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7.  MAGYAR SLÉNYTANI  VÁNDORGY LÉS  PROGRAMJA 
BEREMEND,  2004. MÁJUS 6–8. 

EL ADÓÜLÉS – 1. NAP (CSÜTÖRTÖK) 

Délel tt – Levezet  elnök: Vörös Attila 
11:30 Heindl József

(Beremend polgármestere)
Pálfy József

Köszöntés és megnyitó 

11:40 – 12:00 si Attila  Növényev  krokodil a magyarországi fels -krétából
(Bakony)

12:00 – 12:20 Pászti Andrea Rhenanoperca minuta Gaudant et Micklich (Pisces, 
Perciformes) a középs -eocén Messeli Formációból 
(Messel, Németország) 

12:20 – 12:40 Gál Erika Fels  pleisztocén madárcsontleletek a Kálvária 4. sz. 
barlangból

12:40 – 13:00 Dezs  József, 
Tóth Judit

A beremendi Sz l hegy hasadékai és kitöltéseik a 
morfológiai megfigyelések tükrében 

13:00 – 14:30 EBÉDSZÜNET, POSZTEREK

Délután 1. – Levezet  elnök: Galácz András 
14:30 – 15:00 Vörös Attila Üledékképz dési epizódok és faunaváltozások a villányi 

jura rétegsorban 
15:00 – 15:20 Görög Ágnes A mecseki foltos márga foraminiferái 
15:20 – 15:40 Szabó János Magyarországi terrének jura sföldrajzi helyzete a 

Tethys és a kapcsolódó tengerek új gastropoda-
faunisztikai eredményeinek tükrében 

15:40 – 16:00 Dulai Alfréd, 
Pálfy József 

Lobothyris ? subgregaria: egy kora-jura Elvis faj a 
Nyugati-Tethys területén 

16:00 – 16:30 KÁVÉSZÜNET

Délután 2. – Levezet  elnök: Dulai Alfréd 
16:30 – 16:50 F zy István, 

Nico M.M. Janssen 
Négy elt nt réteg nyomában. Milyen korú volt az 
ammoniteszes pad a zirci Márványbányában? 

16:50 – 17:10 Galácz András Paleocén Nautiloideák Líbiából 
17:10 – 17:30 Katona Lajos Pannóniai puhatest  faunák a Balaton-felvidék 

feltárásaiból

Este – Nyilvános el adás
17:45 – 19:00 Kordos László Beremend és a magyar gerinces paleontológia
19:30 VACSORA (a Zokogó Majom étteremben) 
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  EL ADÓÜLÉS – 3. NAP (SZOMBAT) 

Délel tt 1. – Levezet  elnök: F zy István 

8:30 – 8:50 Sz cs Zoltán Liász mikrofauna vizsgálatok a Tölgyháti-k fejt ben

8:50 – 9:10 Szinger Balázs Középs -kréta képz dmények mikrofosszíliáinak 
vizsgálata és üledékképz dési környezetének értékelése 
egy Vértes-el téri fúrásban 

9:10 – 9:30 Less György Heterosteginák és Spiroclypeusok eocénvégi fejl dése
és rétegtani jelent sége

9:30 – 9:50 Tóth Em ke Szarmata ostracodák a Zsámbéki-medencéb l

9:50 – 10:50 KÁVÉSZÜNET, POSZTEREK 

Délel tt 2. – Levezet  elnök: Magyar Imre 

10:50 – 11:10 Pálfy József,
Roland Mundil 

Az ipolytarnóci smaradvány-lel hely kora és 
korrelációja

11:10 – 11:30 Magyari Enik  A Nagyalföld északi részének kés -glaciális és holocén 
vegetációfejl dése – erd s sztyeppek és zárt erd k
váltakozása térben és id ben

11:30 – 11:50 Medzihradszky
Zsófia

Tata-Porhanyóbánya paleolit lel hely pollenanalitikai 
vizsgálata

11:50 – 12:10 Kázmér Miklós Dendrokronológiai vizsgálatok a földtanban és az 
slénytanban

12:10 – 12:25  Eredményhirdetés, zárszó 

12:45 EBÉD (a Zokogó Majom étteremben) 

Délután
14:15 – 15:00 A Beszél  Kövek Alapítvány smaradvány kiállításának  

megtekintése Harkányban 
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POSZTEREK 

Báldi Katalin Bentosz foraminifera közösségek ökológiája a 
Nagygörb -1 sz. magfúrás bádeni összletében

Barbacka Mária, Gomez Bernard, 
Thevenard Fréderick

A mecseki liász paleoökológiai és skörnyezeti
rekonstrukciója a feny -félék tafonómiai vizsgálata 
tükrében

Bene Katalin Csontoshalfogak az egri fels -oligocénb l (Wind-féle 
téglagyár, Eger) 

Botfalvai Gábor Kés -kréta tekn sök az iharkúti gerinces lel helyr l

Cziczer István El zetes eredmények a Bátaszék környéki érckutató 
fúrások pannóniai puhatest  faunájának vizsgálatából

Dávid Árpád A Teredolites ichnofácies magyarországi egri korú 
képz dményekben 

Dávid Árpád Bioeróziós nyomok osztrigákon a líbiai eocénb l

Erdei Boglárka, Angela Bruch A szárazföldi klíma változása a magyarországi 
oligocénben kiscelli és egri fosszilis flórák kvantitatív 
klímaelemzése alapján 

Gasparik Mihály Az slénytár 1956-ban megégett sormányos 
maradványainak revíziója 

Gulyás Kis Csaba, Velledits 
Felicitász

Mikrofácies vizsgálatok a bükki karbonban 

Hír János, Venczel Márton Szarmata korú gerinces maradványok egy Felnémet-
Fels tárkány közötti útmenti szelvényb l

Juhász Tamás Egri korú rájamaradványok taxonómiai összehasonlító 
vizsgálata (Wind-féle téglagyár, Eger)

Kázmér Miklós Fúrókagylók és fák: évgy r elemzés a Martesites
vadaszi VITÁLIS, 1961 nyomfosszílián (Salgótarjáni 
K szén, alsómiocén) 

Kertész Botond, Less György Törökországi eocén szelvények Nummulitidae-faunája

Lelkes György Cianobakteriális/mikrobiális és szkeletális mészalgás 
karbonátos üledékek a szentkirályszabadjai repül téri
k fejt  pelsoi rétegsorában

Makádi László Óriási méret  varánuszok a fels -kréta Csehbányai 
Formációból (Iharkút, Bakony)

si Attila Halászó repül  hüll k a Magyarországi fels -krétából
(Bakony)

Pászti Andrea Halmaradványok az Úrkúti Formáció foszforitgumóiban

Piros Olga, Wolfgang Pavlik, 
Gerhard Bryda, Leopold Krystyn, 
Michael Moser, Otto Kreuss

Anisusi–karni dasycladacea biosztratigráfia: kísérlet a 
platform és medence fácies  képz dmények 
összehasonlítására

Piros Olga, Nereo Preto A Dasycladacea biozónák és az ammonitesz standard 
zónák korrelációjának lehet sége
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POSZTEREK (folytatás) 

Rabi Márton Az els  magyarországi kés -kréta krokodilus leletek

Szurominé Korecz Andrea, Nagyné 
Bodor Elvira

Új adatok a Fels tárkány-Felnémet környéki miocén 
skörnyezeti rekonstrukciójához sporomorpha és 

ostracoda vizsgálatok alapján

Tamás Júlia, Hably Lilla Morfometriai vizsgálatok a Sloanea elliptica
(ANDREÁNSZKY) Z. KVA EK & HABLY budapesti és 
kisegedi lel helyein

Tomas Robert, Pálfy József Herbich és Vadász erdélyi liász ammonitesz 
típusanyagának revíziója 

Újvári Gábor A beremendi lösz-palotalaj sorozat Mollusca-faunája

Vörös Attila, Budai Tamás, Kovács 
Sándor, Lelkes György, Pálfy József ,
Piros Olga, Szabó Imre, Szente 
István

A pelsoi alemelet sztratotípusa a Balaton-felvidéken 

KÖSZÖNT

Kedves paleontológus, geológus kolléga! 

Hetedik alkalommal találkozunk szakmánk éves összejövetelén, hogy bemutassuk egymásnak legújabb 
kutatási eredményeinket, és megismerkedjünk Magyarország egy újabb szegletének, ezúttal a Dunántúl 
legdélibb csücskének, a Villányi-hegységnek és környékének földtanával és smaradványaival. A 
rendezvénynek persze az is célja, hogy lehet ségünk legyen találkozni kollégáinkkal, ápolva a szakmai 
kapcsolatokat és barátságokat. Második alkalommal próbáljuk ki a háromnapos lebonyolítási formát. A 
legtöbbünk számára hosszú utazás miatt a három nap inkább egy és kétszer fél, de így is lehet ségünk nyílik 
19 el adás meghallgatására, 26 poszter megtekintésére, és egy valóban egésznapos szakmai terepbejárásra. 
Az slénytani ismeretterjesztés misszióját szem el tt tartva az idén harmadik alkalommal rendezünk 
nyilvános el adóülést a helyi, nem szakmai közönség számára is érthet en, melyet azonban jó szívvel ajánlok 
meghallgatásra valamennyi kollégánk figyelmébe is. Évr l-évre külön öröm számomra, hogy a résztvev  és 
el adást, posztert bemutató hallgatók száma magas, mutatva töretlen lelkesedésüket tudományunk iránt.

A eddigi vándorgy lési helyszíneink között a nem egészen 3000 lakosú Beremend a legkisebb település. 
A helyi adottságok miatt máshol lesz szállásunk, máshol tartjuk az el adásokat, és megint máshol költjük el 
vacsoránkat. Bízom benne, hogy ennek ellenére zökken mentesen tudjuk lebonyolítani a Vándorgy lést. A 
vendégszeretetért és támogatásért köszönet illeti Beremend önkormányzatát és Heindl József polgármester 
urat, valamint a helyi nagyüzemet, a Duna-Dráva Cement Kft. beremendi gyárát.

Végül hadd osszam meg mindenkivel a Szakosztály vezet ségének azt a tervét, miszerint jöv re a 
Vándorgy lést határon túli helyszínen, Erdélyben rendezzük meg. Most, 2004 májusában pedig itt 
Beremenden kívánok valamennyiünknek élvezetes és hasznos vándorgy lést.

Pálfy József 
A Magyarhoni Földtani Társulat 

slénytani-Rétegtani Szakosztályának elnöke 
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EL ADÁS- ÉS POSZTER KIVONATOK 

BENTOSZ FORAMINIFERA KÖZÖSSÉGEK 
ÖKOLÓGIÁJA A NAGYGÖRB -1 SZ. 
MAGFÚRÁS BÁDENI ÖSSZLETÉBEN 

BÁLDI KATALIN1, VET  ISTVÁN2

1 ELTE TTK, Általános és Történeti Földtan Tanszék, 
1117 Budapest, Pázmány Péter st. 1/c; 
kabaldi@ludens.elte.hu
2 Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest, 
Stefánia út 14.; vetoi@mafi.hu 

A vázak felszínén kivált karbonát miatt a 
többnyire mészk  és márgából felépített össz-
letben a foraminiferák nehezen voltak meghatá-
rozhatók. A labilisabb aragonit vázú Hoeglundina
elegans jelenléte a mintákban kémiai szempontból 
jó megtartást jelez. Az NN5 végén az épphogy 
batiális vízmélységet (>200m) gyors sekélyedés 
után 50 m körüli vízmélység követte egy átmeneti 
mélyüléssel az NN6 elején. A vizsgált bentosz 
foraminifera fauna nagyrésze epifiton életmódot 
folytatott, feltehet en az élethelyet nyújtó növény 
közösségt l függ en más-más közösségek 
különíthet k el (LANGER, 1995). A fúrás alsó 
részében a Cibicides-félék alkottak közösséget
(Heterolepa dutemplei, Cibicides lobatulus, 
Hansawaia boueana), míg a fúrás fels  részében a 
Neoconorbina terquemi faj dominanciájával 
jellemezhet  közösségek mutathatók ki. Nagyobb 
foraminifera diverzitás fajszinten azokban a 
mintákban tapasztalható, melyekben az inbentosz 
fajokkal is kiegészülnek az epifitikus, epibentikus 
fajok, azaz az inbentosz „niche” is megjelenik 
LANGER (1995) megfigyeléséhez hasonlóan. A 
mészk  minták viszonylag kevés, nagy hidrogén 
tartalmú, uralkodóan vízi (alga?) eredet , míg a 
márgák több, kisebb hidrogén tartalmú, vízi és 
szárazföldi komponensek keverékéb l álló 
szervesanyagot tartalmaznak. A plankton produk-
tivitással „arányos” BaO*100/Al2O3 proxi a 
Cibicides-félék alkotta együttessel jellemzett 
szakaszon felfelé növekszik, a fels  szakaszon, 
ahol a Neoconorbina terquemi faj dominál, 
széls ségesen ingadozik. A szervesanyag tartalom 
jelent s része szárazföldi eredet .
Az OTKA D-042191 számú Posztdoktori Ösztöndíja, illetve 
a T032260 sz. téma támogatása segítette munkánkat. 

A MECSEKI LIÁSZ PALEOÖKOLÓGIAI ÉS 
SKÖRNYEZETI REKONSTRUKCIÓJA A 

FENY -FÉLÉK TAFONÓMIAI 
VIZSGÁLATA TÜKRÉBEN 

BARBACKA MÁRIA1, GOMEZ, BERNARD2,
THEVENARD, FRÉDERICK2

1 MTM Növénytár, H-1476 Budapest, Pf. 222 
2 Université Claude Bernard Lyon 1 et UMR 5125, 
Paléobotanique, Bât. Darwin A, 7 rue Dubois, 69622 
Villeurbanne, France; gomez@univ-lyon1.fr, 
thevenar@univ-lyon1.fr

A mecseki jura snövény leletek alapján, 
tafonómiai módszerek segítségével próbáltuk meg 
rekonstruálni a fosszilizáció körülményeit és a 
hajdani ökológiai viszonyokat, figyelembe véve 
az sföldrajzi és paleoklimatológiai adatokat. 

Vizsgálati anyagként a leggyakoribb feny
nemzetségeket használtuk fel (Brachyphyllum,
Pagiophyllum és Elatocladus), mivel azok jelen-
t s különbségeket mutattak megtartásukban és 
el fordulásukban. A vizsgálathoz 270 k zet-
darabot használtunk fel, amelyeken különböz
mennyiség  növénymaradvány (egyt l az igen 
számosig) volt található. A mecseki lel helyen a 
feketek szén bányászati területe Nagymányoktól 
Pécsig terjed, kb. 20-30 km hosszúságban, mint-
egy 50 km2-en. A gy jtés részben három külfej-
tésen folyt (Vasas, Pécsbánya és Rücker). A többi 
anyag egy része három mélym velési akna med-
d hányóiról (Zobák-, Béta- és Kossuth-akna) 
származik, más része a közös medd hányók  
(Dávidföld és Budafa) területér l. A k zettani,
sztratigráfiai, paleontológiai, geokémiai vizsgá-
latok kimutatták, hogy a Mecsek területe a jura 
id szakban delta jelleg  volt, jól kialakult lagúna-
rendszerrel, ahol többszörös transzgresszió és 
regresszió következett egymás után. Klímája 
szubtrópusi jelleg , meleg és párás volt. A kor-
meghatározás alapján a növénymaradványok a 
hettangi-alsószinemuri emeletben találhatók. 

BÓNA (1963) a palinológiai vizsgálatok alap-
ján három vegetációs zónát különített el: mélylápi 
zóna, sekélylápi zóna és mocsárerd . Jelen vizsgá-
latok célja e zónák pontosabb elemzése volt a 
makrofossziliák alapján.  

A vizsgálathoz következ  jellemz ket ele-
meztük: 1. gy jt hely, 2. nemzetség, 3. a feny
fragmentumok száma és s r sége az adott k zet-
darabon, 4. a fragmentumok, és az esetleges 
elágazások hosszúsága, 5. az elágazások száma, 6. 
a maradványok megtartása, 7. más növénymarad-
ványok ugyanazon a k zetdarabon.
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A megfigyelések alapján azokat a folyama-
tokat határoztuk meg, melyek a jelenlegi fosszilis 
állapothoz vezettek: a nekrobiozist, a biosztrati-
nómiát és a diagenezist. 

Szintén figyelembe vettünk a makro- és 
mikromorfológiai (kutikula felépítése) bélyegeket, 
amelyek tükrözik a növények alkalmazkodását a 
környezethez: a levelek s r ségét és tengelyen 
való elhelyezkedését, valamint a kutikula 
strukturáját.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján két 
hipotézist dolgoztunk ki, amelyek magyarázatot 
adnának a feny k kétféle alkalmazkodására és 
figyelembe veszik a különbségeket a gy jt helyek 
között.

1. Környezetváltozás. A jura id szak eléggé 
egységesen meleg volt, de a szárazabb vagy víz-
ben gazdagabb területeken lokális különbségek 
voltak, amelyek a vegetációban is megmutatkoz-
tak. A kétféle típusba sorolható feny k a mecseki 
lel helyen a lokális jelleg  környezetváltozásra 
utalhatnának.

