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ANIZUSZI—WETTERSTEINI MÉSZKÖZÁTONY 
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON *

Irta: Scholz Gábor

A vizsgált terület és az eddigi kutatások eredményei

A vizsgált terület Észak-Magyarországon Borsod—Abaúj-Zemplén megyében 
fekszik, Aggtelek és Jósvafő községek között. É-i határa a Kecső-pataknak a Baradla-tető 
és Jósvafő közé eső szakasza, Ny felé a Baradla-tető—Aggtelek vonal, D-ről az 
Aggtelek-Pitits-hegy, К felől pedig a Jósvafő-Almás-szőlő-Pitits-hegy vonala határolja 
(1. ábra). A vizsgált területre vonatkozó alapvető földtani irodalom — Schréter Z. 
(1935), Jaskó S. (1935), Balogh K. (1945, 1948, 1950, 1961, 1964), Balogh K .- 
Pantó G. (1953), Bystricky, J. (1964) — nyomán az eddig elért eredmények a 
következőkben foglalhatók össze: a területen a felszínen triász időszaki üledékek talál
hatók, délen fiatal pannon, pleisztocén rétegek fedik az idősebb képződményeket. 
A triász időszak képződményei közül legelterjedtebbek a középsőtriász anizuszi, ladini 
emeleteinek üledékei. Az egész karsztos fennsíkot ‘Aggtelek és Jósvafő között a két 
emelet kőzetei építik fel. Felsőtriászba sorolható képződmény a vizsgált területen nincs. 
Az alsótriászt a fiatalabb rétegektől jól elkülöníthető kampili összlet képviseli a terület 
ÉK-i szegélyén. A fő problémát a középsőtriász egyes tagozatainak elkülönítése jelentette. 
A karsztos fennsíkot túlnyomórészt wettersteini fáciesű mészkő és dolomit alkotja. 
A wettersteini sorozat fekvőjében alsóanizuszi (hidasp) sötétszürke bitumenes gutensteini 
mészkő és dolomit található. A rá tele pülő világosszürke anizuszi—ladini—wettersteini 
mészkő és dolomit komplexumon belül lokálisan kimutatták a középsőanizuszi (pelson) 
Decurtella decurtata (Gir.) szintet Aggtelektől DK-re, a béke-barlangi feltételes megálló 
környékén (Schréter Z. 1935, p. 148. faunalistája). Bizonyítható továbbá a Diplopora 
annulata (Schafh.) alapján a Baradla-tető, a Galyatető és a Pitits-hegy wettersteini 
mészkövében az alsóladini, Aggtelektől DK-re a Tót-völgyben a Daonella lommeli Wissm. 
alapján a középsőladini alemeletek jelenléte. A dasycladaceás és a brachiopodás ki
fejlődéseken kívül a wettersteini összleten belül egyéb fácieseket nem különítettek el, 
bár a helyenként tömegesen előforduló zátonyépítő szervezetek maradványai alapján 
elvileg feltételezték zátonyképződmények jelenlétét is a gömöri területen (Balogh K. 
1948. p. 920; 1950. p. 237.).

* Jelen dolgozat az Acta Univ. Szeged.-ben 1972. évben megjelenő, fényképtáblákat tartalmazó német 
nyelvű kiadás rövidített változata.
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Vizsgálataim a wettersteini mészkő és dolomit összletre irányultak. A terület 
részletes ujravizsgálatánál az a cél vezetett, hogy meghatározzam a wettersteini sorozatot 
alkotó fácieseket, e fáciesek egymáshoz való térbeli és időbeli viszonyát, továbbá, hogy az 
egyes kifejlődések keletkezési körülményeinek analízise után megkíséreljem felvázolni az 
egykori környezeti viszonyok képét.

Középsőtriász zátonyképződmény

A gutensteini rétegek fedőjében települő világos, wettersteini karbonátos üledék
sorozat a vizsgálatok szerint egy ősi, középsőtriász zátonyképződmény és az egykori 
zátonykörnyezet heteropikus fácieseit foglalja magába (2, 3,4. ábra).

