülöp 1964). Az alsó valangini emelet gazdag ősmaradvány együttest tar
talmaz, amelyből az általam revideált brachiopoda együttes is előkerült. (Eredetileg Horváth 
Anna határozta meg a faunát. Az anyagot a MÁFI gyűjteményéből kölcsönöztem.) Korát 
ammoniteszek alapján határozták meg. A revízió során a következő fajokat határoztam meg 
a brachiopoda faunából: Pygope catulloi (P ictet), P. janitor (P ictet) var., P. diphya (von 
B uch.) , Nucleata ? planulata (Z ejszner). E z a taxonlista megegyezik a Horváth Anna által 
közölttel.

IBarrénű emelet.
A Közöskúti-árokban a korábban ismertetett rétegsorban taláható a barrémi cephalopo- 

dás márga, amelyre glaukonitos, homokos márgasorozat települ, homokos mészkőréteg 
közbetelepülésekkel (F ülöp 1964). Az alsó cephalopodás márgából gyűjtötték a brachiopoda 
együttest is, amelynek tagjai: Lacunosella moutoniana (d 'O rbigny), Triangope triangulus 
(V alenciennes) , Nucleata euthymi (P ictet), Pygites diphyoides (d 'O rbigny).

A Kakastaréj-hegyen a berriázi mészkővel vető mentén érintkezik a barrémi, világos
vörös árnyalatú, szürkésfehér színű mészkőgumós márga (F ülöp 1964). Ebből a következő 
brachiopoda fajokat határoztam meg: Lamellaerhynchia ? rostriformis (R oem.) , Lacunosella 
moutoniana (d 'O rbigny) , Nucleata planulata (Z ejszner) , N. rupicola (Z ittel), Moutonithy- 
ris ? moutoniana (d 'Orbigny) , Triangope triangulus (V alenciennes) juv.

A zirci "Márványbánya" feltárásban titon mészkőre éles határral települ a barrémi 
világos rózsaszínessárga cephalopodás mészkő, amely kemény, tömött szövetű, kagylóstöré
sű mészkő. Az alsó barrémi rétegekben gazdag ősmaradvány együttes található. A cephalo- 
poda fauna rendkívül értékes, és egyben lehetővé teszi az összlet korának pontos meghatáro
zását. Munkám során a következő brachiopoda együttest határoztam meg (1986 őszi gyűj
tés): Lacunosella moutoniana (d 'O rbigny), Triangope triangulus (V alenciennes), Pygites 
diphyoides (d 'Orbigny), Nucleata planulata (Z ejszner) , N. rupicola (Z ittel).

Ápti emelet.
Az Eperkés-hegyen vörösbama színű agyagmárga lencséből gyűjtöttünk gazdag ősma

radvány együttest. A lencse fekűje felső triász dachsteini típusú mészkő, míg fedője az apti 
crinoideás mészkő. A lencse mérete mindössze néhány 10 cm, az európai irodalom ezt a
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formát "pocket"-nek, azaz "zseb"-nek nevezi. Az ammoniteszek alapján az összlet kora alsó 
apti (Nagy I.Z. szóbeli közlése). A lencse brachiopoda faunája: Monticlarella decipiens 
(d ’O rbigny) , Nucleata planulata (Z ejszner) , Moutonithyris moutoniana (d 'O rbigny), 
Camerothyris ? sp.

Az apti szürke crinoideás mészkőből 4 lelőhelyen végeztem gyűjtést: az olaszfalui 
Eperkés-hegyen, a zirci Bocskor-hegyen, Borzavár közelében a Szilas-árokban, és a Hárskút 
melletti Közöskúti-árokban. A befogadó kőzet különböző méretű crinoidea vázelemekből 
áll, gyakran keresztrétegzettség figyelhető meg benne. Különböző méretű extraklasztokat is 
tartalmaz, váltakozó mennyiségben. A mészkő színe szürke, vörösbama, vörös, ha glauko- 
nitos, akkor zöldesszürke. A képződmény legalsó rétegeiből került elő gazdag, de igen rossz 
megtartású brachiopoda fauna. A fauna összetételét az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat. Felső apti brachiopodák az É-Bakonyból (lelőhely és 
darabszám feltüntetésével).
Table 1. Upper Aptian brachiopods from the N Bakony (numbers of 
specimens according to localities).

