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A MECSEKI TRIÁSZ LEGJOBB MEGTARTÁSÚ ÉS ELSŐ 
RÉTEGTANILAG ÉRTÉKELHETŐ AMMONOIDEA-LELETE

Irta: De t r e  Csaba

A Mecsek hegységi triászból elsőnek Böckh  J. (1876) ismertetett Cephalopodákat. 
Az itt említett példányok, egy kivétellel, mind a „recoaroi” brachiopodás rétegcsoportból 
kerültek elő, pontos lelőhely ismerete nélkül. Böckh  J. megemlékezik egy Ammonites 
thuilleri Opp. példányról, amelyet nem ő gyűjtött, 
és csak feltételezi, hogy a „felső alpesi kagylómész”
(mai ismereteink szerint felsőanizuszi) rétegekből 
származik.

Vadá sz  E. (1935) tulajdonképpen megismétli 
Böckh  J. faunalistáját, amelyhez hozzáteszi még a 
Ptychites invotvens Mo js . fajt is. Ennek lelőhelyét 
nem adta meg.

N agy  E. (1968) kibővíti a szegényes Cephalo- 
poda-listát a Ceratites cf. lennanus Mo js . és az 
Acrochordiceras cf. carolinae MoJS.-al. A Ceratites 
cf. thuilleri Opp.-t a középsőanizusziból is megemlíti.

A mecseki triászból (egy kivételtől eltekint
ve középsőanizusziból) előkerült Ammonoidea-leletek 
tehát rossz megtartású töredékek, amelyek pontos 
lelőhelyét nem ismerjük.

Az elmúlt száz év gyűjtései során egyetlen olyan 
példány került elő a mecseki pelsoi rétegekből, 
amelyet a „ Ceratites” binodosus (Ha u e r ) fajjal 
azonosítottak. Ez a példány Böckh  J. gyűjtéséből 
a Toplica-völgyből származik. A példány az utolsó 
kanyarulat kőbelének nem egészen fele és erősen
kopott. Böckh  (1876, p. 163) a meghatározásnál óvatos volt, miszerint: „Ceratiteß sp. 
rosszul megtartott töredék a Cer. binodosus rokonságából”. Ezt a meghatározást 
Ha n t k en  (1878, p. 103) megtartotta, míg Va d á sz  (1935, p. 33), minden valószínűség 
szerint ugyanezt a példányt a fajjal azonosította. Na g y  E. (1968, VI. tábla, 1. ábra) 
ábrázolta a példányt.

1. ábra. Paraceratites binodosus 
(HAUER), lóbavonalak. Mecsek hg., 
Misina-tető D-i oldala, pelsoi emelet
Abb. 1. Paraceratites binodosus 
(HAUER). Suturlinien. Mecsek-Ge- 
biige, Südhang der Misina-Spitze, Pel- 

sonien
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A példány megtartási állapota és meghatározhatósága úgy tűnik, inkább Böckh J. 
óvatosságát tükrözi. Valóban, a Ceratites binodosus-trinodosus alakkörön belül több 
fajjal is lehetne azonosítani.

Emiatt feltétlenül értékesnek kell tekintenünk egy Ammonoidea-leletet, amelyet a 
misinai TV-toronyhoz vezető szerpentin nagy patkó alakú kanyarjától lejjebb levő 
pelsoi—illir feltárás legalsó mészkőgumós mészmárga rétegeiből gyűjtöttünk, 1971. 
januárjában.

L e í r á s :  A példány egy csaknem teljes kőbél, amelynek egyik oldalán a lóba- 
vonalak is láthatók. Két egymást követő laterális lóbán kivehető a finom (prinoid) 
recézettség, a sellák simák és lekerekített vonalúak ( 1 . ábra).

Jól kivehető a peremi csomósor és a túlsó, lóbavonalak nélküli oldalon a széles, 
lágyan kiemelkedő, enyhén sigmoid bordák is jól láthatók. A belső csomósort nem látni, 
ugyancsak nem vehetők ki a köldöki kanyarulatok.

A perem szegletes, a két marginális él között nagyon enyhén konvex.
M é r e t e k :  legnagyobb átmérő 36,5 mm

” vastagság 1 0 ,6  mm
köldökátmérő cca. 7 mm

A példányt a fenti morfológiai tulajdonságok alapján a Paraceratites binodosus 
(Hauer) fajjal azonosíthatjuk.