1. A zátonykömyezet üledékei

a) Wettersteini dolomit és dasycladaceás mészkő

Jósvafőről a műúton Aggtelek felé haladva a fennsík peremén, az út baloldalán egy 
kis kőfejtőben a sötét, vastagpados, bitumenes gutensteini mészkőre világosszürke, 
cukorszövetű, vékonyréteges dolomit települ, mely fokozatos meszesedéssel világos- 
szürke mészkőbe megy át. A pangó, rosszul átszellőzött, mélyebbvízi fáciest képviselő 
gutensteini összletre települt világos, vékonyréteges wettersteini dolomit az előzőkhöz 
képest kiemelkedést, elsekélyesedést jelenthet az adott területen. Wfxls, А. I. (1962. p. 
275) és Sarnthein, M. (1965. p. 152) szerint a vékonyréteges, lemezes dolomit extrém 
sekély, hiperszalin tengervizet jelez az árapály, ill. a hullámverés területein, trópusi, arid 
klíma mellett. Bár a dolomit kövületmentessége miatt ősmaradványokkal nem lehet e 
feltételezést bizonyítani, igazsága nagyon valószínűnek tűnik, különösen ha a szóban forgó 
képződményt a környező üledékekkel összefüggésben nézzük. A sorozat fokozatosan 
meszesedik, a dolomitra világosszürke meszes dolomit, dolomitos mészkőrétegek települ
nek. E rétegek fokozatosan világosszürke, helyenként rózsaszínes árnyalatú, finomszövetű 
wettersteini mészkőbe mennek át. Néhol a tiszta dolomit kimaradásával a meszes 
dolomit, dolomitos mészkőrétegek települnek a gutensteini rétegekre. Ebben a fokozato
san meszesedő sorozatban, a dolomitos mészkő és a tiszta mészkő határán, vörös mészkő 
közbetelepülés figyelhető meg. E jelenség legjobban Jósvafőről Aggtelek felé haladva a 
műüt baloldalán, a fennsík peremén figyelhető meg, ott, ahol az új út a régit elhagyva 
balra kanyarodik. A vörös közbetelepülés vastagsága 35—40 cm. Ugyanebben a szintben 
a terület más pontjain is találhatók ilyen finomszövetű, faunamentes vörös mészkő 
csíkok. Ezen túlmenően azonban a wettersteini mészkő bázisán gyakran halvány 
szürkésvörös tónusú, ami önmagában is gyakran nyújt bizonyos alapot a dolomitos 
sorozattól való makroszkópos elkülönítésre.

A wettersteini mészkő vékonycsiszolatában tömegesek a Dasycladaceák. Uralkodó 
mennyiségben Physoporellák és Oligoporellák fordulnak elő, számos Diplopora kíséreté
ben [Physoporella dissita (Gömb.), Ph. pauciforata (Gömb.), Physoporella sp. ind., 
Diplopora hexaster (Pia), D. Helvetica Pia, Oligoporella sp.]. A csiszolatokban a mész- 
algákon kívül kis mész-szivacsok, Bryozoa-telepek, apró csiga- és kagylóátmetszetek és
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számos Foraminifera látható [Meandrospira dinarica Kochansky-Devide -  Pantic, 
M. imolita (Но), Endothyronella pentacamerata Salaj, Ammobaculites radstadtensis 
Kristan-Tollman, Trochammina almtalensis Koehn-Zaninetti, Glomospirella cf. 
shengi Но, Calcitomeüa sp. in Koehn-Zaninettj, Duostomina sp., Endothyra sp.]. 
A vizsgált területen ezen képződmények képviselik a legsekélyebb vízben lerakodott 
üledékeket. Pia, J. és mások vizsgálatai szerint a dasycladaceás mészkő képződésekor 
átlagosan 3 -1 0  m-es vízmélységgel számolhatunk.

Az országút menti szelvényben DNy felé haladva megállapítható, hogy a tenger 
— az üledékek és a fauna tanúsága szerint — fokozatosan mélyült. Egy, az eddigiekhez 
képest valamivel mélyebb, de továbbra is sekély vizű tengerrész terült itt el. Ezt a 
környező területekhez képest viszonylag mélyebb vizű medencét — mely egy ideig 
megfelelő környezetet biztosított egy zátonyképződmény létezéséhez — határolják széles 
félkörívben a dasycladaceás, egész sekély-, nyíltvízi üledékek. Maga a zátonyösszlet e 
dasycladaceás sekélyvízi üledékekbe van beágyazva, a terület több pontján megfigyelhető 
a peremi zátonyfáciesek és a dasycladaceás wettersteini mészkő összefogazódása.

b) Az onkolit zóna
Az országút szelvényében az előbb tárgyalt dasycladaceás wettersteini mészkő és a 

zátonytömeg üledékei között egy onkolitos zóna található, melynek mészkövében kőzet
alkotó mennyiségben fehér, változatos átmérőjű stromatolit-gumók lépnek fel. Átmérő
jük pár mm-től ötforintos nagyságig terjedhet. Ezeknek az „organoszediment struktúrák
nak” a vékonycsiszolataiból kitűnt, hogy az egykori algafonalak az üledék valamely 
kisebb-nagyobb darabját, vagy szerves vázakat, ill. ázok töredékeit (Foraminiferák, 
Molluscák stb.) nőtték körül gombolyagszerűen. Az onkolit-gumók alakja legtöbbször 
attól függ, hogy milyen és mekkora tárgyat kezdtek körülnőni, továbbá, hogy mennyi 
ideig volt módjukban növekedni.

