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T á r g y s z a v a k  Daonella mészkő litofacies, felso-triasz Bükk hg

A tanulmány a Bukk-fennsik D-i peremenek lito- es biofaciologiai szukcesszió
jával foglalkozik A vizsgált mintegy 2 km szeles es 8 km hosszú zóna a Bükk hegysegi 
triász legdinamikusabb faciesvaltozasi sorozata A Bükk hegységben most eloszor 
kimutatott „Daonellas mészkő" a bükki triász legmelyebb vízi képződményé Ebből 
folyamatosan fejlődik ki további három nagy vonalakban elkülöníthető htofacies, 
s a sort a legsekelyebb vízi „fcnnsiki mészkő” zarja le Az uledeksor feltehetőleg a 
felso-triasz karm emelet egeszet kitölti

A Bukk-fennsík DNy-t részen, a Hegyes-ko DK-i, a Pes-kő-lapába, tll a Pes-kó- 
volgybe torkollo DK-t meredek lejtőjén a meszkotormelek helyenként Daonella marad
ványokat tartalmaz Ezek kozott jo megtartású, fajra is meghatározható példányokat 
találtunk A meghatározás egyertelműen a Daonella tassiana Mojsisovics fajt eredmé
nyezte A lejtotormelekben a túlnyomóan Daonellakat tartalmazó kőzetdarabok nagy 
területen vannak szétszóródva, s néha egyeb rossz megtartású kagyló maradványokat is 
tartalmaznak

Mivel a Bükk hegység e vidékéről eddig semmifele ősmaradvány nem volt ismert, 
e leleteknek retegtam jelentősege is van A talalt faj a felso-triasz karm emeletet jelzi 

A Hegyes-kó áljáról előkerült Daonella cassiana leleteken kívül a közeli Voros-kő- 
volgyben is sikerült rosszabb megtartású Daonellákra bukkannunk A Bükk D-i terüle
teiről, valamint a fennsík D-i pereméről a fent említett új lelőhelyeken kívül már több 
helyről is előkerültek többnyire rossz megtartású Daonella és Halobia leletek a Zsérci 
Nagy-Del 854,2 m haromszogelesi pontjától 248° irányban 410 m-re (nem tudni, szálból 
vagy törmelékből, vo Balogh K 1964, p 413 ), valamint a Deli Bükk egyes területeiről 
Felsótárkany kornyéken a Tiba-volgybol, valamint a Vár-hegy oldalából (vo Balogh 
K 1964, p 412) Míg az előbbiek fajra meghatarozhatatlan példányok, a regi gyűjtések 
közül megtartási állapotát tekintve kiemelkedik a Leganyi F áltál, a cserépfalui Mohal
ma es Harmasteto közötti völgyből gyújtott Daonella cf mdica Bittn es a Daonella 
pithleri Mojs példány, mely utóbbit Balogh K (1964, p 405, 83 abra) ábrázolja is 
Figyelemremelto továbbá, hogy valamennyi Bükk hegységi Daonella es Halobia lelet 
D-bukki, vagy fennsík-peremi, meglehet a htológiai változatosság miatt nehezen lehatá
rolható, többnyire szürke — barnasszurke, tűzkoves mészkő képződményből került elő 
(Balogh K 1964, p 415) Az uj lelőhelyek ismeretének birtokában úgy tűnik, hogy a 
fent említett, viszonylag szeles elterjedesu meszkő-komplexumon belül a kifejezetten 
daonellas kifejlődés elsősorban a nem-tuzkoves részekben található

Az eddig megismert Bükk hegysegi daonellas mészkő kifejlődés — úgy tűnik — a 
Balaton-felvideki un „Daonellas meszko”-hoz hasonló bio- és htofaciesu képződmény



Ezt a képződményt a Balaton-felvideki locus classicuson kívül, K-re a Duna bal parti 
triász rögökben, a Csővár 1 sz fúrásban is sikerült megtalálnunk (D etre Cs 1971) 
Mindkét helyen karni, néhol tuzkoves mészkő formájában van jelen

Az új leletek es a lelőhelyek eddigi vizsgálata megerősíti azt a tapasztalatot, hogy 
a daonellás biofácies markáns típus, a Daonella — Halobia-félék ezekben tapasztalható 
erőteljes dominanciája folytán A Daonella-fele kagylók soha nem találhatok egy más 
alakkorrel jellemezhető faunatarsulás járulékos alakjaiként (de Capoa Bonardi P 
1970)

A Pes-kő —Tar-kő —Három-ko fennsík-peremi zónában a sötétszürke, gyakran 
sarga, barna vagy vöröses és tuzkoves mészkő fokozatosan különül el a közvetlenül a 
zóna felső peremen található, rossz megtartású korallokat (Stylina ? sp , Monthvaltia ? 
s p ) tartalmazó, egyöntetűen sötétszürke mészkőtől