2. Különböz  biotópok. A kétféle feny -
csoport különböz , stabilan fennálló él helyeket 
foglalt el a deltában. Az Elatocladus a tenger-
partokat szegélyez  sekély vízben, a mocsaras 
részeken élt, esetleg valamivel közelebb a delta-
torkolathoz (paralikus körülmények között képz -
dött k zet). Ezzel szemben  a Pagiophyllum és 
Brachyphyllum fajok mélyen a szárazföld felé 
nyomultak be, ahol a környezet szárazabb volt, s 
maradványaik ezáltal a parttól messzebb lev
tavakba kerültek (limnikus eredet  k zet).

CSONTOSHALFOGAK AZ EGRI FELS -
OLIGOCÉNB L (WIND-FÉLE 

TÉGLAGYÁR, EGER) 

BENE KATALIN 
Eszterházy Károly F iskola, 3300 Eger Leányka út 6.; 
davida@ektf.hu

A szerz  az egri Wind-féle téglagyár egri 
korú, Egri Formációba tartozó három rétegét 
vizsgálta (molluszkás agyag, aleuritos homokk ,
limonitos homokk ). Célja a képz dmények 
csontoshalfogainak bemutatása. Rétegenként 500-
500 kg üledék iszapolási maradéka került kiválo-
gatásra. A vizsgált anyagból 246 db csontoshalfog 
és 3 állkapocstöredék került el . Ezek rétegenkén-
ti megoszlása: a Chrysophrys, a Dentex, a 
Pagellus, a Sparus és a Sparidae sp. indet taxonok 
mindhárom rétegben el fordulnak; a Diplodus
csak a limonitos homokk ben, az Archosargus a 
molluszkás agyagban és a limonitos homokk ben,
a Lepidopus pedig a molluszkás agyagban és az 

aleuritos homokk ben. Az állkapocstöredékek az 
aleuritos homokk b l és a limonitos homokk b l
kerültek el . Egy olyan nemzetség van, amelyik 
nem a Sparidae családba tartozik, ez a Lepidopus,
amely a Trichiuridae család tagja. A fogtípus 
szerinti megoszlást tekintve metsz fogból került 
el  a legtöbb (107 db) és rl fogból a legkeve-
sebb (30 db). A fogak alapján meghatározott 
csontoshal nemzetségek diverzitása rétegenként 
eltér . A különböz  rétegekben a leggyakoribb 
csontoshal nemzetségek a következ k: molluszkás 
agyagban a Lepidopus, az aleuritos homokk ben a 
Dentex, a limonitos homokk ben pedig a Sparus.
Táplálkozásmódot tekintve mindhárom rétegben a 
ragadozók voltak túlsúlyban. Uralkodó volt a 
bentosz életmód. 

KÉS -KRÉTA TEKN SÖK AZ IHARKÚTI 
GERINCES LEL HELYR L

BOTFALVAI GÁBOR
ELTE slénytani Tanszék, 1117, Budapest, Pázmány 
Péter sétány 1/c.; placochelis@freemail.hu 

Az iharkúti kés -kréta gerinces lel helyr l
számos tekn s lelet került felszínre. A Magyar-
országról ismert tekn s leletek közül a legid sebb
Senonemys sümegensis, amit a Sümeg környéki 
fels -kréta korú Ugodi Mészk b l írtak le. A 
Kárpát-medencéb l az önálló családot (Kalloki-
botidae) alkotó Kallokibotion bajazidi érdemel 
említést, mely a Hátszegi-medencéb l került el .

A leletanyag nagyon gazdag, tartalmaz egy jó 
megtartású koponyát, számos páncél elemet, 
végtagcsontokat, függeszt öveket és egy bal alsó 
állkapcsot. A koponya oldalirányban deformáló-
dott és felszíne er sen kopott, valamint a bal 
laterális oldal a maxilláig bezárólag teljesen 
hiányzik. A supraoccipitale nagy és széles, a 
parietale hosszú és keskeny. A supraoccipitale 
közepéb l lép ki egy szutura, ami oldalirányban 
halad végig a parietalén. A praefrontale a két 
szemüreg között helyezkedik el, és középen egy 
vastag szutura húzódik. A vomer egészen kicsi, a 
pterygoideum varratai jól kivehet k. Ezen bélye-
gek alapján a koponya a Pleurodira subordoba 
tartozik és hordoz magán Pelomedusidae bélyege-
ket is. A koponya leginkább a marokkói középs -
krétából leírt Hamadachelys escuillei-re hasonlít. 
A páncél elemek jó megtartásúak és igen nagy 
méret ek, felszínükön jól kivehet  szuturák 
húzódnak. Az el zetes vizsgálatok alapján a 
páncélelemeket két taxonba lehet besorolni, egy 
domború és egy laposabb páncél típusba. Az 
iharkúti tekn s faunában élt tekn sök hossza, a 
páncél elemek méreteib l adódóan, elérhette akár 
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az egy métert is.A végtagcsontok hosszúak és 
vaskosak. A condylus nagy és er sen kidombo-
rodó, helyzetéb l kiderül, hogy egy jobb és két 
bal humerus található a gy jteményben. 

EL ZETES EREDMÉNYEK A BÁTASZÉK 
KÖRNYÉKI ÉRCKUTATÓ FÚRÁSOK 

PANNÓNIAI PUHATEST  FAUNÁJÁNAK 
VIZSGÁLATÁBÓL 

CZICZER ISTVÁN
Szegedi Tudományegyetem, Földtani és slénytani
Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.; E-mail: 
cziczer@yahoo.com 

A DNy-Magyarországon található Mórágyi-
rög DK-i el terében a Mecseki Ércbányászati 
Vállalat az 1988–89-es években uránérckutató 
fúrásokat mélyített le egészen az alaphegységig. A 
néhány négyzetkilométeres terület s r  fúrási 
hálójának köszönhet en kiváló alkalom nyílt a 
negyedid szaki képz dményekkel fedett pannó-
niai üledékek és smaradványok alapos tanulmá-
nyozására. 

A Mórágyi-rög és a Máriakéménd-Báta 
mezozóos rögvonulat között Véménd, Somberek, 
Dunaszekcs  települések térségében egy maximá-
lisan 850 m mélység  medence található, melyhez 
ÉK fel l csatlakozik a max. 350 m mély Báta-
széki-medence. A medencéket neogén üledékek 
töltik ki.

A pannóniai képz dmények a Bátaszéki-
medencében közvetlen partmenti fácieseket 
képviselnek, azok izovonalas térképe a medencé-
ben egy ÉK-DNy irányú folyót és annak torkolat-
vidékét rajzolja ki (BARABÁS et al., 1992). Az 
torkolatvidék üledékei igen változatosak (homok, 
agyag, kavics), gyakoriak benne a mocsári, 
lignites k zetek is. Transzgressziós folyamatok 
következtében a folyótorkolat öbölszer en kiszé-
lesedett, sekélyvízi, partszegélyi homokos üledé-
kek váltak dominássá. A folyó fels bb szakaszá-
nak vidékén jellemz ek a torrens vízfolyások 
bevágódott üledékei. Végül az öböl csatornává 
alakult át.

A bátaszéki mélyfúrások pannóniai, jó 
megtartású smaradvány anyaga az eddig ismert 
pannon faunaegyüttesek közül az egyik legválto-
zatosabb. A kicsi, kiválóan feltárt területen a 
partmenti fáciesek átmenete kiválóan nyomon 
követhet  a mocsaras, laguna fáciest l egészen a 
nyílt vízi környezetig.  

A partmenti mocsaras, laguna fácies puhates-
t inek legjellemz bbek csoportja a csigáké 
Melanopsisokkal, Theodoxusokkal. A sekély, 
partközeli zóna tipikus puhatest  fosszíliái túl-

nyomórészt már kagylók (pl. az Uniok, Congeria
balatonica PARTSCH). A parthoz még közel lév ,
de már mélyebb viz  fáciesben megjelenik a 
Congeria croatica BRUSINA, a Lymnocardium
arpadense (HÖRNES). A partvonaltól már távol 
es , nyílt viz  környezetben el bb Congeria
rhomboidea HÖRNES, Lymnocardium majeri 
(HÖRNES) jelenik meg, majd tovább távolodva a 
Valenciennius nev  csiga és Paradacna kagylók 
is.

A TEREDOLITES ICHNOFÁCIES 
MAGYARORSZÁGI EGRI KORÚ 

KÉPZ DMÉNYEKBEN

DÁVID ÁRPÁD 
Eszterházy Károly F iskola, Földrajz tanszék, 3300 
Eger, Leányka u. 6.; davida@ektf.hu 

A Teredolites ichnofácies fás 
szubsztrátumban kialakított fúrások megjelölésére 
szolgál. Ezeket az életnyomokat ma dönt en a 
Teredo nemzetségbe tartozó kagylók készítik 
tengeri környezetben. A táplálkozás- és lakás-
nyomok körébe tartozó fúrásokat a Teredolites
életnyomnemzetségbe sorolják. 

A szerz  három egri korú feltárásban figyelt 
meg illetve gy jtött jellegzetes megnyúlt, palack 
alakú, többnyire vékony mészhártyával borított 
járatkitöltéseket, melyek az egykori fúrókagylók 
élettevékenységére utalnak. A feltárások a 
következ k:

Eger, a volt Wind-féle téglagyár agyagbányá-
ja. Innen a glaukonitos homokk b l és a laza, 
limonitos homokk b l, („k”-réteg) kerültek el  az 
életnyomok. 

Andornaktálya, homokbánya. Az alsó bánya-
udvar fels  részén található durva limonitos 
homokk ben figyelhet k meg az egykori kagylók 
fúrásnyomai.  

Máriahalom, homokbánya. A feltárás D-i 
részén elhelyezked  limonitos konkréciók rejtik a 
Teredo-k által bioerodált uszadékfák 
maradványait. 

A fúrások alapján a következ  életnyom-
taxonok kerültek meghatározásra: 

Teredolites longissimus KELLY et BROMLEY
1984 – Wind, glaukonitos homokk , „k”–réteg; 
Andornaktálya, homokbánya; Máriahalom, 
homokbánya. 

Teredolites cf. longissimus KELLY et 
BROMLEY 1984 – Wind, „k”–réteg. 

Teredolites isp. 1 – Wind, glaukonitos 
homokk .

Teredolites isp. 2 – Wind, „k”–réteg. 
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A glaukonitos homokk b l leírt Teredolites
isp. 1 esetében a fás aljzatra csupán a kagylók 
által bioerodált uszadékfára telepedett Ostrea sp. 
tekn jén látható pozitív formák; elnyújtott, henger 
alakú járatkitöltés maradványok (xenomorf 
növekedés) utalnak. 

A „k” – rétegben talált, Teredolites isp. 2 
néven említett életnyomtaxon valószín leg a T.
longissimus juvenilis formája. 

A Teredolites isp. 1 kivételével az egykori 
uszadékfák szenesedett, limonitosodott marad-
ványai az életnyomok közvetlen környezetében 
minden esetben felismerhet k.

A Teredo kagylók által bioerodált uszadékfák 
különböz  tengeri fáciesekben való el fordulása
er sen mozgatott vízre utal (Máriahalom); illetve 
azt mutatja, hogy az áramlatok a fás növényi 
részeket is messzire sodorhatják a parttól miel tt
azok az aljzatra süllyedve beágyazódnának 
(Wind, Andornaktálya). 

BIOERÓZIÓS NYOMOK OSZTRIGÁKON A 
LÍBIAI EOCÉNB L

DÁVID ÁRPÁD 
Eszterházy Károly F iskola, Földrajz tanszék, 3300 
Eger, Leányka u. 6.; davida@ektf.hu 

A Magyar Állami Földtani Intézet munkatár-
sai a líbiai Qarat Umm Uthaylah közelében folyó 
geológiai térképez  munkálataik során Ostrea
vázmaradványokat is gy jtöttek. Az osztriga 
héjak középs  eocén korú agyagmárgában luma-
sellát alkotva fordultak el . A képz dmény a 
Wádi Thámat Formáció, Qrárat al Jifah Tagoza-
tának alsó részébe tartozik. 

A szerz  a lel helyr l származó hét Ostrea
tekn n el forduló bioeróziós nyomokat vizsgálta. 
A vázmaradványok közül mind jobb tekn . A 
bioeróziós nyomok a tekn k küls  és bels  olda-
lán is el fordulnak. A küls  oldalt tekintve dönt -
en a tekn k alsó harmadán helyezkednek el a nyo-
mok. A bels  oldalon a nyomok elhelyezkedé-
sében ilyen szabályszer ség nem figyelhet  meg. 
Felt n en sok fúrás található a vázak peremén. 

Az epoxigyanta öntvények alapján meghatá-
rozott életnyomtaxonok a következ k: Entobia
isp. indet., Caulostrepsis taeniola CLARKE, C. 
cretacea VOIGT (?), Maeandropolydora sulcans 
VOIGT, M. elegans BROMLEY et D’ALESSANDRO,
M. barocca BROMLEY et D’ALESSANDRO (?), 
Gastrochaenolites lapidicus KELLY et BROMLEY.

A létrehozó szervezetek a Clionidae családba 
tartozó marószivacsok, Polychaeta férgek és a 
Lithophaga nemzetségbe tartozó fúrókagylók 
közül kerültek ki. Az életnyomok közül a G. 

lapidicus fordul el  legnagyobb számban. 
Felt n en sok a juvenilis, 0,5 cm-nél rövidebb 
kagyló fúrásnyom. Ezek többsége az osztriga 
tekn k peremén helyezkedik el. A 0,5 cm-nél 
hosszabb fúrások xenomorfak. Gyakran látszik 
rajtuk az Ostrea vázak lemezes szerkezetének 
rajzolata. A féregfúrások között a Caulostrepsis
életnyomnemzetségbe tartozók az uralkodók. A 
marószivacsok életnyomai alárendeltek. Az 
osztriga héjakon megfigyelt fosszilis életnyom 
közösségben a Gastrochaenolites életnyom-
nemzetség és a féregfúrások dominálnak. Az 
életnyom közösségben jelen vannak a Clionidae 
marásnyomok is. Ezek alapján az életnyom közös-
ség a szilárd aljzaton kialakult Entobia ichnofáci-
esbe sorolható. 

A BEREMENDI SZ L HEGY HASADÉKAI 
ÉS KITÖLTÉSEIK A MORFOLÓGIAI 

MEGFIGYELÉSEK TÜKRÉBEN 

DEZS  JÓZSEF1 & TÓTH JUDIT2

1Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézet, PTE 
Barlangkutató Egyesület
2Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézet, Szegedi 
Karszt- és Barlangkutató Egyesület 

Kutatásunk központi témája a karszt fejl dés-
történetének vizsgálata. A vázolt karsztfejl dési
modell kapcsolatot próbál teremteni az slénytani 
ásatások eredményei, a felszínfejl dés és a 
karsztos formaelemek közt. 

Saját terepi megfigyeléseinken kívül a 
karszttörténeti modell felállításához, illetve az 
egyes események korrelációjához felhasználtuk a 
más karsztterületeken kutatók paleontológiai, 
szpeleológiai eredményeit is. A villányi-hegységi 
karszthasadékok kiseml sfaunáinak kutatás-
története több mint 150 éves múltra tekint vissza. 
E munkák els sorban biosztratigráfiai, biokrono-
lógiai jelent ség ek, de érintettek karsztgenetikai 
kérdéseket is. A mostanihoz hasonló munkák más 
sasbércekr l születtek, f ként a kiseml sök evolú-
ciójának vizsgálatára alapozva, különböz  morfo-
lógiai szinteket jelölve. Terepi munkaként a 
következ ket végeztük:

1) A hasadékok irányítottságának felmérését 
és kitöltéseit és a tektonikai viszonyokat próbáltuk 
jellemezni. A felvett adatokat GERNER 
kiértékel program segítségével ábrázoltuk. 

2) A kialakult harmad- és félgömbfülke- 
sorozatok elhelyezkedésének, morfológiájának 
vizsgálatát.

3) A megtelepült vörös, vöröses agyagok, 
fosszíliák gy jtését olyan helyszínekr l, melyek 
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valamilyen módon összefüggésbe hozhatók a 
sasbérc fejl désével.

A legkorábbról származó kiválások valószí-
n leg a fedett karszt már meglév  hasadékrend-
szerében kivált, 60–120°C közt keletkezett szkale-
noéderes, romboéderes kalcitkristályok. Képz -
désük a vastag (miocén?) fed üledékek, vagy a 
bári bazalt keletkezésével egyidej leg létrejött 
felf töttség hatására történt.

A csarnótánum csapadékosabb klímája, 
felszínt átalakító nyomai, üledékei a jelenlegi 
feltártság alapján csak kismértékben mutatkoznak. 
A hatás a trópusi karsztosodás formakincsében 
jelentkezne, de mély és er sen mállott agyagokkal 
kitöltött töbörmaradványokat Beremendr l nem 
ismerünk. 

A legnagyobb vörösesagyagos akkumulációk 
alján alsópleisztocén fosszíliákat, és (amit a vizs-
gálataink is meger sítenek) kevésbé mállott agya-
gokat találtunk. 

Jelent s agyagbetelepülés történt az ÉNy–
DK-i törésvonalon. Ez utal az ÉNy-i fosszilis 
völgy keletkezési idejére, és a szerkezeti mozgá-
sok okozta blokkosodást alsópleisztocén 
eseményként valószín síti.