E B Sz K

Monticlarella ? lineolata 1
Monticlarella aff. decipiens 3
Monticlarella sp. 10
Lacunosella moutoniana 29 2
Orbirhynchia parkinsoni 28 17 58
Orbirhynchia sp. 4 6
Belbekella cf. gibbsiana 1
Cruralina aff. cruralinica 6 4
Cruralina sp. 43 12 19
Loriolithyris cf. valdensis 52 7
Praelongithyris aff. praelongiforma 1 6
Moutonithyris dutempleana 1 16 57
Moutonithyris aff. dutempleana 4
Belothyris convexa 78 5
Belothyris cf. pseudojurensis 52
Belothyris sp. 36 9 1
"Terebratella" astieriana 4

A fajok száma : 7 11 8 5

E: Eperkés-hegy, B: Bocskor-hegy, Sz: Szilas-árok, K: Közöskúti-árok.

Alsó kréta brachiopoda lelőhelyek a vizsgált régióban (1. ábra):

1. Bouches-du-Rhöne - DK-Franciaország (d 'O rbigny 1851): Provence.
2. Basses-Alpes - DK-Franciaország (d 'O rbigny 1851; Jacob & F allot 1913; S andy 1986):

Provence.
3. Saint-Martin - Alpes-Maritimes - DK-Franciaország (d 'Orbigny 1851; Jacob &  F allot

1913): Provence.
4. Hautes-Alpes - DK-Franciaország (Jarre 1962): Provence.
5. Berrias (Ardéche) (d 'Orbigny 1851): Szubalpi-hegyláncok.
6. Yonne-Auxerre - Közép-Franciaország (M iddlemiss 1981): Párizsi-medence.
7. Haute Savóié, Ain (P ictet 1867-68; M iddlemiss 1981): Dél-Jura.
8. Vaud, Neuchatel, Jura (P ictet 1867-68; Jacob & Fallot 1913; M iddlemiss 1981):

Centrális-Jura.
9. Közép-Svájc, Vorarlberg (P ictet 1867-68; M iddlemiss 1981): Helvétikum.
10. Venetian-Alps (D ieni &  M iddlemiss 1981): Déli-Alpok.
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11. Stramberk, Csehszlovákia (N ekvasilová 1980; Remes 1899): Belső-Nyugati-Kárpátok.
12. Czorsztyn (Barczyk 1972): Pienini-szirtöv.
13. Gerecse-hegység, Dunántúli Középhegység (F ülöp 1958)
14. Tatai Kálvária domb (F ülöp 1975)
15. Bakony-hegység, Dunántúli Középhegység (F ülöp 1964; Somody 1989)
16. Belgrád környéke (G ocanin 1938): Vardar-zóna.
17. Brassó - Bucsecs - Dfmbovicioara, Brassói-zóna (G radinaru &  B arbulescu 1989; 

Jekelius 1916; P atrulius 1969; S imionescu 1898): Gétikum.
18. Kelet- és Közép Szardínia (D ieni & al. 1973): Szárd-Korzikai blokk.

1. ábra. Alsó-kréta brachiopoda lelőhelyek a vizsgált régióban.
Fig. 1. Lower Cretaceous brachiopod localities in the studied region.

