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The author made a revision of some faunal localities so far neglected at Várhegy near the village of Csővár, Pest county. The study 
of the fossils proves the presence of the Rhaetian stage and the Liassic at Csővár.

The area o f the Várhegy hill is situated near Csővár; 
the “Kődombok” (cairns) is opposite it towards the south. 
The abandoned quarry cut into the northern side o f the lat
ter, is considered as an abundant treasure trove o f fossils. 
Fossil-rich strata are always problematic biostratigraphi- 
cally, this is especially true o f the Mesozoic horsts found 
near Csővár (Pest County).

In 1992, two faunal localities were subjected to revi
sion. Although these localities were known for at least two 
decades, only a few fossils in a bad state o f preservation 
had been collected from the site. So it was surprising that 
the last time these rocks were examined, they were found 
to contain fossils that required another revision o f the 
stratigraphy of these much debated beds.

The first locality was found in rocks which outcrop at 
the NNW slopes of Várhegy in the form o f small blocks of 
dolomitic limestone and calcareous dolomite containing 
the following bivalves:

Classis: Bivalvia Linné, 1758 (Buonanni, 1681)
Subclassis: Pteromorphia Beurlen, 1944 
Ordo: Arcoida Stoliczka, 1871 
Superfamilia: Arcacea Lamarck, 1809 
Familia: Parallelodontidae Dall, 1898 
Genus: Parallelodon Meek et Worthen, 1866

Parellelodon azzarolae (Stoppani, 1861)
Plate I, 1-3

1861. Area Azzarolae n. sp.; Stoppani: p. 60, t. 7, f. 13-16 
1964. Parallelodon azzarolae (Stoppani); V égh: p. 35, Table III, 

Fig. 2, 3 and Table IV, Fig. 1

An internal cast in a good state o f preservation, with 
the oblong contour characteristic o f this species. In com
parison to length and width the shell is thin. First find in 
the Triassic horsts situated on the left side o f the Danube.

Subclassis: Heterodonta N eumayr, 1884 
Ordo: Veneroida H. A dams et A. A dams, 1856 
Superfamilia: Glossacea G ray, 1847 
Familia: Dicerocardiidae Kutassy, 1934 
Genus: Dicerocardium Stoppani, 1865

Dicerocardium cf. hungaricum Noszky, 1939

1939. Dicerocardium hungaricum n. sp.; Noszky: p. 77-80, 
Table II, 1-5

An external mould resembling a short Dicerocardium 
with pointed-bicom umbones. No closer identification was 
permitted by the bad state o f preservation o f this impression.

Both bivalves point to the Upper Triassic Rhaetian 
stage. Besides these, among various fragments and casts 
collected from the rocks o f small isolated hills, there are 
some which could be classified into the group o f 
Conchodus and Nucula.

Another noteable locality is a 2 to 3 metres thick zone of 
dolomitic limestone found on the steep southern slope of 
Várhegy, at a medium height. About 200 m long, it contains 
crinoidal ossicles and badly preserved brachiopods (mainly 
Rhynchonellids). One o f them has been identified as

“Rhynchonella” sp. aff. hungarica Böckh, 1879 
(Plate I, 6-7)

Within this zone, and even some metres beyond it, 
there are small, badly preserved colonial corals with o f a 
size ranging from 1.5 to 3.0 mm. Their closer identifica
tion is hindered by the nature septae, badly preserved and 
rarely visible (Plate I, 8-9).

Stratigraphic remarks

The biofacies o f  the crinoidal-brachiopodal zone 
encountered on the southern slopes o f Varhegy is com-



pletely unknown in the Norian to Rhaetian sequence o f the 
Transdanubian Central Range, a rock succession into 
which can be fitted the Mesozoic horsts appearing on the 
east side of the Danube. However, the same biofacies is 
present in the Liassic succession of Hierlatz facies. Maybe 
the lithofacies o f Csővár differs significantly from that o f 
the Hierlatzkalk.