A langyos karsztvízszinthez közel konvekciós 
áramlás hatására a hasadékok hullámzó, harmad, 
vagy félgömbfülke sorozatokká fejl dtek. Hogy 
mikor történik kiválás és mikor oldódás egy 
hasadékon belül, azt az anyagtranszportban részt 
vev  hatótényez k ered je dönti el. Biztosan 
alulról fejl dik a hasadék, ha a felszíni eredet
vízbeszivárgás intenzitása alacsony. A kés bb
felnyíló gömbfülkesorozatok fosszíliacsapdaként 
is szolgáltak. 
Köszönet Dr. Viczián Istvánnak (MÁFI) a gy jtött
vörösagyagok kielemzésében, értelmezésében nyújtott 
segítségért. Szintén köszönjük Gasparik Mihály 
(Természettudományi Múzeum Föld- és slénytára) 
segítségét a fosszíliák gy jtésével, meghatározásával 
kapcsolatban.

LOBOTHYRIS ? SUBGREGARIA:
EGY KORA-JURA ELVIS FAJ

A NYUGATI-TETHYS TERÜLETÉN 

DULAI ALFRÉD*1, PÁLFY JÓZSEF2

1 Magyar Természettudományi Múzeum, Föld- és 
slénytár, 1431 Budapest, Pf. 137; dulai@nhmus.hu 

2 MTA-MTM Paleontológiai Kutatócsoport; 1431 
Budapest, Pf. 137; palfy@nhmus.hu 

A triász végén bekövetkezett tömeges kihalás 
a fanerozoikum öt legnagyobb kihalási eseménye 
közé tartozik. A brachiopodák között már régóta 
úgy tekintik a Rhaetina gregaria-t, mint azon 
kevés faj egyikét, amelyek átlépték a triász/jura 

határt és még a kora-jurában is el fordultak. A 
küls  morfológia alapján ez nyilvánvalónak lát-
szik: a jellegzetes biplikált forma a kés -triászban
és a kora-jurában egyaránt jól ismert. A magyar-
országi liász példányok sorozatcsiszolatos vizsgá-
latai azonban meglep  eredményeket hoztak. 
Kiderült, hogy mind a Kardosréti Mészk b l,
mind a sümegi Városi-erd b l, mind a gerecsei 
szinemuri képz dményekb l el került példányok 
Lobothyris jelleg  bels  morfológiai tulajdon-
ságokat mutatnak. A küls  morfológiai hasonló-
ság ellenére egyértelm en két különböz  taxonról 
van szó: a Dunántúli-középhegységben a Rhaetina
gregaria csak a kés -triászban fordul el . Ugyan-
ez a helyzet az irodalomból ismert egyéb liász 
példák esetében is. A korábbi véleményekkel 
ellentétben tehát a Rhaetina gregaria mégsem élte 
túl a triász végi kihalást. 

JABLONSKI Lázár taxonnak nevezte azokat a 
fajokat, amelyek egy kihalási hullámot megel z -
en elt nnek az slénytani anyagból és csak kés bb
jelennek meg újra. ERWIN & DROSER kés bb egy 
új fogalmat vezetett be: Elvis taxonként javasolták 
elnevezni azokat a taxonokat, amelyek egy kihalás 
után jelentek meg, nagyon hasonlóak egy kihalás 
el tt élt fajhoz, de részletes vizsgálatokkal ki lehet 
mutatni a különböz ségüket. Az elnevezés az 
Elvis Presley halála után megjelent hasonmásokra 
utal. A fenti definíció alapján a triász végi töme-
ges kihalás után megjelen Lobothyris ? subgre-
garia megfelel az Elvis taxonokkal szemben 
támasztott követelményeknek. Ez az els  ismert 
Elvis faj a mediterrán terület mezozoós képz d-
ményeiben. Felismerése — az eddigi viszonylag 
ritka irodalmi példák ellenére — meger síti ennek 
a fogalomnak az alkalmazhatóságát a tömeges 
kihalások és fauna újjáéledések vizsgálatában. 

A triász/jura határ körül el forduló, biplikált 
küls  morfológiával rendelkez  formák (Rhaetina
gregaria, Triadithyris gregariaeformis, Pseudo-
rhaetina antimoniensis, Lobothyris subgregaria)
további részletes vizsgálata fontos evolúciós és 

sföldrajzi eredmények kiindulópontjaként szol-
gálhat.
Készült az OTKA T 032028 és T042802 témák 
támogatásával. 
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A SZÁRAZFÖLDI KLÍMA VÁLTOZÁSA A 
MAGYARORSZÁGI OLIGOCÉNBEN 

KISCELLI ÉS EGRI FOSSZILIS FLÓRÁK 
KVANTITATÍV KLÍMAELEMZÉSE 

ALAPJÁN

ERDEI BOGLÁRKA1 & ANGELA BRUCH2

1Magyar Természettudomány Múzeum, Növénytár, 
1476 Budapest, Pf.222.; erdei@bot.nhmus.hu 
2Institute of Geosciences, Eberhards-Karl University, 
Tübingen, D-72076 Tübingen, Sigwartstrasse 10, 
Germany; angela.bruch@uni-tuebingen.de 

A hazai oligocénb l számos alaposan feldol-
gozott fosszilis flórát ismerünk, amelyek megfe-
lel  információt nyújtanak a paleoklíma rendszer-
tan alapján történ  rekonstrukciójához. A „coexis-
tence approach” módszer (MOSBRUGGER & 
UTESCHER 1997) a legközelebbi recens rokon 
taxonok („nearest living relative”) klímaigénye 
alapján a klímaváltozókra (évi átlagos középh -
mérséklet – MAT, a leghidegebb hónap közép-
h mérséklete – CMT, a legmelegebb hónap 
középh mérséklete – WMT, évi átlagos csapadék 
– MAP) olyan intervallumokat („coexistence 
intervals”) határoz meg, amelyek még megfelel-
nek minden az együttesben szerepl  taxon 
klímaigényének. A korai oligocénból a Tardi 
Agyag Formáció flóráját, Nagybátony-Újlaki 
téglagyár, egyéb óbudai és Eger-Kiseged 
lel helyek bontásban, a kés  oligocénból öt, Eger-
Wind, Pomáz, Andornaktálya, Kesztölc és 
Vértessz l s fosszilis flóráit választottuk a klíma 
analíziséhez.

A kés  oligocén flórák esetében nagyjából 
egybehangzó eredmények születtek (a vértessz -
l si flóra különül el kissé) a négy klímaváltozóra: 
MAT ~ 15,5–19°C, CMT ~ 5–11°C, WMT ~ 
24,5–27,5°C, MAP 900–1250 mm. Hasonló 
vizsgálatokat eddig öt fiatal miocén flóra alapján 
végeztünk. A fiatalabb szarmata flórák klíma 
elemzésének eredményével összehasonlítva 
különbség els sorban az évi középh mérsékleti 
intervallumban (14–16,5°C) tapasztalható, mely 
valamivel h vösebb klímát jelez. Az évi átlag-
csapadék intervallumának fels  értéke is vala-
mivel magasabb a kés  oligocén flórák esetében, 
azonban a csapadék eloszlásának leírására az 
alkalmazott módszer nem ad információt. A korai 
oligocén flórák esetében azonban bonyolultabb 
képet eredményezett néhány taxon (Sloanea,
Ceratozamia, Craigia) együttes jelenléte, így több 
megoldás is adódott a klíma intervallumokra. 
Egyértelm  eltérés látható azonban a leghidegebb 
hónap átlagos h mérsékleti (CMT) értékeiben, 
mely magasabb a korai oligocén flórákban (10–
13,5°C) a kés  oligocén flórákhoz képest, míg az 

évi átlagos h mérséklet (MAT) értékei nagyrészt 
hasonló intervallumot jeleznek. 
(OTKA T037200) 

NÉGY ELT NT RÉTEG NYOMÁBAN. 
MILYEN KORÚ VOLT AZ 

AMMONITESZES PAD A ZIRCI 
MÁRVÁNYBÁNYÁBAN?

F ZY I.*1, N. M. M. JANSSEN2

1 Magyar Természettudományi Múzeum, Föld és 
slénytár, 1431 Budapest, Pf. 137; fozy@nhmus.hu 

2 Geertekerhof 14bis, 3511, XC Utrecht, The 
Netherlands, Klein@naturalis.nnm.nl 

A zirci Pintér-hegy oldalában húzódó Már-
ványbánya a hazai geológia kutatások klasszikus 
színtere. A mára már maradéktalanul begy jtött és 
megsemmisített, alsó-kréta cephalopodás pad 
(valamikor egy asztallap méret , mintegy fél 
méter vastag tömb) ammonitesz faunájával ifj. 
NOSZKY J., FÜLÖP J., NAGY I., és MISZLIVECZ E. 
foglalkoztak. A felsorolt kutatók közül volt, aki a 
kés -hauteriviben, volt aki a kora-barrémiben 
jelölte meg a képz dmény korát, s volt olyan 
elképzelés is, miszerint az alig fél méteres összlet 
közel a teljes hauterivit és a barrémi jelent s
részét egyaránt reprezentálja. 

A gazdag ammonitesz fauna reviziója során 
megállapítható volt, hogy a rétegtanilag értékes 
faunaelemek vagy egyértelm en az hauterivi 
korszakra utalnak (pl. Neolissoceras grasianum),
vagy olyanok amelyek a kés -hauteriviben és a 
kora-barrémiben egyaránt jelen voltak (pl. 
Crioceratites sp., Anahamulina sp., Discoidella 
sp., Euptychoceras sp., Abrytusites neumayri, 
Leptoceratoides cf. parvulus, Paraspinoceras 
pulcherrimum) A barrémi bázisától meglév
Taveraidiscusok, valamint azok a Pulchellidae 
fajok amelyek az alsó-barrémiben gyakoriak és 
korjelz  érték ek, hiányoznak az együttesb l.
El kerültek és azonosíthatók voltak azok a 
korábban félrehatározott példányok is, amelyek 
alapján a rétegeket a barrémi magasabb részébe 
tartozónak vélték. 

Az ammoniteszekkel együtt begy jtött
márványbányai belemniteszek vizsgálata során 
nyolc taxon volt elkülöníthet . Ezek közül voltak 
amelyek a kés -hauterivi kort jelezték (P. brevis, 
D. dilatata), és voltak, amelyek feltehet en a 
kora-barrémi kés bbi szakaszából (Compressi-
sima Zóna) származhattak (D. gr. grasiana, „M.” 
gladiiformis, „M.” garshini). Ezen a ponton tehát, 
a belemniteszek alapján levonható következte-
tések némileg eltérnek azoktól, amelyeket az 
ammoniteszek alapján lehetett megállapítani.  
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Valószín , hogy az ammoniteszes pad bizo-
nyos mérték  kondenzáltságot mutatott. Az 
ammoniteszek alapján a kés -hauterivi, a belem-
niteszek alapján a kés -hauterivi – kora- (de nem 
a legkorábbi) barrémi kor adható meg. Hogy a 
begy jtött (négy) réteg kevert faunát tartalmazott-
e, azaz áthalmozott volt-e, azt utólag már nem 
lehet megmondani, mert a példányokon nem 
szerepelnek rétegszámok. 

Az „ammoniteszes pad” problematikájához 
szorosan kapcsolódik a Márványbányához közeli 
Bocskor-hegy oldalában kibukkanó Borzavári 
Mészk  Formáció korának kérdése. A néhány 
méter vastagságú, echinoidea törmelékben gazdag 
k zettest a legutóbbi litosztratigráfiai táblázatban 
is úgy szerepel, mint ami valangini, hauterivi és 
részben barrémi korú. A borzavári úti k fejt b l
gy jtött Jeanthieuloytes sp. alapján a k zet kora 
az hauterivi középs , vagy magasabb részében 
adható meg. A kés -hauterivi
ammoniteszeszekben gazdag márványbányai 
cephalopodás pad a Borzavári Mészk  fed jének
tekinthet .
A kutatást az OTKA támogatta. Témaszám T34208. 

PALEOCÉN NAUTILOIDEÁK LÍBIÁBÓL 

GALÁCZ ANDRÁS 
ELTE slénytani Tanszék, Budapest, 1117 Pázmány 
Péter sétány 1/c; galacz@ludens.elte.hu

Érdekes történeti okok miatt az afrikai, 
különösen az észak- és nyugat-afrikai fels -kréta
és paleogén Nautiloideákról igen b séges infor-
máció áll rendelkezésre. Szórvány-leletek ismer-
tetése mellett kit n  monográfiák készültek. 
Elmondható, hogy az afrikai paleogén Nautiloidák 
sokkal jobban ismertek mint a hasonló korú 
európaiak.

Az itt bemutatott Nautiloideákat az Industrial 
Research Center of Lybia és a Magyar Állami 
Földtani Intézet közös térképezési programja 
keretében végzett terepi munkálatok során 
gy jtötték. A legtöbb példány LESS GYÖRGY
gy jtéséb l került el . Meghatározásukra a 
magyar résztvev kt l kaptam megbízást, amiért e 
helyt is köszönetet mondok. 

A vizsgált Nautiloideák Észak-Libiából, az 
Al Haruj al Abyad (Al Harúj al Aswad) területr l
származnak, ami a Sirti-medence nyugati 
peremvidéke. Nagyrészt a Shurfah Formáció 
Amman tagozatába tartozó márgás mészk b l
valók. Többségük igen jó megtartású k bél.
Lakókamrájuk meg rz dött, epibionták nyomait 
csak ritkán viselik, tehát legfeljebb minimális 
posztmortális szállítódáson estek át. 

Figyelemre méltó a Nautiloideák viszonylag 
nagy diverzitása. A vizsgált Nautiloideák többsé-
ge két nemzetségbe, az Angulithes MONTFORD,
1808 és a Cimomia CONRAD, 1866 genusba 
tartozik, és mindkét nemzetség több fajjal is kép-
viselt. Felt n  az Európában ebben a korban 
gyakori Eutrephoceras nemzetség képvisel inek
hiánya. Leggyakoribb faj az Angulithes caheni
(MILLER, 1951), melyet a nyugat-afrikai paleo-
cénb l írtak le el ször. A többi forma is paleocén 
kort jelez.

A líbiai paleocén Nautiloideák arra utalnak, 
hogy a harmadid szak elején az afrikai kontinens 
északi selfjének nekton faunája az Atlantikummal 
volt rokon, kevés kelet-afrikai és európai affini-
tással.

FELS  PLEISZTOCÉN 
MADÁRCSONTLELETEK A TATABÁNYAI 

KÁLVÁRIA 4. SZ. BARLANGBÓL 

GÁL ERIKA 
MTA Régészeti Intézete, Úri u. 49., 1014 Budapest; 
gal_erika@yahoo.com 

A tatabányai Csontos (Kálvária 4. sz.) bar-
langból az 1970-es évek elején VAJNA GYÖRGY
és TASNÁDI KUBACSKA ANDRÁS, 1975-ben pedig 
KORDOS LÁSZLÓ gy jtött csontmaradványokat. A 
leletegyüttesek mindkét alkalommal tartalmaztak 
kétélt -, hüll -, madár-, kis- és nagyeml slelete-
ket. Az itt bemutatott madárcsontok KORDOS
LÁSZLÓ gy jtéséb l származnak. 

Az 1-es számmal jelzett omladékból vörös 
vércse (Falco tinnunculus), fürj (Coturnix
coturnix), füsti fecske (Hirundo rustica) és más, 
ismeretlen énekesmadarak (Passeriformes indet.) 
leletei kerültek napvilágra. A leletegyüttesben 
dominálnak a vörös vércséhez tartozó csontok: a 
159 db leletb l 142 db vázrész legkevesebb 17 
egyedre utal. A legtöbb vörös vércse csont sub-
adultus példányoktól származik, kevés a feln tt
vagy a juvenilis egyed. A vázrészek zöme teljes 
vagy enyhén töredékes. A megtalált vázrészek 
típusa és megtartása jól tükrözi a madárcsontok 
általános tafonómiai jellegzetességeit: túlsúlyban 
vannak a hosszúcsontok, a töredékek esetében 
pedig a hamarabb elcsontosodó és ezért mecha-
nikailag ellenállóbb epifíziseket találjuk meg. 
Ragadozó állatok egyértelm  nyoma nem 
fedezhet  fel a csontokon. 

A 2-es számú lel hely egy üledékes kitöltés
fülke, melyben több réteget (1-4) és ezen belül 
szintet (3a-e) lehetett elkülöníteni. Ez utóbbi 
lel hely sokkal gazdagabb és változatosabb 
madárcsontokban: a mintegy 700 leletb l további 
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16 taxont sikerült azonosítani, 12-t fajszintig. A 
legjellemz bb fajok a vörös vércse, a fogoly 
(Perdix perdix), a fürj és a füsti fecske. A megha-
tározott fajok kis és közepes termet  madarak, 
többségük az énekesmadarak rendjébe (Passeri-
formes) tartozik. Ritka slénytani leletnek számít 
a lappantyú (Caprimulgus europeus), amelyet 
Európában a fels  pleisztocénb l csak Nagy 
Britanniából, Olaszországból, Horvátországból, 
Görögországból és Oroszországból jeleztek. Az 
azonosított madárfajok erd széli, fákkal tarkított 
nyílt terület  (pl. liget, nedves rét) él helyre 
utalnak. Többségük költöz  madár, melyek 
(kora)tavasztól szig tartózkodnak Magyar-
országon. Fészküket a földre, f  közé rejtve 
készítik, vagy sziklákon, barlangokban 
fészkelnek. A fiatal egyedekhez tartozó csontok 
markáns jelenléte a leletek tavasszal történ
felhalmozódására utal. 