A Bakonyban előforduló genuszok elterjedése 

Pygope Link
A Pygope fajokat a szűkebb értelemben vett Tethys régióból írták le, ámbár a Pygope 

janitor (P ictet) kivételt képez, mivel nagy területen elterjedt. Ezen fajt a kimmeridgeitől a 
berriáziig számos lelőhelyről leírták az Alp-Kárpáti régióban (Geyssant 1966; Pictet 1867- 
68, G ocanin 1938). O wen (1976) K-Grönland valangini korú rétegeiből írta le. A Krímből 
Karakasch (1907) és Smirnova (1972) is leírta barrémi korú összletekből. A P. catulloi 
(P ictet) időben és térben egyaránt kisebb elterjedésű faj, mint a P. janitor. A Hautes-Alpes 
berriázi rétegeiből (Jarre 1962), a Szubalpi takarórendszerből (G eyssant 1966), a Déli- 
Alpokból (D ieni &  M iddlemiss 1981) írták le. A P. diphya (von B uch.) a titonban Marokkó
tól DK-Franciaországon át Ny-Bulgáriáig megtalálható. Berriázi rétegekből csupán a Kárpá
tokból, Spanyolországból, valamint a Déli-Alpokból (D ieni &  M iddlemiss 1981) írták le.

Pygites Buckman
Jellegzetes Tethys-i faunaelem. Irodalmi adatok alapján időbeni elterjedése a felső 

titontól az alsó barrémiig tartott. Legjellemzőbb faja a Pygites diphyoides (d 'Orbigny), ame
lyet titon-hauterivi korú képződményekből több lelőhelyről is leírtak. Nehány berriázi korú 
lelőhely: Algéria, DK-Spanyolország, Basses-Alpes (P ictet 1867-68), Ardéche (d 'Orbigny 
1851; Jarre 1962), Berrias (G eyssant 1966). Valangini korú lelőhelyek: Basses-Alpes 
(G eyssant 1966), Stramberk (N ekvasilová 1980), Déli-Alpok (D ieni &  M iddlemiss 1981).
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Hauterivi korú lelőhelyek: Spanyolország, Basses-Alpes. Grúziában apti (?) korú rétegekből 
határozott meg N outsoubidze (1945) P. diphyoidest.

Triangope D ieni & M iddlemiss
Egy nagyon fiatal genusza a Pygopinae-k alcsaládjának, Dieni & Middlemiss 1981- 

ben írta le. A többi Pygopinae genuszhoz hasonlóan ez is jellemző Tethys-i faunaelem. Alsó 
titon - alsó barremi rétegekből írták le. A Triangope triangulus (V alenciennes) fajt az Alpok 
számos titon korú lelőhelyéről leírták, továbbá Algériából, Sziciliából és Spanyolországból. 
A berriázi emeletből a Basses-Alpes, Spanyolország és Tata (F ülöp 1975) lelőhelyeiről, a 
valangini emeletből Belgrád környékéről (Gocanin 1938) valamint a francia Alpokból 
jegyezték fel.

Nucleata Q uenstedt
A genusz fajai az Alp-Kárpáti régióban terjedtek el a Tethys egykori szegélyének 

megfelelően a berriázi-valangin-hauterivi emeletek idején. Boraális területekről a genusz 
nem ismert. A genusz fajainak időbeli elterjedése a középső jurától az albaiig hosszú idősza
kot ível át, néhány szokatlanul hosszú fajöltő is megfigyelhető közöttük. Fontosabb lelőhe
lyek: Venetoi Alpok (D eeni &  M iddlemiss 1981), ÉK-Szardinia (D ieni & al. 1973), Codlea- 
Románia (G radinaru &  Barbulescu 1989), Czorsztyn-Pienini szirtöv (Barczyk 1972), 
Stramberk (N ekvasilová 1980), Krím és Kaukázus (K arakasch 1907; Smirnova 1972). Ez 
utóbbi két lelőhelyről berriázi-valangini képződményekből írták le.