Recent studies suggest that there should be a biochrono- 
logical hiatus between the Upper Norian (Sevatian) sub
stages and the Liassic Hettangian stage (all o f them classi
fied stratigraphically upon evidence given by rich faunal 
associations, see Detre et al. 1988 and Kozur 1991, 
respectively). To our present knowledge, the Rhaetian 
bivalves we found may fill this hiatus. On the other hand,
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Rhynchonellids are likely to have been Liassic. The first 
record o f the Liassic age was made by H. Kozur (in 
K ozur-M ock 1991) is based upon the conodont 
Neohindeodella detrei Kozur, the only Jurassic Conodonta 
species known. So these Rhynchonellids may represent a 
macrofauna confirming Kozur’s classification (Fig. 1).

The Csővár horst, isolated on the east side o f the 
Danube, represents a particular bio/lithofacial unit, thus 
the conclusions drawn from our paleontological-biostrati- 
graphic study cannot be generalized for the horst region as 
a whole. Within this region, the presence o f the Rhaetian 
stage and, especially, that o f the Liassic has not yet been 
verified elsewhere.

Fig. 1. Schematic stratigraphic column of the Mesozoic 
horst near Csővár

1. Unfossiliferous dolomite at Vashegy and in borehole Csővár Cs-1 
(speculative correlation), 2. The big quarry at Csővár. Limestone with 
abundant fossils; chert-nodular, marly; Choristoceras nobile 
Mojsisovics, 3. The NNW slopes of Várhegy. Dolomitic limestone, cal
careous dolomite, dolomite; chert-nodular; Parallelodon azzarolae 
(Stoppani), Dicerocardium hungaricum N oszky, 4. The Southern slope 
of Várhegy at a medium height: “Rhynchonella” sp., Crinoidal ossicles; 
?Liassic. 5. The top part of Várhegy hill. Limestone, dolomitic lime

stone; chert-nodular; Neohindeodella detrei Kozur, radiolarians

1. ábra. A csővári mezozóos rög vázlatos rétegtani oszlopa
1. A Vashegy és a csővári (Cs-1/A) fúrás fosszíliamentes dolomitja (ket
tejük azonosítása hipotetikus), 2. A Csővári nagy kőfejtő. Faunadús 
mészkő; tűzkőgumós, márgás. Choristoceras nobile MOJSISOVICS, 3. A 
Várhegy EENy-i oldala. Dolomitos mészkő, meszes dolomit, dolomit; 
tűzkőgumós; Paralellodon azzarolae (Stoppani), Dicerocardium hun
garicum N oszky, 4. A Várhegy D-i lejtője. Középmagasán: „Rh.” sp., 
crinoidea nyéltagok; liász?, 5. Mészkő, dolomitos mészkő, tűzkőlencsés, 

Neohindeodella detrei Kozur, Radiolariák
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Szerző a csővári Várhegyen található, eddig figyelmen kívül hagyott faunalelőhelyek reambulációjának eredményeit adja. Az 
ismertetett fauna bizonyítékul szolgál a felső-triász rhaeti emelet mellett, valamint alátámasztja a liász jelenlétét is.

A csővári Várhegy, valamint a tőle D-re szemközt lévő „Kődombok” — elsősorban az utóbbi E-i oldalában létesült egykori 
kőbánya — az ősmaradványok kimeríthetetlen tárháza. Mint minden ősmaradványokban gazdag rétegcsoport, a biosztratigráfiai prob
lémák forrása. 1992-ben viszont két olyan ősmaradványlelőhely reambulációjára és kiértékelésére kerítettünk sort, amelyeket ugyan 
már legalább két évtizede ismertünk, de amelyekből mindeddig csak néhány nagyon rossz leletet tudtunk gyűjteni. Sikerült olyan 
ősmaradványokat gyűjteni, amelyek a sztratigráfiai besorolásokat illetően sokat hányatott rögcsoport rétegtani oszlopát megint átren
dezik.