KORDOS LÁSZLÓ megállapítása szerint a 2-es 
lel hely rétegzett üledékes kitöltése az 1-es 
lel hely vízzel történ  átmosása következtében 
alakult ki. Ezt a kijelentést alátámasztja a 
madárcsontok esetében megfigyelt eloszlás is: 
jelent s mennyiség  nagyobb vázrész csak az 
omladékban volt megtalálható, a rétegzett kitöltés 
pedig f leg mikróanyagot tartalmazott. 

A zsákmányállatok típusa és testméretének 
nagy változatossága, a madarak fészkelési szoká-
sai, a nagyobb termet ek koponyacsontjainak 
hiánya és vázrészeinek lehúsolása, valamint a 
lel hely jellege mind arra utal, hogy a Kálvária 4. 
sz. barlang (madár)csontleleteinek a többsége az 
uhu (Bubo bubo) táplálékmaradéka. 
A kutatás az MTA Domus Hungarica Scientiarum et Artium 
junior ösztöndíj támogatásában részesült 2002-ben. 

AZ SLÉNYTÁR 1956-BAN MEGÉGETT 
SORMÁNYOS MARADVÁNYAINAK 

REVÍZIÓJA  

GASPARIK MIHÁLY 
Magyar Természettudományi Múzeum, Föld- és 

slénytár, 1431 Budapest, Pf. 137, 
gasparik@nhmus.hu 

A Magyar Nemzeti Múzeum épületének 
1956-os égése során a Magyar Természettudo-
mányi Múzeum Föld- és slénytárának gy jtemé-
nyéb l több tízezer pédány semmisült meg. Elég-
tek a leltárkönyvek, ezenkívül nagyon sok leltár-
cédula is elégett, így a megmaradt pédányok egy 
részét nem lehetett újra beleltározni. Az slénytári 
pincében 1990-ben sikerült a szerz nek egy ládára 
bukkannia, ami tele volt égett sormányos fogak-
kal. Szerencsére GÜNTHER SCHLESINGER, bécsi 
orvos 1922-es monográfiájában – amely a buda-

pesti gy jtemények masztodon maradványainak 
részletes feldolgozását tartalmazza – jónéhány 
példány fotója szerepelt, így ezeket sikerült újra 
beazonosítani. A többi esetében (két példány 
kivételével) csak taxonómiai besorolás volt 
lehetséges. Az alábbiakban ennek a munkának az 
eredményeit közlöm, kiegészítve azon maradvá-
nyok listájával, amelyek szintén szerepeltek az 
említett monográfiában, és amelyek nem égtek 
meg, a leltárcéduláik sem semmisültek meg, ezért 
már régebben újra lehetett ket leltározni. 

Régebben beleltározott példányok: cf. 
Zygolophodon turicensis (Budapest-K bánya, 
szarmata); Stegotetrabelodon grandincisivus
(Pestszentl rinc, fels -pannóniai); cf. Anancus
arvernensis (Ajnácsk , fels -pliocén); Anancus
arvernensis (Jászberény; pliocén). 

1993-ban, SCHLESINGER monográfiája 
segítségével beleltározott példányok: Mammut
borsoni (Batta-Érd, alsó-pliocén ?; Szabadka ?, 
kor ismeretlen; Salgótarján, pliocén; Bács-Bodrog 
megye, kor ismeretlen; Ajnácsk , fels -pliocén);
Anancus arvernensis (Ajnácsk , fels -pliocén).

2003-ban beleltározott maradványok: 
Az égett leltárcédulák megmaradt darabjai és 

irodalmi adatok alapján beazonosított példányok: 
Deinotherium cf. giganteum (Abaújszolnok, alsó-
pannóniai?); Anancus arvernensis (Pestszent-
l rinc, pliocén?) 

Csak taxonómiailag meghatározott, lel hely 
nélküli példányok: cf. Gomphotherium angusti-
dens, Anancus arvernensis, cf. Mammut borsoni,
Mammut borsoni.

A MECSEKI FOLTOS MÁRGA 
FORAMINIFERÁI

GÖRÖG ÁGNES 
ELTE slénytani Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány 
Péter sétány 1/C. gorog@ludens.elte.hu 

A mecseki liász k zettanilag viszonylag 
nehezen tagolható és makrofaunát csak gyéren 
tartalmazó rétegsorának foraminiferákkal történ
tagolására már történtek kísérletek. Sidó Mária 
(1966, 1983) munkáiban csak faunalistákat közöl, 
a foraminiferák leírása és ábrázolása, továbbá 
mennyiségi és ökológiai értékelése ezidáig nem 
történt meg.  

A mecseki szinemuri (Basagödör, Hosszú-
hetény, Juhosárok) foraminiferák feldolgozása 
után további pliensbachi–toarci lel helyek 
(pliensbachi Zeng várkony melletti Hajdútemetés 
(3 minta) és Bak-völgy (7 minta); a pliensbachi–
toarci korú Komló melletti Kasadó (9 minta) és 
Takanyó (11 minta); az alsó toarci komlói 
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Kövestet –Cseresnyák (3 minta)) rétegsorának 
faunáját tanulmányoztam. 

A szelvények agyagosabb és meszesebb 
rétegpárjaiból az smaradványokat hagyományos 
hidrogén-peroxidos oldással, illetve tömény ecet-
savas feltárással szabadítottam ki. Valamennyi 
vizsgált feltárásra jellemz  volt, hogy a különböz
eljárással kiszabadított mikrofauna összetétele jó 
egyezést mutatott, eltérés a megtartásban jelent-
kezett. Általánosságban jellemz  volt, hogy a 
meszesebb minták faunája jobb megtartású és 
gazdagabb volt. 

A szinemuriból 59, a pliensbachiból 130 és a 
toarciból 49 taxont lehetett elkülöníteni.

Az irodalomban az összesen 142 taxon közül 
108 faj rétegtani elterjedésér l találunk adatokat. 
Ezek alapján mindössze egy–egy faj korlátozódik 
a szinemurira, illetve a pliensbachira, 4 a toarcira, 
25 a szinemuri–pliensbachira, 28 a pliensbachi–
toarcira, 53 el fordul a szinemuri, pliensbachi és a 
toarci emeletekben is. A rétegtani adatok meger -
sítették a lel helyek korábban, más smaradvá-
nyok, illetve rétegtani helyzet alapján történt 
emelet szint  besorolását, de finomabb rétegtani 
besorolást nem tettek lehet vé.

A váztípusok mennyiségi viszonyaival 
kapcsolatban megállapítható volt, hogy az agglu-
tinált foraminiferák uralkodnak (60%-ot is elérik) 
a Kasadó pliensbachi mintáiban, 20%-nál több a 
Takanyó legfiatalabb mintáiban, és a szinemuri 
lel helyek közül Hosszúhetényben.  

A Bak-völgyi mintákban nem több mint 2%-
át adják a faunának. Az Involutinák mennyisége 
sehol sem haladta meg 2%-ot, a Spirillinák is csak 
néhány mintában (Bak-völgy 6, Kasadó 8, 
Takanyó 10), érik el a 20%-ot. A hyalin vázúak 
uralkodnak (a Kasadó kivételével), néhány mintá-
ban (Hajdútemetés, Bak-völgy 5, Takanyó 5) 
kizárólag ilyen formák fordulnak el .

Az egyes minták diverzitása 47 (Kasadó 6) és 
8 (Takanyó 5, és 9) taxon között változik átlago-
san, a legmagasabb a Kasadó rétegeiben. 
Általánosan elmondható, hogy a nemzetségek 
közül a Dentalina (19 faj) a legdiverzebb, mind a 
mintákban, mind abszolút értelemben. Ezt követi 
a Nodosaria (16 faj), majd a Lenticulina-félék, az 
Astacolus 12, a Planularia 8, a Vaginulina és a 
Lenticulina 6-6 fajjal van képviselve.

A foraminiferák táplálkozási módja, élet-
helyzete és környezetigénye tükröz dik a váz 
alakjában és anyagában. Ez lehet séget nyújt ún. 
morfocsoportok elkülönítésére, melyek megjele-
nése és dominancia viszonyai az egykori környe-
zet rekonstrukciójához adhatnak hasznos segítsé-
get. A vizsgált faunában a következ  típusokat 
lehetett elkülöníteni: 1. kiálló epifauna, 

agglutinált, szuszpenzió sz r , bathyalis-abysszi-
kus; 2. ránöv  epifauna, agglutinált, fels  bathya-
lis-abysszikus; 3. epifauna, agglutinált, nagy ener-
giájú lagúna vagy estuarium; 4. epifauna, tengeri-
füvön él, kalcit váz, littorális; 5. felszíni epifauna, 
agglutinált, self-lejt ; 6. epifauna, kalcit váz, 
középs -küls  neritikus–fels  bathyalis; 7. epifau-
nális, kis méret Lenticulina; 8. infaunális, nagy-
méret Lenticulina; 9. infauna, agglutinált, meg-
növekedett szervesanyag fluxus, bels  self–fels
bathyalis; 10. infauna, sekély–mély, kalcit váz, 
aktív üledékfaló, neritikus–középs  bathyalis; 11. 
infauna sekély?–mély, kalcit váz, detritusz faló, 
omnivor, küls  neritikus–fels  bathyalis; 12. 
infauna, finom szemcsés üledékben, kalcit váz, 
neritikus–középs  bathyalis. 

Kasadó pliensbachi rétegeiben uralkodó és 
diverz, f ként epifaunába tartozó agglutinált 
formák, az epibentosz–sekély inbentosz kalcit 
vázú alakok dominanciája alapján az egykori 
környezet egy alacsony szerves anyag fluxussal 
rendelkez  fels  neritikus öv lehetett. A Bak-
völgy és Takanyó faunája a váz típusok eloszlása, 
a diverzitás és a morfotípusok alapján is jól párhu-
zamosítható. Az uralkodóan hyalin vázú faunák-
ban az inbentosz formák uralkodnak, összetételük 
alapján ezek a rétegek Kasadóénál valamivel 
mélyebb, és lényegesen magasabb szervesanyag 
tartalmú vízben ülepedtek le. A toarci rétegek éle-
sen elkülönülnek a pliensbachi rétegekt l, magas 
szervesanyag fluxust kedvel  szinte kizárólag 
hyalin vázú faunát tartalmaznak. 
A kutatást az OTKA támogatta (T 025868). 

MIKROFÁCIES VIZSGÁLATOK A BÜKKI 
KARBONBAN

GULYÁS KIS CSABA1 & VELLEDITS 
FELICITÁSZ2

1ELTE slénytani Tanszék, Budapest-1117, Pázmány 
Péter sétány 1/C, gukicsa1971@yahoo.co.uk
2 ELTE Általános és Történeti Földtani Tanszék, 
Budapest-1117, Pázmány Péter sétány 1/C, 
fvelledits@freemail.hu 

Az Észak Bükki Antiklinális déli szárnyán 
található Mályinkai Formáció Berenási Tagoza-
tába tartozó Kapu-bérc mikrofácies vizsgálatát 
végeztük el. Ez egy kb. 120 m hosszú és 15 m 
magas „mészk lencse”, melyet minden irányban 
karbon agyagpala határol. 

A terepbejárás alkalmával 30 réteg anyagát 
gy jtöttem be a szelvény vizsgálatához. A feltárás 
alsó néhány rétege er sen gy rt, metamorf, sem-
milyen smaradvány nem maradt meg, de az 
eredeti wackestone szöveti jelleg néhol még 
felismerhet  benne. Hasonlóan er sen gy rt a 
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rétegsor fels  három rétege is, részlegesen-
teljesen átkristályosodott smaradványtarta-
lommal.  

A rétegsorban dominálnak a biomikrit, 
wackestone és packstone szöveti jellegek, csak a 
rétegsor fels  harmadában található grainstone 
szövet  k zet. A mátrix legnagyobb része 
peloidális mikritb l áll, melyet helyenként kisebb 
pátitos üregek tagolhatnak.

A rétegsor legnagyobb része iszapdomb 
fáciesbe tartozik, jellegzetesen „szegényes”, kis 
diverzitású smaradványegyüttessel. Archaeo-
lithophyllum missuriensum JOHNSON mellett más 
vörösalgák ritkán fordulnak el . Gyakoriak 
viszont a különféle Dasycladacea zöldalgák, mint 
az Anthracoporella spectabilis PIA, Epimastopora
sp. taxonok. Bekérgezésként Girvanella sp. 
gyakori. Tubiphytes is viszonylag gyakori a 
problematikumok közül. Algák mellett kisfora-
miniferák, Endothyra sp., Tetrataxis sp., 
Climacammina sp., Bradyina sp. és Erlandia sp. a 
gyakoribbak. Fusulinák szinte minden rétegben 
el fordulnak igen kis egyedszámban. 
Makrofosszíliák közül a crinoidea vázelemek, 
mollusca héjtöredékek fordulnak el  gyakrabban, 
a brachiopodák, bryozoák jóval ritkábbak.  

A rétegsor fels  részében több ponton sma-
radványokban gazdagabb grainstone szövet
mészk réteg fejl dött ki. Ez valószín leg a 
zátonyközi törmeléket reprezentálja. Gyakoriak az 
intraklasztok melyek magjában Anthracoporella
spectabilis PIA algák vannak. Ezenkívül sok 
ooidot, onkoidot is tartalmaznak. Ezekben a 
rétegekben a fent említett algák törmelékén kívül 
Komia sp., Beresella sp. Dasycladacea algák is 
el fordulnak. Különösen sok kisforaminifera is 
el fordul itt. A grainstone szövet  rétegek felett 
egy gy rt finomszemcsés wackestone szövet  rész 
van, melyben Epimastopora algák és helyenként 
kisebb tabulata korall telepek fejl dtek ki. 

Az egész rétegsor f bb szerkezetében és 
kifejl désében igen hasonló a világ más tájairól 
ismert (Észak-Amerika: Texas, Új-Mexikó, 
Európa: Kantábriai-hegység és Karni-Alpok), már 
korábban, más szerz k által is publikált fels -
karbon korú képz dményekhez. 

SZARMATA KORÚ GERINCES 
MARADVÁNYOK EGY FELS TÁRKÁNY–

FELNÉMET KÖZÖTTI ÚTMENTI 
SZELVÉNYB L

HÍR JÁNOS1 & VENCZEL MÁRTON2

1Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Pásztói 
Múzeum, 3060 Pásztó, Pf. 15; hir99@freemail.hu 
2Muzeu Tarii Crisurilor, 3700 Nagyvárad, B-dul Dacia 
1-3.; mvenczel@rdslink.ro 

A vizsgált lel hely a Felnémet és Fels tár-
kány községeket összeköt  m út ÉNY-i odalán 
található. Els  tanulmányozója DÁVID ÁRPÁD
volt, aki innen 1 db Megacricetododon sp. fels
M1 molárist gyüjtött. (A szórványlelet pontosabb 
rendszertani meghatározása nem lehetséges.) A 
szelvényt 2002 szén metszették meg kerékpárút 
épitése kapcsán, ami jelent sen megkönnyítette a 
vizsgálatokat.

2003 márciusában HÍR J. próbamintázása 
során derült ki, hogy a szelvény két szintje is 
tartalmaz gerinces maradványokat. Felnémet-
Fels tárkány (FF) 2/3: tömött sötétszüke agyag, 
lencse alakú gipszkonkréciókat és Limacidae
mészlemezeket tömegével tartalmaz. A réteg a 
feltárás teljes hosszában követhet . FF 2/7:
rozsdavörös silt növénylenyomatokkal. A meder-
kitöltést formáló képz dmény csak a szelvény 
északi részén tanulmányozható. A lel hely vizsgá-
latát és mintázását HÍR J. leletmentés keretében 
végezte. Az év folyamán a lel helyr l összesen 5 
tonna üledéket termeltünk ki, amelyb l 3 tonnát 
iszapoltunk és válogattunk is.

A 2003 tavaszán és nyarán végzett gy jté-
seink az alábbi taxonokat eredményezték (a 
meghatározások még el zetesnek tekinthet k).

Csak az alsó, FF 2/3 szintben el forduló
fajok:

Albanensia grimmi (repül  mókus), Spermo-
philinus bredai (földi mókus), Miodyromys
hamadryas (pele)

Mindkét faunatartalmú szintben el forduló
fajok:

Prolagus oeningensis (nyúl), Trogontherium
minutum (hód), Blackia miocaenica (repül
mókus), Myoglis meini (pele), Keramidomys sp. 
(hajnalegér), Cricetodon sp., Eumyarion medius,
Democricetodon brevis, Megacricetodon  minor,
Collimys dobosi, Anomalomys gaudryi (6 
hörcsögfaj).