Lacunosella W isniewska
A Tethys fauna egyik jellegzetes eleme, gyakran találják Pygopinae-kaX együtt. A 

berriázitól a felső barrémiig jelennek meg a genusz tagjai. A Lacunosella moutoniana 
(d 'O rbigny) fajt d 'Orbigny (1851) a M. Mouton hegy neokom rétegeiből írta le. Brassó kör
nyékén hauterivi rétegekből határozták meg (Jekelius 1916). Gyakoriak, és a bakonyi fauná
hoz igen közelállóak a Krím-Kaukázus-beli elemek (Karakasch 1907; S mirnova 1972).

Lamellaerhynchia B urri
Ezen genusz mind a Boreális, mind a Jura régióba besorolható, hiszen nagy területen 

elterjedt az alsó krétában a barrémi emeletig. Különösen a L. rostriformis (Roem.) faj, 
amely Marokkótól, D-Franciaországon, és a Jura-hegységen (Jacob &  F allot 1913), át 
eljutott É-Németországba (B urri 1956; Owen &  T hurrell 1968), Angliába, sőt K-Grönland- 
ról (O wen 1976) is leírták. ÉK-Szardíniában valangini rétegekből határozták meg (O wen &  
T hurrell 1968). A Kaukázusból és a Krímből Karakasch (1907), valangini rétegekből írta 
le a "Rhynchonella" rostriformist.

Moutonithyris M iddlemiss
A Moutonithyris moutoniana (d 'O rbigny) egy típusos Sub-Tethys-i forma, a Tethys 

szegélyének lakója. Egész Európa területén elterjedt faj. Berriázi rétegekből Berrias (DK- 
Franciaország) és Stramberk (Csehszlovákia) (N ekvasilová 1980) területéről írták le. A 
valanginiből a Jura-hegységben és a Pre-Betic zónában (d 'Orbigny) van meg. A hauterivi 
transzgresszió idején kiterjedt a faj Észak-Németországra (M iddlemiss 1976) és a Párizsi
medencére, sőt Brassó környékéről is leírták (Jekelius 1916; G radinaru &  Barbulescu 
1989). Az alsó kréta közepére tehető ezen faj legnagyobb elterjedése, ekkor Portugáliából, 
Ibériából, Szardiniáról (D ieni & al. 1973), DNy-Franciaországból, a Basses-Alpes-ből, 
Svájcból, a Kárpátokból és a Krím-félszigetről (Karakasch 1907) ismert. A barrémiben 
visszahúzódás figyelhető meg, csak DK-Franciaországban az Alpes-Maritimesben fordul 
elő. Az apti idején ismét elterjedt a faj: É-Németországból (Ahaus és Hannover között) 
(M iddlemiss 1976), K-Spanyolországból, D-Franciaországból (Basses-Alpes), Svájcból, 
Grúziából (N outsoubidze 1945), írták le. A M. dutempleana (d 'Orbigny) az albai egyik 
legjellemzőbb terbratulida faja. Az aptiból is leírták, DK-Spanyolországból, ÉK-Szardiniá- 
ról, (D ieni & al. 1973), Tatáról (F ülöp 1975), és a Bakonyból (S omody 1989).

Monticlarella W isniewska
Sub-Tethys-i csoportként írja le M iddlemiss (1979) ezt a genuszt, amely a felső jurától 

jelenik meg. Jellemző fajai gyakran jelenkeznek Lacunosellinae-YksA finomszemcsés üle
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dékekben a valangini-barremi idején a Kaukázustól (S mirnova 1972) D-Franciaországig 
(Jacob & F allot 1913) számos lelőhelyen (O wen 1973). A Bakonyban is együtt jelennek 
meg a Lacunosella moutoniana (d 'O rbigny), a Monticlarella decipens (d 'O rbigny) és a M. 
lineolata (Phill.)  fajok.