2. ábra. A vizsgált területen elkülönített földtani képződmények 
1. Sötétszürke, erősen gyűrt, lemezes kampili mészkő, 2. sötétszürke, vastagpados, bitumenes 
gutensteini mészkő és dolomit, 3. világos, jól rétegzett, dasycladaceás wettersteini mészkő, 4. vékony
réteges, cukorszövetű, világos wettersteini dolomit, 5. világos wettersteini meszes dolomit, dolomitos 
mészkő, 6. világos, kőzetalkotó mennyiségű onkoidot tartalmazó, vastagpados mészkő (onkolit zóna), 
7. a központi zátonytest mögötti terület durvaszövetű, bioklasztikus, vastagpados mészköve, 8. a 
központi zátonyterület rétegzetten, durvaszövetű, biogén mészkőtömege, 9. az előzátony vastagpados, 
bioklasztikus mészköve, 10. vörös kötőanyagú zátony törmelékből álló autigén breccsa, 11. kőzetalkotó 
mennyiségű Crinoidea maradványt tartalmazó durvaszövetű mészkő (crinoideás zóna), 12. pannon, 

pleisztocén kavics és homok. — A - A’ földtani szelvény nyomvonala
Fig. 2. Formations géologiques distinguées sur le territoire en question

I . Calcaire lamellaire gris foncé, fortement plié du Campilien, 2. calcaire et dolomie gris foncé, á 
bancs épais, á bitumen de la formation de Gutenstein, 3. calcaire wettersteinien, clair, bien stratifié á 
Dasycladacées, 4. dolomie wettersteinienne, claire, á stratification mince, á texture saccharo*ide, 
5. dolomie calcaire et calcaire dolomitique claires wettersteiniens, 6. calcaire clair á bancs épais, á 
oncoldes en masse capables á construire des roches (zone á oncolite), 7. calcaire bioclastique, á 
texture grossiere et á bancs épais, derriere le récif central, 8. masse calcaire biogéne, non-stratifiée á 
texture grossiere, du récif central, 9. calcaire bioclastique á bancs épais de la zone frontale du récif 
(„fore-reef”), 10. bréche authygéne formée pár de débris récifaux á matiére agglutinante rouge,
I I .  calcaire á texture grossiere, á Crino'ides constitutrices de roches (zone á Crino’ides), 12. gravier et

sable pannonién et pleistocéne. — A - A’ Trace de la coupe géologique
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Lo g a n , B. W. -  R e z a k , R. -  G in sb u r g , R. N. (1964) vizsgálatai szerint az ilyen 
gumós, körkörös stromatolit formák mindig az erősebb vízmozgásokkal kapcsolatosan, 
az árapály szint alatti szublitorális régiónak a hullámzás és az áramlások által folyamato
san mozgatott mélyebb zónáját jelzik. Ez az onkolitos fácies a zátonykömyezetet alkotó 
dasycladaceás mészkövek és a zátonyképződmény üledékeinek határán számos helyen 
megtalálható kisebb-nagyobb foltokban. A kifejlődés az országút mentén 250-300 m 
hosszan követhető. Ott, ahol az új műút a fennsík peremén Jósvafő után a régit elhagyva 
élesen balra kanyarodik, a kanyar közepe táján lépnek fel az első onkoidok a mészkőben. 
Nagyságuk itt még egészen csekély, alig pár milliméter. A mészkőben tömegesen, nem 
rétegzetten fordulnak elő.

A kifejlődésen belül DNy, ill. a zátony képződmény felé haladva megfigyelhető, hogy 
a gumók átmérője nő és településviszonyaik is megváltoznak. A rétegsor felső szakaszán 
lévő nagyobb kőzetlapokon jól látható, hogy már nem összevissza, hanem rétegzetten 
települnek, markáns álrétegzettséget okozva a mészkőben. Egyes rétegeken belül a gumók 
jól osztályozva közel azonos átmérővel találhatók, de az egyes rétegek között nagy 
különbségek tapasztalhatók az onkoidok átmérőjének tekintetében. Az egyes gumós 
rétegeket gumómentes, vagy csupán igen gyér gumó tartalmú üledékcsíkok választják el 
egymástól. Az onkoidokat bezáró kőzet finomabb szövetű, mint a kifejlődés bázisán, ahol 
a gumók rétegzetlenül települnek és kicsinyek. Ugyancsak durvább a kőzetszövet az 
egyes onkoidos rétegeket elválasztó — gyakorlatilag gumómentes -  üledékcsíkokban.