Csak a fels , FF 2/7 szintben el forduló
fajok:

Heteroxerus sp.(földi mókus), Microdyromys
complicatus (pele), Democricetodon sp., 
Megacricetodon spp. (2 hörcsögfaj) 
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A Fels tárkány-Felnémet lel hely anyaga a 
Güdör-kert faunájánál kissé id sebb. Néhány 
eleme (Cricetodon sp., Democricetodon fajok,
Megacricetodon minor) a bádeni és a korai 
szarmata faunák (MN 6, MN 7 zónák) jellemz
tagja és itt fordulnak el  utoljára a Kárpát-meden-
cében. Jelent s korkülönbséggel mégsem lehet 
számolni, mivel a  két lel hely közös genusai 
közül az Eumyarion, Collimys, Anomalomys
evolúciós szintjében nincs lényeges különbség. A 
Megacricetodon nemzetséget a Felnémet-Fels tár-
kány lel helyen a M.  minor, mig a Güdör-kertben 
a M.  minutus képviseli. Ez utóbbi faj a svájci 
molasszban csak az MN 7-8 zónákban jelenik 
meg. Meglátásunk szerint a Fels tárkányi-
medence új lel helye ugyancsak az MN 7-8 
zónába sorolható, mely megfelel a szarmata 
korszak kés i részének. 

Faunisztikai érdekesség a Prolagus 
oeningensis kistermet  nyúlféle tömeges jelent-
kezése, mely Európa középs  miocénjében igen 
gyakori, de Magyarországon ez az els  felbuk-
kanása. Ugyancsak els  hazai el fordulását
tapasztalhattuk a Heteroxerus sp. földi mókusnak. 
Ez a nemzetség  D-Európa és Kis-Ázsia  neogén 
gerinces faunáiban jelent s egyedszámmal van 
jelen. Egyetlen mai reliktumszer  el fordulása az 
Atlasz -hegységben található. 

A FF 2/3 szint kétélt  és hüll faunája:
Salamandridae indet., Latonia gigantea,

Discoglossidae indet., Pelobates sp., Hyla sp., 
Rana (Pelophylax) sp., Anura indet., Ophisaurus
cf. spinari, Anguis sp., Pseudopus sp., Lacerta sp., 
Scolecophidia indet., Colubrinae indet., Viperidae 
indet.

A leletegyüttes viszonylag magas biodiver-
zitást mutat, amelyben egyaránt találunk vízi 
él helyeken el forduló elemeket (Pl. Latonia,
Rana (Pelohylax) sp.) és száraz él helyeket 
kedvel  alakokat is. Ez utóbbiak azonban túlnyo-
mó többséget képviselnek a herpetofaunában. 

A gy jtéseket 2004. évben folytatjuk mind a 
Güdör-kert, mind pedig a Fels tárkány-Felnémet 
lel helyen. 
A 2003. évi terepi munkálatokat a T 029148 OTKA téma 
támogatásával végeztük. A továbbiakban a gyüjtéseket és a 
feldolgozást a T 046719 sz. OTKA  téma keretében 
folytathatjuk. 

EGRI KORÚ RÁJAMARADVÁNYOK 
TAXONÓMIAI ÖSSZEHASONLÍTÓ 

VIZSGÁLATA (WIND-FÉLE TÉGLAGYÁR, 
EGER)

JUHÁSZ TAMÁS 
Eszterházy Károly F iskola, Földrajz Tanszék, 3300 
Eger, Leányka u. 6.; davida@ektf.hu 

Az egri, volt Wind-féle téglagyár agyagbá-
nyájának három rétegéb l (molluszkás agyag, 
aleuritos homokk , laza limonitos homokk ) 500–
500 kg anyag került begy jtésre. A szerz  ezek 
iszapolási maradékából válogatta ki és vizsgálta a 
rájamaradványokat. 

A válogatás után 86 rájafogat illetve rájafog 
töredéket sikerült azonosítani. Ezek rétegek 
szerinti megoszlása a következ :

A molluszkás agyagból 28 rájafog került el .
Ezek két nemzetségbe sorolhatók: Dasyatis sp. 
(26 db), Rhyncobatus sp. (1 db). Ezeken kívül 
sikerült találni még egy, további határozásra nem 
alkalmas, rájafog töredéket is. Egy Dasyatis fogon 
patológiás elváltozás figyelhet  meg. 

Az aleuritos homokk  iszapolási maradéka 13 
rájafogat tartalmazott. Ezek három nemzetségbe 
sorolhatók: Dasyatis sp. (11 db), Myliobatis sp. (1 
db), Mobula sp. (1 db). Az innen el került egyet-
len Myliobatis maradvány egy laterális fog. 

A laza limonitos homokk  iszapolási maradé-
kában 45 rájafogat sikerült találni. Ezeket három 
nemzetségbe és egy családba lehetett besorolni: 
Dasyatis sp. (21 db), Myliobatis sp. (7 db), Rhino-
ptera sp. (8 db), Aetobatus sp. (3 db), Mylioba-
tidea (6 db). A Myliobatis fogak közül kett
mediális, öt pedig laterális. Mindegyik Aetobatus
fog a fels  rágólapból származik. 

Dasyatis maradványok mindhárom rétegb l
el kerültek. A rájamaradványoknak a laza limo-
nitos homokk ben legnagyobb a diverzitása. 

PANNÓNIAI PUHATEST  FAUNÁK A 
BALATON-FELVIDÉK FELTÁRÁSAIBÓL 

KATONA LAJOS 
ELTE Általános és Történeti Földtani Tanszék, 1117 
Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 

A hazai pannóniai képz dmények kutatása 
több, mint száz éves múltra tekint vissza. A 
Balaton-felvidék feltárásaiból neves geológusok 
(L RENTHEY IMRE, HALAVÁTS GYULA, VITÁLIS
ISTVÁN) rengeteg fosszíliát gy jtöttek be és 
határoztak meg a XX. század elején. Bár azóta is 
sokan dolgoztak a területen, a feltártság változásai 
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miatt az újabb kutatások rendszerint új eredmé-
nyeket és ismereteket hoznak.  

Két feltárás rétegsorát és mollusca anyagát 
dolgoztam fel, mindkett  a Tihanyi Formációba 
tartozik. Az egyik feltárás a Litér II. körzetbe 
tartozó (balatonf zf i) Papvásári-hegy, mintegy 
40 méter vastag rétegsorral. A feltárás területén 
több réteg is kiékel dik, valószín leg az eredeti 
felszín egyenetlenségei miatt. A rétegsor felvételét 
és a mintagy jtést ezért 3 függ leges szelvény 
mentén végeztem. A feltárás legalsó rétegéb l a 
Pannon-tó szublitorális övére jellemz  fosszíliákat 
gy jtöttem (Congeria praerhomboidea STEVA-
NOVI , Lymnocardium majeri (HÖRNES)). Az erre 
települ  rétegek vízmélység csökkenést jeleznek. 
Erre utalnak a tömegesen el forduló sekélyvízi, 
gyengén brakkvízi csigák (Viviparus sp, kis 
Melanopsis sp., Theodoxus sp.), és a csekély 
számban megjelen  kagylók (Lymnocardium sp., 
Congeria balatonica PARTSCH, Congeria
triangularis PARTSCH, Unio sp.). A 
szedimentológiai bélyegek (keresztlemezesség) a 
hullámbázis feletti zónára, sekély, intenzíven 
mozgatott vízre utalnak. A feltárás keleti szélének 
alsó, és középs  részének fels  szintjeiben megje-
lennek a mocsári üledékek, melyek igen gazdag 
édesvízi- és tüd scsiga faunát tartalmaznak. A 
feltárás egésze tehát fokozatos folyóvízi feltölt -
désr l tanúskodik. Faunája nagyon gazdag: 95 fajt 
találtam, amelyekb l 11-et nemzetségre, 3-at 
pedig család szinten tudtam meghatározni.  

A másik feltárás Balatonalmádi és Vörös-
berény között helyezkedik el, a 71-es f út déli 
oldalán, egy szántóföldön. A rétegeket kutató-
árokkal tártam fel. A rétegsor körülbelül 3 m 
vastagságú, és két fosszíliában gazdag réteget 
tartalmaz. A fels smaradványos szint finom-
szemcsés homokban található, nagyon sok 
Congeria balatonica PARTSCH fajt tartalmaz, 
melyek általában duplatekn s változatban, élet-
helyzetben vannak jelen. A másik fosszíliás réteg-
ben a Congeria elt nik, az Unio mihanovici
BRUSINA faj váltja fel. A két rétegben összesen 49 
mollusca fajt találtam, köztük sok ritkának 
számító formát. Két csigát csak nemzetségre tud-
tam meghatározni. El került két hal otolithus is. 
Az üledék min sége és a puhatest  fauna ebben a 
feltárásban jól mozgatott, átszell zött, sekélyvízi 
környezetre utal.  
A munkát az OTKA T.037724 sz. programja támogatta. 

DENDROKRONOLÓGIAI VIZSGÁLATOK 
A FÖLDTANBAN ÉS AZ SLÉNYTANBAN

KÁZMÉR MIKLÓS 
ELTE slénytani Tanszék, 1518 Budapest, Pf. 120.; 
kazmer@ludens.elte.hu 

A dendrokronológia a legpontosabb földtani 
kormeghatározási módszer. Éves, esetenként év-
szakos pontossággal határozható meg környezeti 
események kora, +/– hibahatár nélkül. Alapja, 
hogy a fák és cserjék életében növekedési és 
nyugalmi szakaszok váltakoznak, tükrözve az 
éghajlat szezonalitását. Jó években széles, 
rosszabbakban keskeny évgy r t növeszt a fa. Él
és holt fából, valamint a földtani rétegekb l szár-
mazó faanyagból vett minták évgy r sorai – az 
éghajlati változások aciklikusságát rögzítve – átla-
polással egymáshoz illeszthet  sorozatot alkotnak. 
Az ily módon létrehozható ’végtelen fa’ 12.400 
éves: jelenleg eddig alkalmas a dendrokronológiai 
skála éves pontosságú datálásra. A datálható id -
tartam hosszára elvi korlát nincsen: a megtalált 
fosszilis famaradványok mennyisége és a feldol-
gozó paleontológus munkabírása szab csak határt. 

A datálási célú felhasználás néhány példája: 
arizonai indián pueblók faanyaga (ezeken fejlesz-
tette ki a módszert DOUGLASS a XX. század 
elején), a spessarti dóm középkori ajtaja, neolit 
cölöpfalvak a Bodeni-tóban, és hamis Stradivari-
heged k felismerése. 

Éghajlati rekonstrukciók készültek az európai 
feny -övben hétezer évre visszamen en, erózió-
sebesség mérhet  a földb l kibukkanó gyökerek 
datálásával, erd t z, árvíz és ismétl d  rovarkár-
tétel ismerhet  fel staisztikus mennyiség  minta 
vizsgálatával. Hiányzó és álévgy r k felisme-
résével a term hely kedvez  vagy széls séges
környezeti viszonyai jellemezhet k, nemcsak 
holocén, hanem id sebb földtani korokban is. A 
napfolttevékenység változása is nyomonkövethet
egyes fafajok évgy r sorain.

A radiokarbon skála kalibrálása is dendro-
kronológiailag datált fák 14C mérésével történik. 
Az évgy r -sorozatokat jégb l vett fúrómagokkal, 
varv-sorozatokkal és anoxikus medencék laminit-
jével korrelálva komplex környezettörténeti kép 
rajzolható meg a földtörténet egyes szakaszaira. 
(Támogató: OTKA T43666, M42092.) 
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FÚRÓKAGYLÓK ÉS FÁK: 
ÉVGY R ELEMZÉS A MARTESITES

VADASZI VITÁLIS, 1961
NYOMFOSSZÍLIÁN (SALGÓTARJÁNI 

K SZÉN, ALSÓMIOCÉN) 

KÁZMÉR MIKLÓS 
ELTE slénytani Tanszék, 1518 Budapest, Pf. 120.; 
kazmer@ludens.elte.hu 

A Martesia vadaszi VITÁLIS, 1961 nyomfosz-
szília az eggenburgi Salgótarjáni K szén Formá-
cióba zárt hajdani uszadékfából került el . A 
fúrókagylók által vájt üregekben lév  homokk
kitöltéseken felismerhet  az évgy r k lenyomata. 
A felt n en bordázott kitöltéseket VITÁLIS (1961) 
a lyukban forgó kagylóváz okozta körkörös 
karcokként értelmezte. 

Az ELTE slénytani Tanszék példányán 
megállapítható, hogy a kitöltések bordái nemcsak 
keresztirányúak, hanem hosszantiak, s t a kett
között bármilyen irányúak lehetnek. Mai, látszó-
lagos összevisszaságukat a betemet dés utáni 
üledéktömörödés okozta; eredetileg – az uszadék-
fába mélyült kagylóüreg hossztengelyét l függet-
lenül – párhuzamosak voltak egymással. A bordák 
t level  fatörzs évgy r inek lenyomatai: a széles, 
ívelt keresztmetszet , kiemelked  borda a puhább 
korai pászta, a keskeny, bemélyed  bordaköz a 
tömörebb kései pászta lenyomata.

A Martesites diagenezistörténetében három 
esemény ismerhet  fel: (1) egyazon kitöltés felü-
letén lév , egymással nem párhuzamos évgy r k
a vízzel átitatott fatörzs megszilárdulást megel z
deformációt jelzik; (2) ezt követte a homokk
megszilárdulása; (3) a litifikálódott homokk -
kitöltések a kisebb viszkozitású szénben elfordul-
tak egymáshoz képest. A kés diagenetikus
kompakció által okozott elfordulást számítógép 
segítségével korrigáltuk és elvégeztük a retro-
deformált uszadékfa évgy r elemzését. 

A 20 cm hosszú k zetpéldányon legalább 126 
évgy r  ismerhet  fel. Vastagságuk 0,3 és 2 mm 
között változik. A bordák közti keskeny bemélye-
dések aszimmetriája (egyik oldaluk lapos, a másik 
meredek) a kés i pászta kialakulásának fokozatos 
kezdetéb l és hirtelen befejez déséb l ered. 
Néhány szimmetrikus, kevéssé bemélyed  árok 
évközi növekedéscsökkenést, ún. álévgy r t
jelezhet.

A határozott évgy r k évszakos klímát jelez-
nek, melyen a fatörzs növekedésében –feltehet -
leg szárazság okozta – szünet állt be. Az évgy r k
változékonysága közepes: feltehet en nem voltak 
olyan évek, melyekben a csapadék kimaradt vagy 
széls ségesen csekély lett volna a tavaszi f  növe-
kedési id szakban. Az álévgy r k megjelenésé-

nek leggyakoribb oka a növekedési id szakban
bekövetkez  vízhiány. 
(Támogató: OTKA T43666, M42092.) 

TÖRÖKORSZÁGI EOCÉN SZELVÉNYEK 
NUMMULITIDAE-FAUNÁJA

KERTÉSZ BOTOND1, LESS GYÖRGY2

1Miskolci Egyetem, Földtani-Teleptani Tanszék, 3515 
Miskolc-Egyetemváros; geobotond@freemail.hu 
2Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest, 
Stefánia út 14.; less@mafi.hu 

Négy szelvény (Safranbolu, Ta köprü, Ala-
man és Keçili) komplex vizsgálatára került sor 
(helyszíni mintagy jtéssel), melynek során a 
Nummulitidae-k mellett az Orthophragminák 
(ERCAN ÖZCAN – Antalyai Egyetem és LESS 
GYÖRGY), a mészvázú nannoplankton (BÁLDINÉ
BEKE MÁRIA) és a plankton foraminiferák (KOL-
LÁNYI KATALIN) is fel lettek dolgozva. 

A legnagyobb rétegtani terjedelm  safran-
bolui szelvény (Ankarától kb. 150 km-re É-ra) az 
alsó-ilerdivel kezd dik, amit a benne található 
Ranikothaliák igazolnak. A nagyforaminiferákban 
gazdag alsó-középs -cuisi szakaszra a Nummu-
lites pratti dominanciája a jellemz . A sekélyten-
geri fácies a kora-lutéciaiban ér véget, amit a 
Nummulites lehneri és N. laevigatus k zetalkotó
jelenléte bizonyít. A nannoplanktonnal igazolt 
középs -lutéciai már medencefácies .

A safranboluitól kb. 150 km-re KÉK-re talál-
ható ta köprüi szelvény alsó része szintén alsó-
lutéciai a fentivel megegyez  faunával. A réteg-
sorban jól követhet  a Nummulites perforatus
fejl dési sor evolúciója, hiszen a fels  részén a N.
lehneri-t fokozatosan felváltja a N. perforatus,
amely itt legvalószín bben a fels -lutéciai aleme-
letet jelzi. 

A Sivas melletti Alaman rétegsorának (Anka-
rától kb. 400 km-re K-re) kés -lutéciai korát a 
Nummulitidae-k mellett a rendkívül gazdag 
Orthophragmina-fauna, a nannoplankton és a 
plankton Foraminiferák is igazolják. Itt a típusos 
Nummulites perforatus mellett a N. millecaput
alakkörbe tartozó N. aff. alponensis is nagy szám-
ban fordul el .