Cruralina Smirnova
A Cruralina és Terebratulina genuszok igen közel állnak egymáshoz, így célszerű 

elterjedésüket együtt vizsgálni. A Cancellothyridae fajok nagyon ritkák az apti előtt, úgy 
Európában, mint a Ny-Krímben. így a 'Terebratulina' martiniana d 'Orbigny faj elterjedése 
nagyon érdekes. Előfordul egy glaukonitos rétegben ÉK-Angliában a felső hauteriviben, és 
ugyanezen korszakban egy hasonló kifejlődésű öszletben E-Németországban (M iddlemiss 
1976). Az apti és az albai idején több lelőhelyről leírták, É-Németországban (S chmid 1971), 
K-Szardinián (D ieni & al. 1973), Franciaországban, de ebben az korszakban is ritka faj, és 
egy lelőhelyről sem került elő nagy példány számban. Figyelemre méltó adat, hogy a Ba
konyban is glaukonitos összletből gyűjtöttük azokat a példányok, amelyeket Cruralina 
S mirnova genuszba soroltam, mivel belső felépítésük (sorozat csiszolatok alapján) ezen 
genuszéval egyezett meg. S mirnova (1966) "alapvetően" különbözőnek ítéli meg a Crurali
na genuszt a Terebratulina genusztól, de véleményem szerint csak a belső felépítés további 
vizsgálatával dönthető el, hogy egy, vagy két genuszról van-e szó.

Loriolithyris M iddlemiss
A Loriolithyris fajok a Jura fauna jellemző formái a neokomban, különösen a L. val- 

densis (de L or.) és a L. russillensis (de Lor.). Ezek a fajok nagy számban fordulnak elő 
DNy-Marokkóban (M iddlemiss 1980, 1981), DK-Franciaországban (Basses-Alpes, Bouches- 
du Rhőne) (M iddlemiss 1981), a Jura-régióban, ÉK-Bulgáriában, É-Kaukázusban (Smirnova 
1972), a Köpet-Dag-ban (Bogdanova &  Lobacheva 1966). A valangini és a hauterivi idején 
észak felé nyomultak - a Párizsi-medencéig -, majd a barrémiben újra visszahúzódtak.

Praelongithyris M iddlemiss
A genuszt M iddlemiss (1979) a Boreális faunaprovinciába sorolta, megjegyezvén, 

hogy egyes fajai előfordulnak úgy a Kaukázusban, Krímben, mint É-Németországban, vagy 
K-Grönlandon, sőt berriázi képződményekben Algériában is találtak Praelongithyris fajokat. 
Későbbi munkájában azonban (M iddlemiss 1984b) Tethys-i, vagy talán Sub-Tethys-i genus
nak határozza meg, mivel a déli területeken korábban jelent meg, mint D-Angliában, illetve 
É-Németországban.

Belothyris Smirnova
A genusz széles körben elterjedt a Kaukázustól nyugat felé Marokkó, D-Franciaor- 

szág, Svájc, DK-Párizsi-medence, E-Németország, DK-Anglia irányába. A Belothyris plana 
S mirnova inkább Sub-Tethys-i faj (Kopet-Dag, Kaukázus, Basses-Alpes, DNy-Marokkó), 
míg a B. pseudojurensis (Leym.) a Jura régióhoz tartozik. A felső valangini és a hauterivi 
üledékekben gyakori a svájci Jura-hegységben (Owen 1970), a Párizsi-medencében, továbbá 
ÉK-Szardiniáról is leírták (D ieni & al. 1973). Itt kell feltétlenül megemlítenem a Dzirulina 
(N outsoubidze 1945) genuszt, amely véleményem szerint egyezik a Belothyris (Smirnova 
1960) genusszal, így prioritást kell, hogy élvezzen. A Dzirulina dzirulensis (A nthula) fajt 
szerzője a Kaukázusból írta le (A nthula 1900).

'Terebratella'
A "Terebratella'' arzieriensis de Lor. ,  a genusz legidősebb képződményekből leírt 

faja. A svájci Jura-hegység valangini rétegeiből írták le. A genusz fajai igen közel állnak 
egymáshoz, csupán körvonalban és a bordázottságban van kis eltérés. A genuszt Spanyolor
szágból, és az ÉNy-Kaukázus hauterivi rétegeiből írták le. A Bakonyban valamint Yonne- 
ban is előforduló T . ' astieriana d 'Orbigny fajt a Basses-Alpes (d 'Orbigny 1851) apti korú 
képződményéből határozták meg.