Ezek a jelenségek a zátonytömeg növekedésével hozhatók kapcsolatba. Az onkolit 
zóna a dasycladaceás mészkövek peremén az egész sekély vízzel borított terület és a 
mélyebb vizű régiók határát jelzi, ahol a nyílt víz felől érkező hullámok megtörtek. Az 
állandó erős mozgatóttságnak tulajdonítható, hogy a kifejlődés bázisán az onkoidok nem 
értek el nagyobb méreteket, egy bizonyos nagyság elérése után a hullámverés romboló 
hatására tömegesen elpusztultak. A zátonytest kialakulásával az állandó hullámverés 
nagyenergiájú zónája e peremi területekről a zátonytest külső, nyütvíz felőli oldalára 
tolódott el. így az egész sekélyvíz és a mélyebb medencerész határán a zátony védelmében 
az onkoidok tovább tudtak növekedni és ezáltal lényegesen nagyobb méreteket értek el. 
A növekedésükhöz szükséges állandó mozgatottságot a zátonytesten átjutó hullámok, 
áramlások biztosíthatták, melyek azonban energiájuk nagyrészét már korábban elvesztvén, 
létezésüket nem fenyegették. A fent leírt rétegzettség oka az időnkénti erősebb víz
mozgásokban (vihardagályok, viharok, stb.) keresendő, melyek időszakonként nagy 
erővel áttörtek a zátonyon és a medence peremi területein addig békésen növekedő alga
csomókat elborították a felkavart törmelékkel.

2. A zátonyképződmény fácieseinek ismertetése

A zátonyösszlet egyes területein eltérő fáciesviszonyok alakultak ki, elsősorban az 
uralkodó széljárás miatti állandó vízmozgások erőssége következtében. A differenciáló té
nyezők hatására a zátonyon belül három fő fácies alakult ki. A hullámverés felőli oldalon 
egy előzátony jellegű törmeléklejtő, a zátony tömegének nagyrészét alkotó központi zá
tonyterület és e mögött a szélárnyékos oldalon egy keskenyebb, hátsó törmelékes zóna.
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a) A központi zátonytest mögötti terület
Erre a központi zátonyterület mögötti, a zátony szélárnyékos oldalán fekvő 

területre nagymennyiségű — a vízmozgások változó erejének megfelelően eltérő osztályo- 
zottságú — bioklasztikus törmelékfelhalmozódás jellemző. A felszínen átlagosan 150—200 
m széles zónában a faunát a tüskésbőrűek uralják, helyenként tömegesen találhatók. Az 
Echinoidea maradványok mennyiségüket tekintve épp oly gyakoriaknak látszanak, mint a 
dús Crinoidea (Entrochussilesiacus Be y r ., Encrinus sp.,Dadocrinus sp.) töredékek. Bár a 
vázelemek nincsenek mindig szilánkosra felaprózva — nem ritkán több nyéltag együtt
maradva ágyazódott be —, az erősen koptatott, töredékes jelleg dominál. Az Echinoidea- 
tüskékről morfológiai szempontból megállapítható, hogy itt inkább a tömör, vastag, 
bunkós formák dominálnak a nyugodtabb vizű területeken gyakori hosszú, vékony típu
sokkal szemben. A fáciesképet még néhány, helyenként egyáltalán nem ritka nagyterme
tű, vastagfalú csigatöredék (Naticopsis sp.?) egészíti ki. A szerves eredetű törmelékanyagot 
részben az áramlások szállították ide a zátonyiéstről, részben az itt élt gazdag élővilág, 
elsősorban az Echinodermaták felaprózott váztöredékeiből halmozódott fel. Valóságos 
tengerüiliom mezők élhettek itt, melyek az ősmaradványok által rekonstruálható fauna
képnél minden bizonnyal jóval változatosabb élővilágnak szolgáltak otthonul. Csendesebb 
vízi körülményeket kedvelő fauna- és flóraelemek hiányoznak e fácies üledékeiből, 
melyek a környező dasycladaceás mészkővel, ületve az onkoidos betelepülésekkel 
összefogazottan találhatók.

b) A központi zátony terület
Az eddig ismertetett képződmények folytatásában az országút a béke-barlangi 

feltételes megállóig a tulajdonképpeni, szorosabb értelemben vett zátonytest (central-reef) 
üledékeit harántolja több mint 1 km hosszú szakaszon, ÉNy—DK irányban. A zátony
komplexum fő tömege szürke, átmeneti, vagy sötétebb tónusú, rétegzetlen mészkő. 
Kifejlődésére általában jellemző a rosszul osztályozott, rendkívül változatos szemcse
nagyságú és eloszlású, durvaszövetű, autochton, bioklasztikus szerkezet. A kőzet zömmel 
a hajdani zátonybiocönózisok fosszilis maradványaiból áll. Jellegzetes a zátonytest 
eredetileg laza üledékhalmazában megfigyelhető nagytömegű primer és szekunder, hézag
kitöltő rostos kalcitkicsapódás, a durva komponensek közti üregek ritmikus, geopetális 
kitöltődése, továbbá a gyakori reszedimentációs jelenségek. Ezek az ismert, jellemző 
üledékföldtani jelenségek a zátony test kőzeteinek mind makroszkóposán, mind mikrosz- 
kópi csiszolatokban nézve jellegzetes, jól felismerhető szerkezetet kölcsönöznek.