A Malatya és Elazi  közötti keçili szelvény 
(Ankarától kb. 600 km-re KDK-re) nagyforamini-
ferákban gazdag képz dményeiben a nagy Num-
mulitesek csak az alsó, kora-bartoni korú részben 
dominánsak. Itt a N. perforatus a domináns taxon. 
Mellette megjelennek a N. fabianii fejl dési sor 
primitív képvisel i (N. „praeptukhiani”) és az 
Operculina gomezi, melyek a luéciaiból nem 
ismertek. Feljebb kiválóan feltárt olisztosztrómák 
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következnek nagyforaminifera-dús olisztolitokkal 
és planktonban gazdag mátrix-szal. Ezek kora 
gyakorlatilag megegyezik. Az olisztolitokban 
található nagyforaminiferák már középs -bartoni
kort jeleznek; a N. perforatus-t a N. biedai, a N.
„praeptukhiani”-t a N. ptukhiani váltja fel. 
Megtalálható a N. gizehensis-sor legfejlettebb 
tagja, a N. lyelli és megjelennek az Operculina
gomezi-b l kifejl d  els Heterosteginák (H.
armenica, H. reticulata „anatolica”) is. 

A tanulmányozott szelvények középs -eocén
képz dményeinek megjelenése, fáciese és faunája 
megdöbbent  hasonlóságot mutat egyes magyar-
országi eocén képz dményekével. A safranbolui 
és ta köprüi alsó-lutéciai a Déli-Bakony Nummu-
lites laevigatus-os mészkövére hajaz, a ta köprüi
szelvény fels  része a N. perforatus-os mészkö-
vekre. Az alamani szelvény a Dudar környéki 
eocénre emlékeztet, míg a keçili olisztosztrómák a 
Piszkei Márga hasonló képz dményeire. 
A kutatást az OTKA T 32370 és 37619 sz. témái támogatták. 

CIANOBAKTERIÁLIS/MIKROBIÁLIS ÉS 
SZKELETÁLIS MÉSZALGÁS 
KARBONÁTOS ÜLEDÉKEK A 

SZENTKIRÁLYSZABADJAI REPÜL TÉRI
K FEJT  PELSOI RÉTEGSORÁBAN 

LELKES GYÖRGY 
Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest, 
Stefánia út 14.; lelkes@mafi.hu 

A magyarországi (aggteleki-hegységi) pelsoi 
mikrobás karbonátos üledékek felismerése és 
szedimentológiai/ skörnyezeti jelent ségük
ismertetése HIPS (2000, 2003) érdeme. A Balaton-
felvidék pelsoi képz dményeinek monografikus 
feldolgozása keretében a mikrofácies viszonyokat 
a közelmúltban LELKES & VÖRÖS (2003) ismer-
tette. A szentkirályszabadjai repül téri k fejt
ciklusosan váltakozó árapályövi/árapályöv alatti 
karbonátos rétegsorának egy speciális üledékti-
pusát mészalgás karbonátok képviselik, melyek 
részben cianobakteriális/mikrobiális onkoidokból 
és sztromatolitokból, részben szkeletális mészal-
gákból állnak. Utóbbiak többségét valószín leg
Solenoporacea-töredékek és Renalcis-szer  szem-
csék teszik ki. A felületükön gyakran észlelhet
speciális karbonátkéreg a vadózus diagenetikus 
környezet terméke. A k fejt  mészalgás üledékei 
azt mutatják, hogy képz désük idején a tengeri 
freatikus, tengeri vadózus és meteorikus vadózus 
diagenetikus környezetek gyakran váltották 
egymást. 

HETEROSTEGINÁK ÉS 
SPIROCLYPEUSOK EOCÉNVÉGI 

FEJL DÉSE ÉS RÉTEGTANI 
JELENT SÉGE

LESS GYÖRGY 
Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest, 
Stefánia út 14.; less@mafi.hu 

A középs -eocén vége felé globális leh lés
kezd dött, aminek egyik fontos megjelenési 
formája az óriás Nummulitesek (N. perforatus-, N.
millecaput-, N. gizehenesis- és N. brongniarti-
csoportok) kihalása. Az így megüresed  ökológiai 
fülkéket addig viszonylag háttérbe szorított nagy-
foraminferák (N. fabianii-csoport, „Operculina”-
félék, Orthophragminák) vették át, de két új 
nemzetség, a Heterosteginák és Spiroclypeusok is 
megjelentek, melyek jelent s mennyiségben 
találhatók meg a fels -eocén üledékekben. Mind-
két genus jellegzetessége a másodlagos kamrák 
megléte, emellett a Spiroclypeus-ok oldalkamrákat 
is fejlesztettek. Az IGCP 393. sz. projekt munká-
jához kapcsolódva magyarországi (Úrhida, Nosz-
vaj, Kisgy r) minták mellett olasz, török, francia, 
spanyol, svájci és örmény anyagon tanulmányoz-
tuk a két nemzetség fejl dését, melyek összesített 
rétegtani terjedelme a középs -eocén legvégét l a 
fels -eocén végéig ívelt. 

Mindkét genus esetében ki lehetett mutatni, 
hogy filogenetikailag a másodlagos kamrák az 
egyedfejl dés egyre koraibb szakaszában jelennek 
meg, míg el nem érik a lehetséges optimumot 
(azaz már a negyedik kamra is osztott). Ezután a 
fejl dést a másodlagos kamrák számának növeke-
dése jelzi. Párhuzamosan megfigyelhet  a kezd -
kamra (proloculus) fokozatos méretnövekedése is. 
Mivel ezek a jellegek mind mérhet ek, a vizsgált 
27 Heterostegina- és 8 Spiroclypeus-populáció
esetében statisztikailag összesíteni lehetett ket,
ami alapján – más adatok figyelembevételével is – 
a két nemzetség evolúciója az alábbiak szerint 
írható le. 

A Heterostegina-k már a középs -eocén
legvégén megjelennek, még a kihalófélben lév
óriás Nummulites-ekkel együtt. A pre-heteroste-
ginid (osztatlan) kamrák száma (X) fokozatosan, 
de nagyon gyorsan átlagosan 26-ról átlagosan 7-re 
csökken, mire az óriás Nummulitesek kihalnak. A 
Spiroclypeusok csak ezután jelennek meg, eköz-
ben a Heterosteginák X paramétere tovább csök-
ken, átlagosan 4,5-re. Úgy t nik, itt vonható meg 
legegyértelm bben a középs /fels -eocén határ is. 
A priabonai folyamán a Heterosteginák X para-
métere el bb eléri az optimális 3-at, ami után 
rohamos másodlagos kamraszám-növekedés 
jellemzi a nemzetség evolúcióját. Ugyanezen id
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alatt a Spiroclypeusok X paramétere átlagosan 6-
8-ról 3-4-re csökken. 

A fentiek szerint kimutatott fejl dés lehet vé
teszi a két nemzetség eddiginél finomabb, zonális 
felosztását, ami egyúttal a kés -bartoni és pria-
bonai id szakok eddiginél finomabb sekély ben-
tosz zonációját is lehet vé teszi. Ezek szerint a 
kés -bartoni SBZ 18-as zónája 5 alzónára osztha-
tó a Heterostegina reticulata 5 egyre fejlettebb 
alfaja alapján. Az alsó-priabonai SBZ 19-es zóna 
is tovább tagolható 2 alzónára a H. reticulata 2 
legfejlettebb alfaja alapján. Az ezt követ H.
gracilis a fels -priabonai SBZ 20-as zónájának 
szintjelz  alakja. A Spiroclypeusok közül a Sp.
sirottii (új faj) az SBZ 19-es, míg a Sp. carpaticus
az SBZ 20-as zóna szintjelz je.
A kutatást az OTKA T 32370 sz. témája támogatta. 

A NAGYALFÖLD ÉSZAKI RÉSZÉNEK 
KÉS -GLACIÁLIS ÉS HOLOCÉN 

VEGETÁCIÓFEJL DÉSE – ERD S
SZTYEPPEK ÉS ZÁRT ERD K

VÁLTAKOZÁSA TÉRBEN ÉS ID BEN

MAGYARI ENIK
Magyar Természettudományi Múzeum Növénytár, 
1087 Budapest, Könyves K. krt. 40.; 
magyari@bot.nhmus.hu 

Az ÉK-Alföld területér l számos holocén 
pollendiagramot ismerünk. Az elmúlt évtizedben 
nagy lendületet vett skörnyezeti kutatásoknak 
köszönhet en az újabb szelvények többsége 
radiokarbon id skálával is rendelkezik, mely 
lehet vé teszi egyes id horizontokban a paleo-
vegetáció területenkénti összehasonlítását. 
El adásomban néhány nagy felbontású szelvényre 
alapozva (Sarló-hát: Tiszagyulaháza, Báb-tava, 
Nyíres-tó: Csaroda, Bátorligeti-láp), és ezeket 
kiegészítve a korábbi, abszolút kronológiával nem 
rendelkez  pollenszelvényekkel, kísérletet teszek 
a holocén vegetációváltozások id határainak
megállapítására, területenkénti korrelációjára, 
valamint a közép holocén erd s-sztyepp – zárt 
erd  vegetációs övek kiterjedésének 
megállapítására.  

Jelenlegi adataink alapján az ÉK-Alföldön a 
kés -glaciális id szakban, mintegy 15000–11500 
kal. BP évek között kevertlombú erd s-sztyepp 
erd k kísérték a folyóvölgyeket. Ezekben az 
erd kben a Közép-Tiszavidék, Taktaköz térsé-
gében az erdei feny  és lucfeny  mellett jelent s
mennyiségben (20–30%) fordultak el  szilfajok 
(Ulmus sp.), mogyoró (Corylus avellana), tölgy 
(Quercus sp.), k ris (Fraxinus sp.), és nyír (Betula
sp.). A Sarló-háti szelvényben ez a pollenegyüttes 

az üledék aljától (17100 kal. BP) egészen a holo-
cén határig megfigyelhet . A mérsékeltövi lomb-
hullató fafajoknak az eljegesedés maximumát 
követ  korai megjelenése arra utal, hogy a 
kedvez  vízellátottságú területeken ezek a fafajok 
lokálisan túlélhették az eljegesedés maximumát. 

Az ÉK-Alföld jellegzetessége a kés -glaciális
fiatal-Dryas leh lés növénytakaróra gyakorolt 
hatásának elmaradása bizonyos területeken. A 
leh lésre, és els sorban az éghajlat szárazodására 
egyértelm  bizonyítékot szolgáltat a lágyszárú 
növények markáns el retörése (els sorban Arte-
misia és Chenopodiaceae fajok) a Kokadi-láp, a 
Sarló-hát, a Tiszapolgár-Déli morotva és a Pocsaj-
IV morotva pollenszelvényében, viszont a Bátor-
ligeti-láp és a csarodai Nyíres-tó szelvényében 
ebben az id szakban nem mutatható ki jelent s
változás.

Az Észak-Alföld holocén vegetációfejl -
désének jellegzetessége a pleisztocén/holocén
határon, kb. 11500 BP évnél meginduló mogyoró 
dominancia, melyet 7350 és 6750 kal. BP évek 
közt a tölgy fajok id szakos (Beregi-régió) illetve 
a Taktaköz térségében tartós terjedése vált föl. 
Érdekes jelenség az ÉK-Alföld erd társulásaiban
a gyertyán és bükk korai megjelenése (bükk: kb. 
9800–9100 kal. BP, gyertyán: 7800–7600 kal. 
BP). Mindkét faj terjedése kb. 5400 kal. BP évnél 
indul meg, a bükk maximális kiterjedésének id -
szaka (30%-ot elér  értékekkel) 3700-2000 kal. 
BP évek közé tehet .

ÓRIÁSI MÉRET  VARÁNUSZOK A 
FELS -KRÉTA CSEHBÁNYAI 

FORMÁCIÓBÓL (IHARKÚT, BAKONY) 

MAKÁDI LÁSZLÓ 
ELTE TTK slénytani Tanszék, 1117 Budapest, 
Pázmány Péter sétány 1/C.; maklac@freemail.hu 

Az elmúlt években az iharkúti bauxit-külfej-
tés területér l számos gyíkféle maradványa került 
el  a fels -kréta Csehbányai Formációból. A 
leletek a bone-bed típusú, agyagklasztos rétegb l
származnak, és mindegyikük különálló csontelem. 
A gyíkcsontok 90%-a egy óriási méret  varánusz-
féle jelenlétére utal. 

A legfontosabb ilyen csont egy postorbitale, 
amelyen egy elüls  nyúlványt képez a vele össze-
n tt postfrontale. Ez a Varanoidea (Platynota) 
f családba tartozó hüll kre jellemz . El került
továbbá számos (~50 db) Varanoidea csigolya, 
ezek nagy része háti elhelyezkedés , de van két 
farok-, és hat nyakcsigolya is. A dorsalis csigo-
lyák nagy arányát az magyarázhatja, hogy az állat 
hosszú farka és mozgékony feje könnyen leszakad 
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a tetemr l és a területr l elszállítódhat, a ragado-
zók számára könnyebben hozzáférhet , s így meg-
semmisül. A csigolyák mérete egy recens példá-
nyéval, a szalagos varánuszéval (Varanus salva-
tor) összehasonlítva arra utal, hogy az iharkúti 
területen élt hüll k hossza az 5-6 métert (!) is 
elérte. Ezzel b ven meghaladja a ma él  legna-
gyobb gyíkféle, a 3 méteres komodói varánusz 
(Varanus komodoensis) méretét, és megközelíti az 
Ausztrália pleisztocénjéb l leírt, 7 méter hosszúra 
becsült Megalania priscaét. Nem lehetetlen tehát, 
hogy az állat a területen a csúcsragadozó szerepét 
töltötte be, vetélkedve a krokodilokkal és a Thero-
poda dinoszauruszokkal. További érdekesség, 
hogy az egyik háti csigolya kóros sejtburjánzás 
nyomait hordozza, amely egy törést követ  forra-
dás során alakulhatott ki. Ennek következtében 
összen tt az el tte elhelyezked  másik csigolyá-
val, és a gerincvel  ürege is torzult. Ez az állat 
részleges lebénulását, és így pusztulását eredmé-
nyezhette. 

Az iharkúti gyíkmaradványok közé tartozik 
sok (viszonylag) kisméret  fog is, amelyek morfo-
lógiájuk alapján szintén a Varanoidea csoport 
tagjainak tulajdoníthatók.

TATA-PORHANYÓBÁNYA PALEOLIT 
LEL HELY POLLENANALITIKAI 

VIZSGÁLATA 

MEDZIHRADSZKY ZSÓFIA 
Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár, 
1476 Budapest, Pf. 222; medzi@bot.nhmus.hu 

2003 májusában mintát vettünk a tatai Porha-
nyóbánya középs  paleolit lel hely északi (NWP) 
és déli falából (SWP). A pollenanalízis során 
viszonylag nagy palinológiai változatosságot, de 
taxononként igen alacsony pollenszámot értünk 
el. Az adatok statisztikai vizsgálatra egyenl re
még nem alkalmasak, a korabeli növénytakaró 
jellegére viszont már információt nyújtanak. 

A pollenegyüttesek diverzitása alapján a 
vizsgált mintákból három nagyobb csoportot 
lehetett meghatározni. Az alsó rétegek változatos 
pollenösszletet mutatnak magas fajszámmal, a fák 
dominanciájával (Pinus, Picea, Alnus, Betula, 
Quercus, Ulmus, Tilia, Carpinus, Fagus, cf. 
Juglans, Corylus), a középs  rétegek szegényesek 
úgy fajszám, mint mennyiség tekintetében, míg a 
fels  rétegekben ismét magas a diverzitás, amelyet 
azonban már a lágyszárú növények változatossága 
okoz (Poaceae, Chenopodiaceae, Artemisia, Aster
típus, Centaurea sp., Ranunculaceae, cf. Trollius,
Rosaceae, Plantago sp., Plantago lanceolata,
Euphorbia, Caryophyllaceae, Polygonum cf. 

aviculare, Cruciferae). Az északi fal esetében az 
alsó rétegekben vízinövények (Nymphaea, Pota-
mogaton és Sparganium) is el fordultak.

Ezek alapján az alsó rétegek (NWP-6, NWP-
7, SWP-3, SWP-4) egy lombhullató erd  pollen-
csapadékát képviselhetik kis tóval a lel helyen. A 
rétegekben igen sok a pernye, talán az skori
ember tüzének a nyoma. A fels  rétegek (NWP-1, 
NWP-3, SWP1, SWP-2) száraz-h vösebb
sztyepp-vegetációt képviselnek, amelyben még 
esetleg a melegebb mikroarea növényei (Tilia,
Vitis) is el fordulnak.

A pollenegyüttesek kora a travertino 
230Th/234U-datálása alapján 116–70 ka közé esik 
(HENNIG et al. 1983), tehát a tengeri és a konti-
nentális sztratigráfia alapján az 5a-c izotóp perió-
dusra tehetjük. Ez a korai Würm Brörup és Odde-
rade interstadiálisának felel meg. 

NÖVÉNYEV  KROKODIL A 
MAGYARORSZÁGI FELS -KRÉTÁBÓL

(BAKONY)

SI ATTILA
ELTE slénytani Tanszék, 1117Budapest, Pázmány 
Péter sétány 1/c; theropoda@freemail.hu 

A legutóbbi, 2003-as ásatások alkalmával két 
jó megtartású krokodilkoponya került el  a fels -
kréta Csehbányai Formációból. A lel hely az 
Észak-Bakonyban, az iharkúti bauxit-külfejtés 
területén található, ahol már számos új, Magyar-
országról addig ismeretlen gerinces csoport (dino-
szauruszok, pteroszauruszok) maradványaira 
bukkantunk.