Az első lelőhelyről, a Várhegy EENy-i oldalán kibukkanó apró, dolomitos mészkő, meszes dolomit börcökből két kagyló érdemel 
említést:

Parallelodon azzarolae (I. tábla 1-3). Jó megtartású kőbél, jól kivehető a fajra jellemző téglalap alak és a hosszhoz és a szé
lességhez viszonyítva kis vastagság. A Duna-balparti triász rögökből új.

Dicerocardium cf. hungaricum. A jellegzetesen rövid, hegyes kétszarvú Dicerocardium-féleségnek két lenyomata maradt meg. A 
rossz megtartás miatt a faj biztos azonosítása nem lehetséges.

Mindkét kagylólelet a rhaeti emeletre utal. A börcökből előkerült anyagban ezeken kívül több töredék, ill. lenyomat között a 
Conchodus és Nucula kagylók alakkörét lehet fellelni.

A másik lelőhely a Várhegy D-i meredek oldalán középmagasságban kb. 200 m hosszan nyomon követhető, hozzávetőleg 2-3 m 
széles sáv, amelyben Crinoidea nyéltagok és rossz megtartású Brachiopodák, főleg Rhynchonellidák találhatók (I. tábla 4-5). Ezek 
közül meghatározható volt:

„Rhynchonella” sp. aff. hungarica (I. tábla 6-7).
Ezen a sávon belül, s néha több méterrel azon túl is apró, rossz megtartású telepes koraitok találhatók, amelyek theca-átmérője 

mindössze 1,5-3 mm között mozog. Pontosabb meghatározásuk a nagyon ritkán és hiányosan látható septumok miatt lehetetlen (I. 
tábla 8-9).

Rétegtani megjegyzések:
A Várhegy D-i oldalán húzódó crinoideás-brachiopodás sáv biofáciese teljesen ismeretlen a Dunántúli-középhegység nori-rhaeti 

képződményeiből — amelynek együttesébe a Duna-balparti mezozoos rögök is besorolhatók —, viszont annál inkább jelen van a 
“hieriatz-fáciesű” liász képződményeiben. Meglehet, a csővári litofácies a Hierlatz Kalk-tól jelentősen különbözik.

A felső-nori (sevati) alemelet, amely gazdag faunával bizonyított (D etre et al. 1988) és a szintén faunával bizonyított liász, het- 
tangi emelet (Kozur in Kozur Mock 1991) között a legutóbbi évek kutatási eredményei alapján biokronológiai hézag keletkezett. A 
rhaeti kagylók megtalálása ezt a hézagot — jelenlegi ismereteink alapján — kitölti. A nagy valószínűséggel liászba sorolható 
Rhynchonellidák pedig az eddig csak Conodonták alapján kimutatott liász (Kozur 1991: Neohindeodella detrei, az egyetlen ismert 
jura Conodonta-faj) makropaleontológiai megerősítését jelenthetik (1. ábra).

A csővári rög a Duna-balparti rögökön belül különleges bio- és litofáciesü egység, így a rögök egészére ezek a fentiekben bemu
tatott őslénytani-biosztratigráfiai eredmények nem terjeszthetők ki. A rhaeti emeletre és különösen a liászra vonatkozólag — egyelőre 
— a rögökön belül máshol nem utal semmi.



Plate I — I. tábla

1-3. Parallelodon azzarolae (Stoppani), NNW slope of Várhegy — a Várhegy ÉÉNy-i oldala
4. Crinoidal ossicle — nyéltag
5. Section of a brachiopod (Rhynchonellid), Brachiopoda (Rhynchonellida) — metszet 
6-7. “Rhynchonella” sp. aff. hungarica Böckh, (6. 3X, 7. 2X)
8-9. Sections of small coral thecae — apró korall theca-átmetszetek 
4-9. S slope of Várhegy — a Várhegy D-i oldala