A fáciesre az egész elterjedési területen egy telepes korall— Hydrozoa—mész-szivacs 
közösség jellemző. E szervezetek maradványai nagyobb tömegben csak elszórt foltokban 
találhatók az üledékben. Ez részben az ilyen típusú zátonyokra általánosan jellemző 
primer jelenség („zátonyváz”), másrészt a beágyazódás körülményei és a diagenetikus 
folyamatok tovább csökkentik a telepes szervezetek részesedési arányát.

Ebből a szempontból igen figyelemre méltók SCHÄFER, W. (1969) vörös-tengeri aktuopaleon- 
tológiai megfigyelései. A Farasan szigetcsoport recens és szubfosszilis zátonyainak összehasonlításakor 
megállapította, hogy a beágyazódás után megmaradt koralltörzsek az eredeti mennyiségnek gyakran 
csupán 20 %-át képviselik.
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Az eddigi vizsgálatok alapján a zátonytesten belül két régiót sikerült elhatárolni. A 
zátony hullámverésnek kitett oldalán, elszórt foltokban nyomozható, főleg hatalmas 
telepes korallokból álló hullámtörő zóna terült el. Erre utal egyrészt az itt található 
koralloknak (Pinacophyllum cf. parallelum F rech , „Thecosmilia” cf. subdichotoma 
Münster  és számos közelebbről nem definiálható „Thecosmilia”) a belső zátonyterület 
alakjaitól eltérő növekedésformái. A polipáriumok vaskosak, hosszan, egyenes lefutók, 
alig elágazók, ami a telepeknek nagyfokú ellenállóképességet kölcsönzött. A korallokon 
kívül néhány Hydrozoa- és Crinoidea töredék található ebben a belső zátonyterületekhez 
képest viszonylag nagy energiájú zónában. E peremi hullámtörő régió védelmében egy 
nagykiterjedésű csendesebb vizű zátonyrész terült el, melynek üledékei az egész 
komplexum fő tömegét alkotják Egyik legszebb feltárása a Vörös-tó felett látható. Az itt 
élt korallokra a hullámtörő zónában előfordulókkal szemben finomabb, gracilis telepek, 
bozótszerűen elágazó, erősen ágas-bogas növekedés jellemző. Az egyes alakok meg
határozása, a belső szerkezet átkristályosodása miatt, a legtöbb esetben lehetetlen. 
Úgy tűnik, hogy itt is a „Thecosmiliák” voltak a legelterjedtebbek, kívülük egy új faj, a 
Protoheterastrea pseudocolumellaris n. sp. és számos, még genusra sem határozható 
korall maradvány került elő. A telepalkotók közül fontos szerepet játszottak a Hydrozoák. 
Egyes helyeken tömegesen fordul elő egy új faj.

Általánosan elterjedtek a mész-szivacsok. Különösen a Sphinctozoák rendkívül 
gyakoriak, a korallok és Hydrozoák mellett szemmel láthatóan fontos szerepet játszottak, 
mint zátonyalkotók (Colospongia catenulata Ott , C catenulata macrocatenulata nov. 
ssp., Dictyocoelia manón Mü n st e r ). A Sphinctozoákon kívül elég gyakoriak a 
Leiospongia reticularis Münster  babszemnél alig nagyobb egyedei. Szórványosan 
Poronidella sp. fordul még elő.