Nagy E. (1968, p. 44) megállapítása szerint az eddigi gyér mecseki Cephalopoda- 
leletek a trinodosus-zóna mellett tanúskodnak. E szempontból figyelemre méltó, hogy a 
példány közvetlenül a „decurtata zónára” jellemző Brachiopoda-gazdag rétegek alatti,

2. ábra. Misina D-i óldala, szerpentin-kanyar alatti útbevágás szelvénye 
1. Lösz, talaj, 2. mészkőgumós mészmárga, 3. biomorf mészkőpadok (2 —3. pelsoi), 4. másodlagos 

dolomit, 5. pados, crinoideás mészkő (4 —5. illír)
Abb. 2. Südhang der Misina-Spitze, Profil des Strasseneinschnittes unter der Serpentinenkurve 
1. Löss, Boden, 2. Kalkmergel mit Kalksteinknollen, 3. biomorphe Kalksteinbänke (2. bis 3. Pelsonien), 

4. sekundärer Dolomit, 5. bankiger Crinoideenkalk (4. bis 5. Illyrien)
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Brachiopoda-mentes mészkőgumós mészmárgából származik (2. ábra). A misinai szelvény 
a pelsoi brachiopodás rétegeknek csak a felső határát tárja fel. így pontosan nem tudjuk 
ezt a Paraceratites binodosus leletet a pelsoi rétegsorba beilleszteni. A Nagy E. (1968) - 
féle rétegvastagsági adatok (20—50 m) azonban feltétlenül arra utalnak, hogy a pelsoi 
aljáról származik.

A többi „trinodosus zónára” jellemző alak pontos lelőhelyét nem ismerjük, így nem 
tudjuk megerősíteni Nagy E. (1968, p. 44) feltételezését, miszerint: „Úgy tűnhet, 
mintha ebben a 20—50 m-es ... tagozatban a Rhynchonella decurtata és a Ceratites 
trinodosus zóna kevert faunával együttesen lenne képviselve”. Eddigi mecseki pelsoi 
gyűjtéseink során ugyanis több ezer Brachiopoda mellett ez az egyetlen Ammonoidea- 
lelet, és ez sem közvetlenül a brachiopodás rétegekből való.

Amennyiben a néhány régi Ammonoidea-töredék valóban közvetlenül a brachio
podás rétegekből is származna, akkor sem beszélhetünk „kevert faunáról” (v. ö. 
Fagerstrom 1964, p. 1199), hanem jellegzetes recoaroi brachiopodás rétegekről, 
amelyekben a Cephalopodák csak a fauna extrém ritkaságú alkotóelemei.

IRODALOM

BÖCKH J. 1876 : Pécs városa környékének földtani és vízi viszonyai. -  Földt. Int. Évk. 4. pp. 
127-285.

FAGERSTROM, J. A. 1964 : Fossil CommunitiesinPaleoecology:Their Recognition and Significance.
-  Geol. Soc. of Amer. Bull. 75. 12. pp. 1197-1216.

HANTKEN, M. 1878 : Die Kohlenflötze und der Kohlenbergbau in den Ländern der Ungarischen 
Krone. — Gebrüder Légrády, p. 358. Budapest.

HAUER, F. V. 1851 : Ueber die von Herrn Bergrath W. Fuchs in den Venetianer Alpen gesammelten 
Fossüien. — Denkschr. Math.-Naturw. Cl. Akad. Wiss. 2. 1. pp. 109-126.

MOJSISOVICS, E. V. 1882 : Die Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz. -  Abh. Geol. 
Reichsanst. 10. p. 322. Wien.

Nagy  E. 1968 : A Mecsek hegység triász időszaki képződményei. (Die Triasbildungen des Mecsek- 
Gebirges.) -  Földt. Int. Évk. 51. 1. p. 198.

SUMMESBERGER, H. — WAGNER, L. 1969 : Az anizuszi sztratotípus. -  Az 1969-es budapesti 
Mediterrán Jura Kollokvium előadási anyaga. -  Magyar fordításban: MÁFI Adattár.

VADÁSZ E. 1935 : A Mecsekhegység (Das Mecsek-Gebirge). -  Magy. Táj. Földt. Leír. (Geologische 
Beschreibung ungarischer Landschaften) p. 180. Budapest.



2 8 0 Detre Cs.

í. Tábla -  Tafel I.

1—3. Paraceratites binodosus (Ha u e r ) 1,5 X
Mecsek hegység, Misina-tető D-i oldala, pelsoi emelet. -  Mecsek-Gebirge, Südhang 
der Misina-Spitze, Pelson

Fotó: PELLÉRDYNÉ
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ÜBER DEN ERSTEN, STRATIGRAPHISCH AUSWERTBAREN 
AMMONOIDEN-FUND VON BESTER ERHALTUNG 

DER MECSEKER TRIAS

von
Cs. Detre

Aus den Anis-Schichten des Mecsek-Gebirges waren bisher nur Ammonoiden-Bruch- 
stücke von schlechter Erhaltung bekannt, deren Fundort unsicher ist. Am Südhang der 
Misina-Spitze wurde im Aufschluss des Pelson—Illyr unterhalb der zum Fernsehturm 
führenden Serpentinstrasse, unmittelbar unter den, eine für die „Decurtata-Zone” charak
teristische Brachiopoden-Fauna führenden Schichten des unteren Pelsons (Abb. 2) 
gut erhaltener Steinkern von Paraceratites binodosus (Ha u .) (Tafel I) gefunden, auf 
welchem auch die Suturlinien studierbar sind (Abb. 1). Direkt aus den brachiopoden- 
führenden Schichten des Pelsons ist keine Ammonoidea zum Vorschein gekommen.