A Hegyes-kő D-i és DK-i oldalán, valamint a Pes-kotol D-re, s a Voros-kő-volgyben 
a kőzetkifejlődések nagyon tarka képe tárul elénk a tuzkoves meszkókifejlódes alapszíne 
sötétszürke, gyakran barnás vagy sárgás szinarnyalattal, melyben az éles hatarral elkülö
nülő tuzko-kozbetelepulések mélyvörös, barna vagy sotetsárga színűek A túzkomentes 
kifejlődések sötétszürke alapszínezete mellett csaknem mindenhol megtalálhatok a voro- 
ses-barnás, vagy vilagossárga színeződesek A Daonella vagy ritkábban egyeb kagylóma
radványok ebből a kőzettípusból kerültek elő A tuzkómentes meszkőkifejlodesnek 
található még kifejezetten vörös alapszínezetú változata is, amely többnyire durvakrista- 
lyos, s gyakoriak benne a Crmoidea-nyéltagok

A Bukk-fennsik déli zónája a Bükk hegysegi triász legdinamikusabb valtozo bio- 
es htofacies zonaja Erről meggyőző eredményeket kozol Bállá Z — Csontos L — Ha
vas L — H orváth Á (1986) dolgozata, meglehet, a tanulmány kizárólag a litologiai 
viszonyokat érintette A fenti szerzőkkel egyetertesben kijelenthetjük, hogy e területen 
a mészkő faciessor.folyamatos uledeksort képvisel, s az alábbi bio-, íll litofáciesekre 
különíthető szét

/ Világosszürke, makrofosszília-mentes fennsiki mészkő,
2 sötétszürke korallos mészkő,
3 sötétszürke, gyakran vörös crmoideas mészkő,
4 sötétszürke, voroses-barnás-sargas színeződésű, gyakran tűzkó-kozbetelepulesu, 

a túzkomentes változatában néha Daonella-maradványokat tartalmazó mészkő ( 1 , 2 ,  
3 ábra)

Jelen ismereteink alapján nem dönthető el, hogy ez a fáciessor kronológiaiig milyen 
irányú, a daonellás mészkő a legidősebb, avagy a legfiatalabb képződmény

Fontos külön hangsúlyozni, hogy a négy faciestípus evolutív típusként fogható fel, 
amelyek kozott sokféle átmeneti litofácies eszlelhető A szórványosán előforduló makro- 
fosszihák nem teszik lehetővé az átmeneti biofáciesek megiteleset, ez esetleg a mikropale- 
ontológia feladata lehet Értelemszerűen a 2 és 3 abra tobbe-kevesbé önkényesen 
elhatárolt -  sít vema verbo -  „facies-elterjedesi tájakat” ábrázol

Daonella cassiana M ojsisovics, 1874 
4 , 5 abra

Daonella cassiana Mojsisovics E v 1874, p 1 0 ,F ig  3 
Daonella cassiana Mo j s - K it t l E 1912, pp 5 3 - 5 4 ,  IV T 1 a 
Daonella cassiana Mojs -  Bittner A 1895, p 78, T af IX Fig 26 
Daonella cassiana Mojs -  D iener C p 46 (cum syn )

Megjegyzés a synonymicahoz K u t a s sy  A (1931, p 295) a D cassiana M o js  fajt synomma- 
kent bevonja a később K r u m b e c k  (1924) áltál a Timor szigetről leírt D kitth fajhoz, mégpedig a



1 abra Tuzkoves, daonellas mészkő az Almad-hegy DK-i, a Pes-ko-volgy feloh, erdős lejtőjén
Foto Kárpáti A

Fig 1 Cherty Daonella limestone on the wooded SE slope of Almad-hill facing Pes-ko Valley ,

B it t n e r  (1895, loc c i t ) áltál bemutatott példányt, típusként kiemelve Annak ellenere, hogy, 
K r u m b e c k  munkája nem volt hozzáférhető, leszögezhetjük, hogy K ijt a s sy  eljarasa typologiai 
abszurdum Véleményünk szerint a B it t n e r  áltál bemutatott példány tökéletesen megegyezik a 
Mojsisovics-fele leírassa! es ábrázolássá!

Több példánya került elő a Hegyes-kó DK-t lejtőjéről, a sötétszürke, sötétbarna 
tüzkoves mészkő törmelékéből Ezek közül néhány olyan jó megtartású, hogy a fajt 
bélyegek megállapíthatók Mint ahogy az általában a Daonella-elofordulasokra jellem
ző, megjelenésük mindig jellegzetesen a taphoconózisok egymásra halmozódását mutat
ja, gyakori a tömegesen egymásba nyomódott példány (4 ábra) feltehetőleg ugyanide 
sorolhatok azok a rossz megtartású példányok is, melyeket a Voros-ko-volgyben talál
tunk