A korallbokrok között a védettebb helyeken 10—20 cm vastag kagylópadok 
helyezkedtek el. Bennük egy Daonella—Posidonia közösség található (Daonella moussoni 
Merian , D. böckhi Mojsisovics, Posidonia cf. wengensis Wissm ann). A koralltelepek- 
ben nem ritkák a kis, hosszúkás fúrókagylók. A Bivalviákon kívül szép számmal fordulnak 
elő Gastropodák is. Általában kistermetű, törékenyebb, tornyosházú alakok találhatók 
( Worthenia sp., Omphaloptychia sp., Euomphalus sp. és számos más, közelebbről nem 
meghatározható maradvány). Az Echinodermaták a zátonybiocönózis egyik legelterjed
tebb csoportját alkották. Különösen a Crinoidea vázelemek (Entrochus silesiacus 
Beyrich , Encrinus sp., Isocrinus sp., Dadocrinus sp.) tömegesek helyenként. Echinoidea 
tüskék is szép* számmal találhatók, de a Crinoideákhoz képest alárendelt mennyiségben. 
Vékonycsiszolatokban a faunaképnek megfelelően a korall, Hydrozoa, mész-szivacs 
töredékek dominálnak, továbbá nagyon jelentős az Echmodermaták és Molluscák mész- 
anyag hozzájárulása a törmelékhez. A Vörös-tó feletti feltárásban a Somos-tető oldalában 
felfelé haladva a zátonytest üledékein belül megfigyelhető egy vertikális, időbeli fácies- 
változás. Úgy látszik, hogy a terület lassú süllyedése és a zátonytömeg növekedése között 
egy idő után megbomlott a zátonybiocönózisok növekedése szempontjából ideális víz
mélységet biztosító egyensúly. Az aljzat süllyedésének lelassulása, vagy megszűnése, 
esetleg a zátonynak a süllyedés mértékéhez képest túl intenzív vertikális növekedése 
következtében a zátonyfelszín a folyamatos üledékfelhalmozódás következtében egyre
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közelebb került a vízfelszínhez, a terület egyre sekélyebb vizűvé vált. A fokozatos el- 
sekélyesedés következtében a törmelék jobban felaprózódott és lecsökkent a durva 
komponensek mennyisége. Az élővilág megritkult, elszegényedett, mivel a megváltozott 
körülmények a túlélő szervezetektől speciálisabb alkalmazkodó képességet követeltek. 
A telepesek közül leginkább a Hydrozoák bírták ki a sekélyesedéssel járó változásokat. 
Korallok már csak elvétve találhatók, kisebb töredékek formájában. A Crinoideák szinte 
teljesen kimaradnak. Markánsan jelzi a megváltozott körülményeket a Dasycladacea- 
töredékek megjelenése. A Sphinctozoák továbbra is kitartanak.

A zátonytest ÉNy-i területén a Közép-hegyen ezek a feltöltődési fázist képviselő 
sekélyebb vízi üledékek vannak a felszínen. A zátonyösszletnek az országúttól DK-re eső 
területén a feltárási viszonyok kevésbé kedvezőek. Mindazonáltal a zátonytest üledékeire 
jellemző összes eddig tárgyalt jelenség itt is megfigyelhető. Kiterjedését tekintve a 
központi zátonyterület a Közép-hegytől végig követhető a Szár-hegyen, a Nagy Jenei- 
tetőn és a Jenei-tetőn át a Pitits-hegy ladini mészkőtömegéig. Az egész triász összletet 
DNy felől határoló nagy törésvonal mentén az országúttól D-re mindenütt a zátonytesthez 
tartozó üledékek találhatók a felszínen, közvetlenül a fiatal kavics- és homokrétegek 
mellett, egészen a Pitits-hegy és a Jenei-tető között húzódó völgy bejáratáig (1. a 2. ábrát).

c) Az előzátony

A zátonytest (központi zátonyterület) hullámverésnek kitett oldalához egy elő
zátony jellegű törmeléklejtő csatlakozott. E fácies üledékei, különösen az átmeneti 
területeken, sok hasonlóságot mutatnak a zátonytest kőzeteivel. Mind a kőzet színe, mind 
a kaotikus, osztályozásán, törmelékes szerkezet igen hasonló, de itt már nem találhatók 
autochton helyzetű telepalkotó szervezetek. Megállapítható, hogy a zátony testtől távo
lodva az összleten belül fokozatosan finomodik a törmelék szemcsenagysága és nő az 
osztályozottság mértéke. A területet a zátonytestről történt állandó, változó intenzitású 
törmelékszállítás töltötte fel.

A központi zátonyterület szegélyén — a béke-barlangi feltételes megálló előtt — egy 
150 m széles, 450 m hosszú autigén breccsa található. E képződményben a wettersteini 
mészkő bázisa után másodszor észlelhető vörös mészkő közbetelepülés. A breccsában e 
finomszövetű, vékonyréteges vörös mészkő és a zátony test üledékei vannak felaprózott 
állapotban. A kevésbé ellenálló szerkezetű vörös mészkő finomra feldolgozott anyaga, 
melyben szórványosan Crinoidea nyéltagok találhatók, alapanyagszerűen veszi körül a 
nagyon változatos nagyságú, enyhén koptatott zátonymészkő darabokat. A törmelék 
teljesen osztályozatlan, a kalkarenittől a durva kalciruditig minden frakció megtalálható. 
Nagyon valószínű, hogy ez a terület a breccsa lerakódásának idején egész a vízfelszín 
közelében feküdt, időnként esetleg ki is emelkedett a tengerből.

Az előzátonynak e felső nagy energiájú, letális zónájától távolodva a kifejlődésre 
egy Brachiopoda-Mollusca-Echinodermata paleobiocönózis jellemző. Az egyes csopor
tok összetétele és a faunaelemek egymáshoz való százalékos aránya a központi zátony
területtől távolodva az üledékes jellegekkel együtt változik.