A két krokodilkoponya közül a jobb megtar-
tású csaknem teljes és heterodont fogazattal 
rendelkezik. Hasonló, heterodont fogazatú kroko-
dilok a Notosuchia csoportba sorolhatók és legkö-
zelebb Kína, Afrika, Madagaszkár és Dél-
Amerika krétájából ismertek. A koponyában csak 
a jobb oldalon, az utolsó két alveolusban lév
fogak maradtak meg, melyek egészen speciális 
örl fogakhoz hasonlítanak. Az utolsó el tti,
legnagyobb korona felszínén húzódik egy f
kúpsor anteroposterior irányban és körülötte 
további kis kúpsorok radiálisan. Bár az alsó 
állkapocs nem maradt meg ez a fogszerkezet arra 
utal, hogy az állat alsó állkapcsát nem tudta 
anteroposterior irányba (proal mozgás) mozgatni. 
Az ilyen típusú fogazat azt feltételezi, hogy az 
állat növényekkel (esetleg molluszkákkal) 
táplálkozott.

A koponya kevés primitív, notosuchid karak-
ter mellett (rövid orr-rész; posteroventrálisan 
húzódó condylus occipitalis) els sorban a modern 
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krokodilokra jellemz  anatómiai bélyegeket 
(lapos, széles koponya; dorsálisan elhelyezked
orrüreg és szemüreg) hordoz. Az el zetes vizsgá-
latok arra utalnak, hogy a hazai lelet a speciális 
heterodont fogazat ellenére a krokodilok fejlet-
tebb, Neosuchia csoportjába sorolható. 

HALÁSZÓ REPÜL  HÜLL K A 
MAGYARORSZÁGI FELS -KRÉTÁBÓL

(BAKONY)

SI ATTILA
ELTE slénytani Tanszék, 1117Budapest, Pázmány 
Péter sétány 1/c; theropoda@freemail.hu 

Az azhdarchid pteroszauruszok a legnagyobb 
méret  (szárnyfesztávolság általában nagyobb 
mint 9 méter) és legkés bb élt pteroszauruszok 
közé tartoznak. Összesen hat nemzetség tartozik 
ebbe a csoportba és azok maradványai igen 
töredékesek. Az észak-amerikai Quetzalcoatlustól
származnak a legjobb megtartású azhdarchid 
leletek, köztük számos koponyatöredékkel.  

A már ismert, iharkúti (Észak-Bakony) kés -
kréta gerinces lel helyr l (Csehbányai Formáció) 
el került egy teljes alsó állkapocs, továbbá 17 
darab alsó állkapocstöredék (symphysis), egy 
töredékes nyaki csigolya és végtagcsontok. A 
teljes alsó állkapocs az egyik legjobb megtartású 
ebben a csoportban, és egyértelm en besorolható 
az Üzbegisztánból és Spanyolországból is ismert 
Azhdarcho nemzetségbe. Utóbbi lel helyekr l
azonban csak symphysis töredékek kerültek el  a 
koponyából. A hazai lelet igazolta el ször, hogy 
az állat fogatlan volt. A tejes symphysis anterior 
fele egy robosztus, elkeskenyed , „cs rszer ”
képz dmény, melynek occlusális felszínén két 
sorban ér és ideg be- és kilépési helyek 
sorakoznak. Ilyen ér és ideg be- és kilépési 
helyek, továbbá érhálózat lenyomatai még a 
symphysis oldalán is láthatók. 

Ezek az pteroszauruszok valószín leg a mai 
skimmerekhez (ollóscs r ek) hasonlóan halász-
hattak. Ezt a lapított, cs rszer  alsó állkapocsvég, 
továbbá az állkapocs posterior végén található, a 
M. pterygoideus posterior fogadására szolgáló 
nagyméret  bemélyedés is alátámasztja. Az állat 
repülés közben közvetlenül a víz felett kinyithatta 
az alsó állkapcsát és er s „cs rével” szelhette a 
vizet, kikapva így a halakat.  

Annak ellenére, hogy az azhdarchid ptero-
szauruszok a legnagyobb repül  hüll k közé tar-
toztak az Azhdarcho szárnyfesztávolsága nem 
haladta meg a 3–4 métert. Erre utal többek között, 
hogy a teljes alsó állkapocs mérete kb. harmada a 

10–12 méteres szárnyfesztávolságú Quetzal-
coatlus-énak.

AZ IPOLYTARNÓCI SMARADVÁNY-
LEL HELY KORA ÉS KORRELÁCIÓJA 

PÁLFY JÓZSEF1*, ROLAND MUNDIL2

1 MTA-MTM Paleontológiai Kutatócsoport; 1431 
Budapest, Pf. 137; palfy@nhmus.hu 
2 Berkeley Geochronology Center, 2455 Ridge Road, 
Berkeley CA, 94709 USA; rmundil@bgc.org 

Hazánk talán leghíresebb smaradány-lel -
helye Ipolytarnóc, ahonnan alsó miocén sgerin-
ces lábnyomokban gazdag rétegeket és változatos 
növénymaradványokat, köztük egy hatalmas kö-
vesült fatörzset ismerünk. A fosszíliák meg rz -
dése az üledékrétegeket pillanatszer en ellep
ignimbritnek (Gyulakeszi Riolittufa Formáció) 
köszönhet . Mivel sem a lábnyomok, sem a nö-
vénymaradványok nem tesznek lehet vé pontos 
korbesorolást, a leletegyüttes kora vagy a mélyebb 
fekv , ill. regionálisan ismert fed  tengeri kép-
z dmények biosztratigráfiája, vagy a vulkáni tufa 
radioizotópos kormeghatározása alapján adható 
meg. Ez utóbbi megközelítést alkalmazva elvé-
geztük az ipolytarnóci Borókás-árokból, a lábnyo-
mos homokk  közvetlen fed jéb l származó 
riolittufa-minta cirkonjainak egykristályos U-Pb 
kormeghatározását. Eredményeink azt mutatják, 
hogy a képz dmény a korábban publikált és 
gyakran idézett átlagolt K-Ar kornál (19,6 ±1,4 
Ma) számottev en fiatalabb. 

Az új kormeghatározás következtében az 
ipolytarnóci képz dmények kronológiája és korre-
lációja több szempontból is felülvizsgálatra szo-
rul. Tágabb összefüggésben az új koradat a mio-
cén id skála, illetve a tercier nagyeml s faunafej-
l désben kiemelked  jelent ség  „Proboscidea-
dátum” kérdéséhez is enged hozzászólni. A láb-
nyomos homokkövet magába foglaló Zagyvapál-
falvai Formáció bázisa hosszabb üledékhézagot 
képvisel  szekvencia határként értelmezhet , a 
radioizotópos kor tehát segít a szekvencia-
sztratigráfiai skála kalibrálásában. A fed  és fekv
nannoplankton irodalmi adatai alapján a lábnyo-
mos homokk  és a riolittufa kora a NN3 zónába 
tartozik. Így az általunk mért koradat a geológiai 
id skála kalibrációjában is felhasználható. Els -
ként az oligocén-miocén határon mutatták ki, de a 
kora miocén fiatalabb részében is fennáll a legszé-
lesebb körben használt Berggren-féle, és a leg-
újabb, asztronómiai kalibráción alapuló id skála
közötti 1 Ma körüli különbség. Eredményünk a 
Milankovi -ciklicitásra alapított skála hitelességét 
valószín síti. A riolittufa konvencionálisnál fiata-
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labb U-Pb kora azt a nézetet támaszthatja alá, 
hogy a Gyulakeszi Formáció nem egyetlen vulká-
ni epizód terméke, hanem inkább hosszabb ideig 
aktív, több centrumú vulkanizmus eredménye. Bár 
az ormányos lábnyomok megléte Ipolytarnócon 
nem igazolt, a közeli Nemtib l a riolittufa alóli 
helyzetb l el került leletek alapján az izotópos 
kor segít a Proboscidea-dátum id beli behatárolá-
sában. A más európai adatokkal való jó egyezés 
azt sejteti, hogy az ormányosok migrációja gyor-
san zajló folyamat volt. 
A kutatást a Magyar-Amerikai TÉT Közös Alap 
19/MO/2002. sz. projektje támogatta. 

RHENANOPERCA MINUTA GAUDANT ET 
MICKLICH (PISCES, PERCIFORMES) A 

KÖZÉPS -EOCÉN MESSELI 
FORMÁCIÓBÓL (MESSEL, 

NÉMETORSZÁG) 

PÁSZTI ANDREA 
ELTE slénytani Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány 
Péter stny. 1/C.; goblindak@freemail.hu 

A Rajna-árokkal párhuzamosan mintegy 50 
millió évvel ezel tt kisebb süllyedékek keletkez-
tek, melyekben tavak jöttek létre. Ezek közé tarto-
zik az egykori messeli tó, melynek közel 200 m 
vastag rétegsora kaviccsal és homokkal indul, erre 
olajpala települ, majd a sorozatot agyagos-
homokos rétegek zárják. 

Az olajpalából kerültek el  a világhír  gerin-
ces és gerinctelen smaradványok. A gerinces 
leletek többségét a halmaradványok adják a dene-
vérek, kétélt ek, sünfélék és egyéb maradványok 
mellett. Ezidáig a területr l 7 halnemzetség 
egyedei kerültek el . A legutolsó ezek közül a 
már több mint 10 éve el került Rhenanoperca
minuta GAUDANT et MICKLICH. A londoni Ter-
mészettudományi Múzeum munkatársai azonban a 
Messelb l megvásárolt példányok alapján arra a 
következtetésre jutottak, hogy a darmstadti kuta-
tók által leírt R. minuta példányai a már korábban 
is ismert Amphiperca multiformes példányaival 
azonosnak tekinthet k, így ezeket ebbe a fajba 
sorolták át.

2003 nyarán Messelben töltött 2 hónapos 
terepi munka során számos új lelettel gazdagodott 
a darmstadti Hessische Landesmuseum gy jtemé-
nye. Munkám során lehet ségem nyílt az azóta is 
fennálló ellentétnek a feloldására. Az Amphiperca
multiformes, a Paleoperca proxima és a Rhenano-
perca minuta fajok fellelhet  példányait hasonlí-
tottam össze a farkúszó csonttípusai alapján, vala-
mint további vizsgálatokat is végeztem eredmé-
nyeim alátámasztása érdekében. A koponyán a f

koponyacsontok méretét, helyzetét, egymáshoz 
való viszonyát, a testen a csigolyák számát vizs-
gáltam. Munkám kiterjedt a hasi és háti uszonyok 
részletes vizsgálatára, és az elkövetkezend kben
tervezem a pikkelyek alaktani megfigyelésével is 
alátámasztani eddigi eredményeimet. A vizsgála-
taimban szerepl  példányok mindegyike igen 
kisméret , átlagosan 17–27 mm nagyságúak. 
Testük karcsú, a test maximális szélessége nem 
haladja meg az átlaghossz 30–35%-át. Koponyá-
juk a testhosszhoz képest nagy és masszív. A 3 
halfaj összehasonlító anatómiai vizsgálata alapján 
arra a következtetésre jutottunk, hogy az újonnan 
el került halmaradványok – a korábbi példányok-
kal egyetemben – a Rhenanoperca minuta
GAUDANT et MICKLICH egyedeinek tekinthet k.

HALMARADVÁNYOK AZ ÚRKÚTI 
FORMÁCIÓ FOSZFORITGUMÓIBAN 

PÁSZTI ANDREA 
ELTE slénytani Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány 
Péter stny. 1/C.; goblindak@freemail.hu 

A liász végen a toarciban a tektonikai mobi-
litás id legesen alábbhagyott, ugyanakkor a 
süllyedés felgyorsulását feltételezhetjük. A toarci 
kezdetén az üledékképz désre nagy hatással volt 
az anoxikus esemény, amely egyes területeken 
mangánérc képz dését eredményezte. Ilyen 
változatos megjelenés  mangánérctelep keletke-
zett Úrkúton is. Ebben a mangánércben CSEH-
NÉMETH 1963-ban foszfortartalmú gumóban 
Pycnodontida shalmaradványt talált, amely a 
bánya 3. aknájának karbonátos mez jéb l került 
el . Az el került Pycnodontida halmaradvány 
egyik példánya a MÁFI gy jteményében látható. 
Több hasonlóan jó megtartású halmaradvány 
került el  szintén lapos, ovális alakú foszforitos 
gumókból. Eddig két rendet sikerült elkülöníte-
nem az alak, az úszótípusok és úszóformák, a 
pikkelytípusok, illetve a farkúszó alapján. A 
Pycnodontoidea rend jellemz je a kerek test, a 
koponyán a frontale és a parietale összefogazó-
dása, illetve, hogy az operculum és a praeoper-
culum nem érintkezik. A maxillare posterior vége 
lapos és kerekített. Pikkelyük ovális alakú, eres-
hálózatos mintázatú. Farkúszójuk három különálló 
hypuralia lemezb l áll, két egymáshoz közeli 
steguralia lemez jellemz  és a parhypuralia 
hegyes csúcsban végz dik. Az Amioidea rend 
jellemz je a keskeny, hosszú, nyúlt test. A kopo-
nyacsontokat illet en a frontale és a parietale nem 
érintkezik, köztük helyezkedik el, nagyon külön-
leges módon, a pteroticum nyúlványa. A maxillare 
posterior vége lapos és szögletes. Pikkelyük 
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rombusz alakú. Farkúszójuk négy különálló 
hypuralia lemezb l áll, közvetlenül mellette 
egyetlen széles parhypuralia van, melynek 
központi része nem hegyesedik ki, teljesen 
beleforrt az els  csigolyatestbe. 
Készült az OTKA T032140 sz. program támogatásával.

ANISUSI–KARNI DASYCLADACEA 
BIOSZTRATIGRÁFIA: KÍSÉRLET A 
PLATFORM ÉS MEDENCE FÁCIES

KÉPZ DMÉNYEK
ÖSSZEHASONLÍTÁSÁRA 

PIROS OLGA1*, WOLFGANG PAVLIK2,
GERHARD BRYDA2, LEOPOLD KRYSTYN3,
MICHAEL MOSER2, OTTO KREUSS2

1 Magyar Állami Földtani Intézet, H–1143 Budapest, 
Stefánia út 14., piros@mafi.hu 
2Geologische Bundesanstalt, A–1031 Vienna, 
Rasumofskygasse 23. 
3 Palaeontological Institute, Geozentrum, A-1090 
Vienna, Althanstrasse 14.; 
leopold.krystyn@univie.ac.at

A Pelso egység területén triász platform 
fácies  mészkövek és dolomitok nagy vastagsá-
gúak és nagy kiterejedés ek. A platformmész-
kövek f leg lagúna fácies ek, helyenként k zetal-
kotó mennyiségben tartalmaznak dasycladaceákat. 
A Pelso egység egyes területein az alábbi dasycla-
daceákat tartalmazó képz dményeket ismerjük:  

Dunántúli-középhegység: Tagyoni Mészk
Formáció, Budaörsi Mészk  Formáció, Dachsteini 
Mészk  Formáció 

Bükk hegység: Steinalmi Mészk  Formáció, 
Kisfennsíki Mészk  Formáció 

Aggtelek–Rudabányai-hegység: Steinalmi 
Mészk  Formáció, Wettersteini Mészk  Formáció 

Zempléni-hegység (csak fúrásban): Wetter-
steini Mészk  Formáció. 

Ezek mindegyike jó megtartású dasyclada-
ceákban gazdag, tipikus lagúna fácies  képz d-
mény. A Tagyoni és a Steinalmi Mészk  anisusi, 
Physoporella, Oligoporella és Pontecella fajokat 
tartalmaz. A Steinalmi Mészk  fiatalabb rétege-
iben már a Diplopora annulatissima is el fordul,
amely már illyr kort jelez. A Budaörsi Mészk
alsó-ladin, Diplopora annulatissimát és Diplopora
annulatát tartalmaz. A Wettersteini Mészk
ladin–karni, f leg Diplopora annulata-t tartalmaz, 
de a magasabb részén már a Teutloporella
herculea is el fordul. A Kisfennsíki Mészk
dasycladaceák alapján karni, Poikiloporella
duplicata fordul el  benne. A Dachsteini Mészk
nori–rhaeti korát a Heteroporella zankli el for-
dulása er síti meg.  

Dasycladaceákban leggazdagabb terület az 
Aggtelek–Rudabányai-hegység, ahol a platform 
képz dmények els sorban lagúna fácies ek
néhány foltzátonnyal. A platform épülése a terüle-
ten az anisusitól a karniig folyamatos volt. A 
platform mészk  vastagsága eléri az 1000 m-t. 
Vizsgálataink során az anisusiban 4, a ladin-
karniban 7 dasycladacea együttél  zónát különí-
tettünk el. Ebben a régióban a rétegtani jelent -
ség smaradványok hiánya miatt nem volt 
lehet ségünk a dasycladacea-zónák korrelációjára 
más biozónákkal. A legújabb kutatások, amelyek 
a Baradla-barlang jósvaf i szakaszán történtek, 
eredményeztek néhány Conodonta- tartalmú 
mintát közvetlenül az anisusi dasycladaceás 
rétegek környezetében. Ezek vizsgálata még 
folyamatban van. Történt kísérlet az Aggtelek 
környéki foltzátony korának meghatározására is. 
A zátonymészk  nagy mennyiségben tartalmaz 
hydrozoákat, brachiopodákat, crinoideákat és 
korallokat, de a legtöbb, amit ezek alapján az 

smaradványok alapján mondani lehet, hogy ez 
egy „prewettersteini” zátony (Baba Senowbary-
Darian) szóbeli közlése.