A 2. táblázatban, a jellemző fajok és genuszok időbeni elterjedését tüntettem fel.

113



2. táblázat. Jellemző alsó kréta brachiopoda fajok és genuszok időbeni elterjedése a Ba
konyban ( ---- ), Európában ( ------- ), Krímben, Kaukázusban ( ........ ).
Table £. Stratigraphical distribution of somé diagnostic Lower Cretaceous brachiopod 
species and genera in the Bakony (solid lines), in Europe (dashed lines) and in the Crimea 
and Caucasus (dotted lines). be: Berriasian, va: Valanginian, ha: Hauterivian, ba: 
Barremian, ap: Aptian, a: Lower, f: Upper. T: Tethyan, sT: Sub-Tethyan, J: Jura faunal 
elements.

Pygope catulloi (P ictet)

Pygope janitor (P ictet) var.

Pygope diphya (von B uch.)

Pygites diphyoides (d 'Orbigny)

Triangope triangulus (V alenciennes)

Nucleata planulata (Z fjszner)

Lacunosella moutoniana (d 'O rbigny) 

Lamellaerhynchia rostriformis (Roem.) 

Moutonithyris moutoniana (d 'O rbigny) 

Monticlarella W isniewska 

Cruralina Smirnova 

Loriolithyris cf. valdensis (de Lor.) 

Praelongithyris aff. praelongiforma M iddlemiss 

Moutonithyris dutempleana (d 'O rbigny) 

Belothyris pseudojurensis (L eym.)

’Terebratella' astieriana d 'Orbigny

be va ha ba ap elter
jedés

T

T

T

T

T

T

J-T

sT

sT

J

J

sT

J

J

J

be: berriázi; va: valangini; ha: hauterivi; ba: barrémi; ap: apti; a: alsó; f: felső.

KÖVETKEZTETÉSEK

A valangini idején a vizsgált bakonyi lelőhelyekről (Hárskút, Közöskűti-árok) csak 
Pygopinae-k kerültek elő. Ezek jellegzetes Tethys-i formák (2. ábra). Ezen időszakban a 
korábban már ismertetett három faunaprovincia között gyenge brachiopoda migráció volt. A 
Pygopidae-k ilyen mérvű jelenléte bizonyossá teszi a Dunántúli-Középhegység egykori üle
dékgyűjtőjének a Tethys D-i szegélyén történő elhelyezkedését. Figyelemre méltó a vizsgált
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2. ábra. Néhány berriázi-valangini brachiopoda faj elterjedése.
Fig. 2. Distribution of somé selected Berriasian and Valanginian brachiopod species.

lelőhelyen az egyéb brachiopodák hiánya. Az öt meghatározott Pygopidae faj közül kettőt 
(Pygope catulloi; P. diphya) Európában csak berriázi, és annál idősebb képződményekből 
írtak le. Ezeket a Bakonyban valangini rétegekből határoztam meg. Ezzel szemben az együt
tes két, Krímből leírt tagja (P. janitor és Nucleata) a Bakonyból meghatározottaknál csak 
fiatalabb, barrémi-apti rétegekből került elő (2. táblázat). A bakonyi valangini brachiopoda 
együttes nagyon közel áll a Venetoi-Alpokban (D ieni &  M iddlemiss 1981) meghatározott 
faunához (Pygope catulloi, P. janitor, P. diphya, Nucleata planulata jelenléte, rhynchonel- 
lidák teljes hiánya).