Jellegzetesen bivalvis és bilaterális alakok A radiális bordák közötti kozok egyen
lők, nincsenek másodlagos (vékonyabb) bordák A radiális bordák száma 2 8 -3 0  Vi
szonylag erőteljes a koncentrikus díszítettség 3 szeles és lapos koncentrikus árok húzó
dik korbe a vizsgálható példányokon A radiális bordák gombolydedek, félkor alakú 
fodrot képezve futnak ki a peremre

Méretek a mérhető szelesség és magasság egyaránt kb 30 mm 
Horizontális elterjedés É-i és D-i Alpok számos lelőhelyéről, valamint a Balaton- 

felvidékről K ittl (loc c i t ) a Tamás-hegyről említi
Vertikális elterjedés karm emelet, ezen belüli zonáciora alkalmatlannak tűnik





◄
2 abra A Bukk-fennsik D-i zónájának htofaciesei

} Fennsiki meszko 2  korallos sötétszürke mészkő, 3  cnnoideas sötétszürke —sotetvoros mészkő, 4  sötétszürke helyenként
tűzköves daonellas mészkő

Fig 2 Lithofacies of the southern zone of the Bukk Plateau
/ Plateau limestone 2  dark grey coralline limestone 3  dark grey to dark red cnnoidal limestone 4  dark grey locally cherty

Daonella limestone

◄

3 abra Földtani szelvény az Almad-hegy, Hegyes-ko, Pes-ko, Pes-ko-volgyon keresztül (Szerk
Detre Cs 1987)

A jelmagyarazatot lasd a 2 abranal

Fig 3 Geological section accross Almad-hill, Hegyes-ko, Pes-ko-hill and Pes-ko Valley (Plotted
by Cs Detre 1987)
For the legend see Fig 2



5 abra — Fig 5 Daonella cassiana M ojsisovics Foto Pellerdy
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Ke ywor ds  Daonella limestone, lithofacies, Upper Tnassic, Bükk Mts (N Hungary)

On the steep SE slope of Hegyes-kő hill in the SW of the Bukk Mountains, 
well-preserved bivalve remains identifiable with Daonella cassiana (M ojsisovics) have 
been recovered from brown-mottled dark grey cherty limestone debris A comparison 
of these finds with earlier Daonella finds from the Bukk Mountains rendered possible 
a tentative delineation of the “Daonella limestone” facies in the Bukk Mountains as well 
This formation can be assigned, just as its counterparts in the Balaton Highland and the 
blocks of the danube’s left riverside, to the Carman stage It is associated with a dark 
grey, brown-cherty limestone facies The Bukk Mountains “Daonella limestone” repre
sents the deepest-water Tnassic facies in the study area

On the S margin of the Bukk Plateau a very dynamic succession of bio- and- 
lithofacies is on display In a zone about 2 km wide and 8 km long, four successive facies' 
forming a continuous sequence could be singled out as follows / Dark grey, brown-, 
red- and yellow-mottled cherty “Daonella limestone”, 2 dark grey, dark brown, locally 
reddish crmoidal limestone, 3 grey to dark grey coralline limestone, 4 light grey “plateau 
limestone” devoid of megafossils

Daonella cassiana M ojsisovics, 1874 
Figs 4, 5

Daonella cassiana M ojsisovics E v 1874 p 10, Fig 3 
Daonella cas nana Mois -  K ittl E 1912 pp 53 -  54 , Plate IV Fig 1 
Daonella lassiana Mois — Bittner A 1895 p 78 Plate IX Fig 26 
Daonella cassiana Mois -  D iener C p 46 (cum syn )

Remark to the synonymy A Kutassy (1931, p 295) included D cassiana M ojs , as a 
synonym, in D kitth, species described from Timor island by Krumbeck (1924), and he selected 
the specimen figured by Bittner (1895, loc cit ) as the type Although K rumbeck’s work has been 
impossible to procure, it should be pointed out that the steps taken by K utassy represent a 
typological absurdity In the present author’s opinion, the specimen presented by Bittner agrees 
perfectly with the description and illustration published by Mojsisovics

Several specimens have been collected from the SE slope of Hegyes-kő hill, from 
the dark grey, dark brown cherty limestone debris Some of these are so well preserved 
that the specific features can be identified on them As it is generally characteristic of 
Daonella occurrence, their appearance suggests a superposition of taphocoenoses, mas
ses of specimens impressed into one another being quite common (Fig 4 ) The poorly 
preserved specimens the author found in Voros-kő Valley are presumably assignable to 
this species



Characteristically bivalve and bilateral forms The intervals between the radial ribs 
are equal, no secondary (thinner) ribs being observable The radial ribs are 28 to 30 in 
number The concentric ornamentation is comparatively strong 3 wide and flat concent
ric furrows are observable on specimens suitable for an examination The radial ribs are 
more rounded, forming a semicircular ripple as they run out onto the margin 

Size measurements both the measurable width and height are about 30 mm 
Geographic distribution It is quoted from a number of localities in the Northern 

and Southern Alps and the Balaton highland K i t t l  (loc c i t ) reported it from Tamás
hegy locality

Vertical range Carman stage, no further precision seems to be possible