A zátonytest hullámtörő régiójához, ill. az autigén breccsa képződményhez egy 
szinte kizárólag Crinoideákból álló öv csatlakozik. Az erős hullámzásnak kitett környezet
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ben a Crinoidea nyéltagok kőzetalkotó mennyiségben rakódtak le. Az előzátony törmelék
lejtőjének az erősen mozgatott vizű peremi területekhez csatlakozó további szakaszán 
síma, erős teknőjű Brachiopodák [Mentzelia mentzelii D u n k ., Spiriferina cf. ptychitiphila 
Bittn ., Coenothyris vulgaris (Schloth .), ,, Waldheimia” angustaeformis Böckh , Tetracti- 
nella trigonella (Schloth .)] találhatók. A Brachiopoda-teknők a még mindig elég erősen 
mozgatott vizű környezetnek megfelelően legtöbbször különváltan találhatók. Rajtuk 
kívül Ostrea sp., Prospondylus sp., Mytilus sp. és nagytermetű Trochus-íélék éltek itt. 
Crinoidea nyéltagok továbbra is gyakoriak, ezzel szemben az Echinoideák még ritkaság- 
számba mennek. A zátonytesttől tovább távolodva egyre csendesebb és valamivel 
mélyebbvízi körülményeket találunk. A Brachiopodák közül zömmel kisebb termetű, 
finoman diszített alakok fordulnak elő [Decurtella decurtata (Gir .), ,fihynchonella” 
attilina Bittn ., „R hynchaltap lecta  Böckh , Novella cf. refractifrons Bittn .,Koeveskal- 
lina koeveskalyensis (S uess), Aulacothyris angusta (Schloth .), Spiriferina fragilis 
(Schloth .), Sp. manca Bittn ., Sp. avarica Bittn.]. A teknők mindig együttmaradva 
ágyazódtak be, jó megtartásúak. Az elég gyakori Bivalviákat vékonyhéjú kis Pectenek, 
Daoneüa cf. moussoni Me r ., Pteria sp., a Gastropodákat szintén törékeny, finoman 
diszített formák képviselik (Stuorella sp., Temnotropis sp., Trochus sp.). Az Echino- 
dermaták közül az eddigiekkel szemben rendkívül gyakorivá válnak az Echinoideák. A 
zömmel Miocidaris sp.-hez tartozó táblamaradványokon kívül számos különböző típusú 
tüskemaradvány került elő, melyek morfológiájukat tekintve jól beilleszkednek a fauna
képbe. Főleg hosszú, vékony, fogazott típusok találhatók. A vékonycsiszolatokban jelleg
zetes, hogy a zátony test üledékeitől eltérően a nagyobb üledékszemcsék közül hiányoznak 
a sparitos kalcitkitöltések, melyek a zátonytest üledékeiben a laza településű komponen
sek közötti üregeket a falra orientált kristályok formájában kitöltik. A kifejlődésnek a 
béke-barlangi feltételes megállóhely környéki klasszikus lelőhelyén kívül a terület több 
pontján gazdag előfordulásai találhatók (2. ábra). Ha az országút menti szelvényben 
tovább haladunk DNy felé, az előzátony üledékeinek fedőjében újra a zátonytömeget 
körülvevő dasycladaceás wettersteini mészkővel találkozunk. A zátonyképződmény 
növekedése alatt eltelt időintervallumnak megfelelően, a fedő dasycladaceás üledékek 
faunája és flórája valamivel fiatalabb, mint a zátonyösszlet bázisán levő azonos fáciesű 
üledékeké. Az őslénytani adatok alapján az előzátony üledékeinek fedőjében levő 
dasycladaceás mészkő kora kétségtelenül feísőanizuszi—illir, de a vizsgált területen nem 
foglalja magába a legfelső illir Diplopora annulatissima horizontot. A Dasycladaceák 
között az anizuszira jellemző Physoporella alakok dominálnak. Az előkerült Foraminife- 
rák is világosan jelzik a képződmény feísőanizuszi korát, de teljesen hiányoznak a 
Diplopora annulatissima horizont jellemző fajai, elsősorban a Glomospira densa (Pantic). 
Jellemzők az Ammobaculites wirtzi Ko eh n -Zaninetti, Trochammina almtalensis 
Ko e h n -Zaninetti, Neoendothyra reicheli Reitlinger , Earlandinita elongata Sa l a j, 
E. oberhauseri Salaj, Duostomina sp. E megfigyelések teljes mértékben megerősítik 
BYSTRiCKY-nek (1964) azt az állítását, hogy a brachiopodás kifejlődés a határ menti 
szlovák területen a Diplopora annulatissima horizont fekvőjében található.



t: 1. a zátonykörnyezet dasycladaceás wettersteini mészköve, 2. a központi zátonyterület, 
3. az előzátony, 4. a zátonyképződményt fedő dasycladaceás wettersteini mészkő
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3. A zátonyösszlet kora és földtani jelentősége

Az előkerült ősmaradványok tanúsága szerint a zátonyképződés megindulása a 
pelson elejére tehető és a vizsgált területen a zátonynövekedés még a felsőillir folyamán, a 
Diplopora annulatissima zóna üledékeinek lerakódása előtt megszűnt. Ekkor már az egész 
területet egységesen sekélyvízi dasycladaceás üledékek borították.