Három barrémi korú képződményeket tartalmazó lelőhelyről vizsgáltam brachiopoda 
együttest: Kakastaréj-hegy, zirci "Márványbánya", Hárskút-Közöskúti-árok. Az itt talált 
fajok - a valanginihez hasonlóan - egységesen a Tethys faunaprovincia elemei (3. ábra). 
Csupán a Lamellaerhynchia cf. rostriformis (R oem.) faj tartozik a Jura faunaprovinciához is, 
de mint azt korábban már említettem, ez egy igen széles elterjedéssel bíró faj. Itt is szembe
ötlő (2. táblázat), hogy egy faj kivételével (Moutonithyris moutoniana) az európai irodalom 
valamennyi fajt a bakonyinál idősebb összletekből írja le, míg a Kaukázus területéről több
nyire fiatalabb képződményekből kerültek elő. Vörös Attila rendelkezésemre bocsátott egy 
Vorarlbergben gyűjtött, barrémi korú, urgon fáciesből származó brachiopoda együttest. A 
faunát korábban már meghatározta. Az anyagot átnézve, és összehasonlítva a bakonyi 
brachiopoda faunákkal, szembetűnő, hogy egyetlen közös faj sincs az adott korszakban. A 
Sellithyris sella (Sow.) nálunk nagy "késéssel", az albai emeletben jelenik meg. A 7 genusz- 
ból 3 előfordul a bakonyi aptiban, 1 az albaiban, 3 ezidáig még ismeretlen a Bakonyból.

Az alsó apti brachiopoda faunát egyetlen lelőhelyről egy "pocket"-bői gyűjtöttem, ter
mészetesen a következtetéseket csak ezen tény szem előtt tartásával szabad levonni. Minde
mellett az anyag fontos, hiszen az alsó-felső apti határán egy éles váltás mutatkozik a bra
chiopoda faunában a Bakony-hegység területén. Az alsó apti fauna Tethys-i, Sub-Tethys-i, 
mindhárom jellemző genusz, jellemző formája az említett faunaprovinciának. A Moutoni
thyris és a Nucleata genuszok egyértelműen Tethys-i genuszok, amelyek már a barrémiben 
is előfordultak a Bakonyban.
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3. ábra. Néhány hauterivi-barrémi brachiopoda faj elterjedése.
Fig. 3. Distribution of somé selected Hauterivian and Barremian brachiopod species.

4. ábra. Néhány apti brachiopoda faj elterjedése.
Fig. 4. Distribution of somé selected Aptian brachiopod species.

A felső apti crinoideás mészkőből 4 lelőhelyről, 12 fajt sikerült meghatároznom, ezek 
közül kettő fordult elő (Monticlarella decipiens; Lacunosella moutoniana) idősebb, barrémi, 
illetve alsó apti rétegekben. Jellemző a Pygopinae-k teljes hiánya. A bakonyi felső apti
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brachiopoda fauna közeli egyezést mutat a Krím (Karakasch 1907; Smirnova 1972) és az 
ÉK-Szardinia (Dieni & al. 1973) hasonló korú faunáival. Mindkettőt Tethys-i és Jura ele
mek együttes jelenléte jellemzi. A 2. táblázatban a vizsgálat szempontjából fontos genuszo- 
kat, illetve fajokat tüntettem fel. Jól látható a Jura faunaelemek dominanciája (4. ábra): 6 
Jura-, 2 Sub-Tethys-, 1 Tethys-faunaelem jelentkezett, illetve egy-két faj széles elterjedése 
miatt két faunaprovinciához is kapcsolható. Az apti idején nem figyelhető meg az európai, 
illetve a krími és kaukázusi fajok megjelenése között olyan időbeli eltolódás, amelyet a 
valangini és barrémi együtteseknél leírtam.

Megítélésem szerint a terület az apti idején beillik a DK-Franciaország, ÉK-Szardinia, 
Bakony, Krím, Kaukázus "vonalba", a hasonló faunaegyüttes miatt. Nagy feladatot jelent a 
"keleti" és "nyugati" irodalom összefésülése, közös nevezéktan elfogadása, a senior nevek 
használata.
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