Az egyes fáciesek biokronológiailag értékelhető ősmaradványainak kronológiai el
terjedését az 1. táblázaton láthatjuk. (Az átfutó és a biosztratigráfiailag indifferens alakok 
nincsenek feltüntetve.)

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 500-600 m vastagságúnak tekinthető 
zátony összlet a pelson elejétől az illir alsó részéig eltelt, viszonylag rövid földtörténeti idő 
alatt képződött.

A megfigyelt fáciesviszonyok alapján az aggtelek—jósvafői anizuszi—wettersteini 
zátony képződményt, típusát tekintve, a nyílt self zátonyainak sorába helyezhetjük. 
Ilyen vonatkozásban különösen szoros analógiák figyelhetők meg a Vörös-tengerben az 
Arab-táblát szegélyező 100 km széles és 650 km hosszú nyílt self korallzátonyaival, 
melyek közül a Sorso-szigeteket, mint az ilyen típusú zátonyok modelljeit Sch ä fer , W. 
(1967, 1969) kimerítően tárgyalta.

A most ismertetett zátonyképződmény ÉNy—DK hossztengelyű térbeli orientációja 
lényegében megegyezik az É-i Alpok triász zátonyainak általános földrajzi elhelyezkedé
sével. Ez megerősíti azt a többek által hangoztatott véleményt, miszerint az alpi kifejlődé
si területen a középső- és a felsőtriász idején az uralkodó szélirány DDNy-i volt. A most 
leírásra került észak-magyarországi anizuszi zátonyt, melyhez hasonlót Magyarország 
területéről eddig még nem ismertettek, az alpi kifejlődési terület már ismert hasonló 
képződményeivel összehasonlítva, két tényt kell hangsúlyoznunk. Elsősorban azt kell ki
emelni, hogy az aggtelek—jósvafői a hasonló középsőtriász zátonyképződmények sorában 
az eddig ismert legkorábbi fennmaradt kifejlődés. Sa r n th e in , M. (1965), Miller , H. 
(1965) és mások munkáiból megállapítható, hogy az É-i Alpok területén az anizuszi 
emeletben a zátonyfejlődésre csak kiterjedt zátonytörmelékek utalnak. A tulajdonképpeni 
zátonytest nem maradt fenn. Aggtelek—Jósvafő térségében viszont már a pelsontól 
kezdődően megtalálhatók a kiterjedt zátonytest üledékei. Az alpi területek középsőtriász 
zátonyainak paleontológiái feldolgozását erősen megnehezíti, hogy az Alpokban a 
nagyobb tektonikai igénybevétel következtében a kövületek általában rossz megtartásúak. 
Ezzel szemben az észak-magyarországi zátonyképződmény zavartalanabb település
viszonyaival és jobb megtartású ősmaradványaival a paleontológiái vizsgálatok számára 
lényegesen jobb feltételeket biztosít.
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RÉCIF CALCAIRE DE LA FORMATION DE WETTERSTEIN 
DE L’ANISIEN EN HONGRIE DU NORD

раг
G. Sc holz

Sur le terrain des villages de Aggtelek et de Jósvafő en Hongrie du Nord se situe une 
formation récifale fossile s’étendant sur plusieurs km2 sur la surface. Elle est part du 
terme Anisien de la série de calcaires de Wetterstein du Trias moyen. Trois aires 
principales á facies différents purent étre distingués á Tintérieur de la masse récifale in
dusé dans des sédiments á Dasycladacées, déposés dans des eaux peu profondes, ce sont: 
1. récif central caractérisé pár un paléobiocoenose de polypiers, des Hydrozaires et des 
éponges calcaires, 2 . un talus périrécifal de type á „fore-reef” , situé du cöté oú la mer se 
fait et caractérisé pár un paléobiocoenose de Brachiopodes, Mollusques et Echinodermes, 
et 3. derriére le récif central du cóté sous le vént, il у ä une zone á débris de type ,,back- 
reef” avec un paléocoenose d’Echinodermes et Mollusques. Le complexe récifal — d’une 
épaisseur de 500 á 600 m — соттепфа á grandir au début de Pelsonien et fúr supprimé 
déjá au cours de TUlyrien supérieur, c’est á dire avant mérne la déposition des sédiments 
de Thorizon a Diplopora annulatissima Pia . A TUlyrien supérieur tout le territoire étudié 
était couvert en continuité pár de sédiments á Dasycladacées.