Az elmúlt évtizedben lehet ségem nyílt részt 
venni a Hochschwab területének térképezésében. 
Ennek keretében mintegy 500 vékonycsiszolatot 
vizsgáltam és ezek alapján 9 dasycladacea együtt-
él  zónát különítettem el. Mivel a Hochschwab 
területén a platform mészkövek ún. intraplatform 
medence üledékekkel fogazódnak össze, lehet sé-
günk nyílt a dasycladacea zónáknak az intraplat-
form üledékek conodonta zónáival történ  korre-
lálására. Mivel a nagy vastagságú platformkarbo-
nátokban egyedül a dasycladaceák jelentik azt az 

slénycsoportot, amely reális esélyt nyújt a mész-
k  tagolására és kormeghatározására, ezért 
nagyon fontos a dasycladacea zónák — más 
pontosabban korolt — slénycsoportokkal történ
korrelálása.

A kutatások jelenlegi állása szerint  van némi 
eltérés az Aggtelek–Rudabányai-hegység és a 
Hochschwab területének dasycladacea zónái 
között. Az Aggtelek–Rudabányai-hegységben a 
részletesebb vizsgálatok miatt az anisusiban 4 
zónát különíthettünk el. Mivel a Hochschwab 
területén a Steinalmi Mészk ben nincs vastag 
folyamatos szelvény, s a minták száma is alacsony 
volt, erre az elkülönítésre nem volt lehet ség. Az 
Hochschwab területén az anisusiban sehol nem 
fordul el  a Diplopora annulatissima Physo-
porella fajokkal, míg a Baradla-barlangban igen. 
Mindkét területen az anisusi/ladin határt a Diplo-
pora annulata annulata megjelenése jelenti. A 
ladinban a Hochschwab területén a Diplopora
annulata annulata és a Diplopora annulatissima
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gyakran fordul el  együtt, míg az Aggteleki 
Karszton csak Szilice környékén elvétve.  

A dasycladacea vizsgálatok és az irodalmi 
adatok alapján a platformon belül az anisusi/ladin 
határt a Diplopora annulata annulata els
megjelenése (FO) a ladin/karni határt a Poikilo-
porella duplicata els  megjelenése (FO) 
jelentheti.

A DASYCLADACEA BIOZÓNÁK ÉS AZ 
AMMONITESZ STANDARD ZÓNÁK 

KORRELÁCIÓJÁNAK LEHET SÉGE

PIROS OLGA1, NEREO PRETO2

1 Geological Institute of Hungary, H–1143 Budapest 
Stefánia út 14.; piros@mafi.hu 
2 Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica, 
Universitá di Padova, Via Giotto, 1. 

A triász platform és medence fácies  képz d-
mények korrelációja állandóan visszatér  problé-
ma, mivel a két fácies jelenlegi felosztása többé-
kevésbé független egymástól. A triász sztratigrá-
fiai felosztás els sorban a medence fácies
képz dményekben fellelhet  pelágikus fosszíliá-
kon alapul (f leg ammoniteszek és Conodonták), 
addig a karbonátplatformok rétegtani felosztását 
bentosz él lények segítségével lehet elvégezni.  A 
hatalmas kiterjedés  platform területeken a 
Dasycladaceák kínálják az egyetlen esélyt a két 
képz dmény pontos párhuzamosítására, s a pontos 
kormeghatározásra. Sajnos a  Dasycladacea 
biosztratigráfia jelenleg nem elég pontos, ezért 
szükség van más, pontosabban kalibrált slény-
csoporttal történ  korrelációjára.

Az  els  kísérletünk a Dasycladacea és a 
Conodonta zónák korrelációja volt, sajnos, ehhez 
jelenleg nem áll rendelkezésünkre kell  mennyi-
ség  Conodonta minta.  

A Latemar területén található nagy vastagsá-
gú, ammoniteszekben gazdag karbonátplatform, 
melynek anyagában egy rétegen belül találhatunk 
ammonitesz és Dasycladacea példányokat, reális 
esélyt ad a két smaradványcsoport korrelálására.  
Eddig a Crassus szubzónát és a Serpianensis 
szubzónát tanulmányoztuk. Mindkét szubzónában 
a legjellemz bb smaradvány a Diplopora annu-
lata annulata. Két másik faj (a Physoporella
leptotheca és a Diplopora comelicana csak az 
Avisianum zónától ismert. Ezek a fajok a Latemar 
vizsgált szelvényének alsó részét l a Crassus 
szubzóna tetejéig fordulnak el . Az els  megjele-
nésüket jelenleg még nem ismerjük, mert a 
vizsgált szelvény nem terjed ki a Latemar plat-
form alsó részére.  

A pontos korreláció természetesen további 
nagyszámú csiszolat  vizsgálatát feltételezi, a 
munka jelenleg is folyamatban van.  

AZ ELS  MAGYARORSZÁGI KÉS -
KRÉTA KROKODILUS LELETEK

RABI MÁRTON 
ELTE slénytani Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány 
Péter sétány 1/C.; iszkenderun@freemail.hu 

Az ez idáig el került elenyész  mennyiség
magyarországi Crocodylia leletek között a nem-
régiben föltárt bakonyi maradványok nagy jelen-
t séggel bírnak, hiszen általuk els  ízben kapunk 
hírt a csoport jelenlétér l a hazai kés -krétában.
S t a gerecsei példány mellett hazánk második 
mezozoikumi krokodil fosszíliáinak számítanak. 
A leletek a santoni korú Csehbányai Formációból, 
a bakonyi dinoszaurusz lel helyr l kerültek el ,
ami a maradványok értékét tovább növeli, mivel 
az európai kés -kréta szárazföldi gerinces faunák 
mindegyike fiatalabb. Így lehet ség nyílhat a 
kontinens kés -kréta krokodil faunájának erede-
tére irányuló vizsgálatokra is. 

Számos töredékes maradvány mellett, nem 
kevés ép, jó megtartású példány is napvilágra 
került: koponya elemek, két állkapocs töredék, 
nagy mennyiség  foglelet, teljes végtagcsontok, 
és csigolyák. F leg az egymástól jellegükben igen 
eltér  fogak nyújtanak módot két taxonómiai 
egység elkülönítésére. Közelebbi határozást az 
állkapocs töredékek (dentale) tesznek lehet vé.
Az állkapcsok anatómiai összehasonlítása az 
európai és észak-amerikai kés -kréta maradvá-
nyokkal lehet vé tett egy közelít  taxonómiai 
besorolást, bár a leletek megtartása nem kielégít
és a f bb határozó bélyegek, melyek alapján a 
szakirodalom az egyes alrendeket megkülönböz-
teti nagyrészt hiányoznak. Mégis fontos karakte-
rek esetleg okot adhatnak a bakonyi maradványok 
elkülönítésére az eddig el került rokon taxonok-
tól. A meg rz dött dentalen egyedül a Musturza-
balsuchus nemzetséggel (Eusuchia, Alligatoro-
idea) találhatunk felépítésbeli egyezéseket, melyet 
korábban a franciaországi és a spanyolországi 
fels -krétából írták le. Jellemz , hogy a dentale-
ban meg rz dött fogak rossz megtartásuk miatt, 
nem hasonlíthatóak össze a szórványos fogleletek 
felépítésével.
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MAGYARORSZÁGI TERRÉNEK JURA 
SFÖLDRAJZI HELYZETE A TETHYS ÉS 

A KAPCSOLÓDÓ TENGEREK ÚJ 
GASTROPODA-FAUNISZTIKAI 
EREDMÉNYEINEK TÜKRÉBEN 

SZABÓ JÁNOS 
Magyar Természettudományi Múzeum, Föld és 

slénytár, 1431 Budapest, Pf. 137; jszabo@nhmus.hu

A fenti cím az OTKA T 031873 számú, 
támogatott kutatásának témáját jelöli, amelynek 
keretében indiai (Kachchh, középs -, és kés -
jura), szicíliai (toarci-kimmeridgei) és ausztriai 
(szinemuri-pliensbachi), továbbá hazai jura 
gastropoda-faunák rendszertani feldolgozása és 
paleobiogeográfiai összehasonlító vizsgálata 
történt.

Az új adatok is meger sítették, hogy a toarcit 
követ en a Tethys Ny-részét körülvev  euro-
afrikai shelfen alig lehet provincializmusról 
beszélni a gastropodák esetében. Következés-
képpen megkérd jelezhet  az Etiópiai-provincia/ 
birodalom léte. Az euro-afrikai faunák mellett 
ebben a térségben egyetlen valóban elkülönült 
faunatípus létezett, amely a klasszikus Mediter-
rán-faunaprovincia területét lakta — a Tethys 
belsejében. Mindkét faunatípus rendelkezik toarci 
el tti történettel.

A toarciban megindult lemeztektonikai 
mozgások alaposan átrendezték azokat a terüle-
teket, amelyeken az alsójura faunaprovinciák 
kialakultak. A változások egyik következménye 
az, hogy ma nem ismerünk olyan faunalel he-
lyeket, amelyek biztosan az észak-afrikai shelf 
részei voltak a toarci el tti id ben. Az „elkal-
lódott” shelfet az sföldrajzi rekonstrukciók 
gyakran a klasszikus Mediterrán-faunaprovincia 
dél- és közép-európai darabjaiból pótolják. A 
csigák — és a többi mediterrán faunaelem — 
provincializmusának magas foka azonban azt 
sugallja, hogy ez hibás megoldás. Folyamatos 
shelfen a középs -, és fels -jura helyzethez 
hasonló módon, alacsony szinten elkülönült 
faunák feltételezése logikusabb a jura klimatikus 
körülmények között. 

A provincializmus létrejötte továbbra is csak 
elméleti modell segítségével értelmezhet , mert a 
létez  paleobiogeográfiai rekonstrukciók nem 
nyújtanak minden tekintetben kielégít  keretet. A 
modell felépítésének kritikus részét azoknak az 
európai faunát hordozó területeknek a megtalálása 
jelenti, amelyek valóban az afrikai shelf részei 
lehettek.

KÖZÉPS -KRÉTA KÉPZ DMÉNYEK
MIKROFOSSZÍLIÁINAK VIZSGÁLATA ÉS 
ÜLEDÉKKÉPZ DÉSI KÖRNYEZETÉNEK 

ÉRTÉKELÉSE EGY VÉRTES-EL TÉRI
FÚRÁSBAN

SZINGER BALÁZS 
ELTE slénytani Tsz.–Regionális Földtani Tsz., 1117 
Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 
szinger.balazs@freemail.hu 

Munkámban a Vértes-el térben lemélyült 
Vértessomló Vst-8 sz. fúrás által harántolt közép-
s -kréta képz dmények mikrofosszíliáinak vizs-
gálatát és szedimentációs környezetének értékelé-
sét végeztem el. A hazai irodalomban középs -
kréta képz dmények mikrofosszíliáinak részletes, 
modern feltárási technika alkalmazásával történ
vizsgálatára ez idáig nem került sor. A fúrás a 
Tatai Mészk  és a Vértessomlói Aleurolit Formá-
ció mellett kis vastagságban a Környei Mészk
Formációt is harántolta. A rétegsor különleges-
sége, hogy a Tatai Mészk b l folyamatosan kifej-
l d  Vértessomlói Aleurolitra tektonikusan felto-
lódva ismét megjelenik a Tatai Mészk .

A Vértessomlói Aleurolit és a Környei Mész-
k  szedimentációs bélyegeit alapvet en részletes 
vékonycsiszolati vizsgálatokkal állapítottam meg. 
A fenti képz dményekb l nagys r ség  mintavé-
telezéssel 40 mintát dolgoztam fel, aminek mész-
k  és mészmárga anyagú mintái tömény ecetsav-
val, míg az agyagosabb részek hidrogén-peroxid-
dal kerültek feltárásra. Az általam meghatározott, 
zömében agglutinált (Tritaxia, Spiroplectammina, 
Textularia, Verneuilinoides, Banerella, Marso-
nella, Lagenammina, Patelinella, Orbitolina) és 
kisebb mennyiségben mészvázú (Lenticulina,
Gavelinella, Vaginulina, Nodosaria, Marginulina, 
Miliolina) bentosz foraminiferák mellett, plankton 
formák (Favusella, Hedbergella, Ticinella), vala-
mint radioláriák is el fordulnak. Ezen mikrofosz-
szíliák egyrészt alátámasztják a képz dmények 
már korábbi szerz k által is megállapított hemipe-
lágikus, batiális környezetben való képz dését és 
albai korát, másrészt statisztikus eloszlásuk, vala-
mint a különböz  formák aránya további pontosí-
tási lehet séget kínál a mikrofáciesek kijelölésé-
ben.

A hemipelágikus Vértessomlói Aleurolitba a 
karbonátplatform eredet  Környei Mészk  alloch-
ton, Kecskédi Tagozata települ közbe 13 méter 
vastagságban. Ebben – az allochem alkotók között 
– az átülepített biogén törmelék: rudista kagyló, 
vörösalga, korall és Orbitolina a meghatározó. 
Gyakoriságuk és eloszlásuk értékelhet  szabály-
szer séget mutat. 
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A Vértessomlói Aleurolitba közbetelepül
Környei Mészk  helyzetének megítélésében a 
szakemberek között jelent s véleménykülönbség 
van. A platform környezetében a két képz dmény 
összefogazódása közismert, azonban az általam 
vizsgált Környei Mészk  test 2 km távolságban 
helyezkedik el a Környei Mészk  legkeletibb 
el fordulásától. Szedimentológiai bélyegek és a 
biogén alkotók alapján az általam vizsgált test 
viszonylag enyhe lejt n közepesen gyors zagyár 
jellegeket is mutató csuszamlással kerülhetett 
mélyebb környezetébe, úgy, hogy az átülepedés 
közben volt id  gradáltság kialakulására. 
A kutatás támogatásáért köszönettel tartozom a Pro 
Renovanda Cultura Hungariae Alapítványnak. 

ÚJ ADATOK A FELS TÁRKÁNY–
FELNÉMET KÖRNYÉKI MIOCÉN 

SKÖRNYEZETI 
REKONSTRUKCIÓJÁHOZ 

SPOROMORPHA ÉS OSTRACODA 
VIZSGÁLATOK ALAPJÁN 

SZUROMINÉ KORECZ ANDREA1, NAGYNÉ 
BODOR ELVIRA2

1MOL Rt. KTD. Koordináció, Bányászati 
Laboratóriumok, 1039 Budapest, Batthyány u. 45.; 
kaszuro@mol.hu 
2MÁFI, 1143 Budapest, Stefánia út. 14. 

Fels tárkány–Felnémet környéke a középs /
fels -miocén során déli kitettség , védett hegylábi 
környezet lehetett, amelyr l a jelent s számban 
el forduló szubtrópusi, s t trópusi klímaigény
növények tanúskodnak. 

A kés -szarmata korúnak tartott (ANDRE-
ÁNSZKY 1959, ANDREÁNSZKY – KOVÁCS 1955, 
HIR et al. 2001) fels tárkányi Güdörkert szelvé-
nyének fels  szakaszából begy jtött minta (3/F) 
vegetációjában hosszú fajölt j  (egri–alsó-
pannon), trópusi-szubtrópusi páfrányok (Leiotre-
letes microleptolepidites, Polypodiisporites
megafavus) és mérsékelt klímaigény  (Oleoide-
rarumpollenites reticulatus, Tricolporopollenites 
coyloides) fás növényzet taxonjai szerepeltek. A 
h vösebb klímaigény  t level ek (Pinus, Picea) a 
hegyvidék magasabb régióiban tenyésztek. 

A rendkívül gyér vízi növényzet (Botryo-
coccus, Cooksonella) a hegyláb környezetében 
csak id szakos vízborításra enged következtetni, 
míg a hegyoldalon él  taxonok (Sciadopityo-
spollenites sp., Tsugaepollenites igniculus)
b séges csapadékra utaltak. A mintában számos 
tengeri, bemosott (?) planktonszervezetet (Pleuro-
zonaria concinna) is találtunk. 

A minta szegényes ostracoda faunájában a 
Candonák domináltak, amely alapján kizárható a 

trópusi klíma lehet sége (POKORNY 1986). A 
meghatározott taxonok (Candona luminosa, 
Candona/Pseudocandona/ polystigma, Candona/ 
Candona/sp., Ilyocypris sp.) sekély, édesvízi 
környezetet jeleztek. Az említett fajok a középs -
miocént l ismertek. Az ostracodák mellett bádeni, 
bemosott (?) faunaelemeket (Globigerinoides
trilobus, Melonis pompiloides, Lenticulina sp.,
süntüske) is megfigyeltünk. 

A Felnémet–Fels tárkány útbevágás 2/3-as 
jelzés  mintájában a lágyszárú, hegylábi vegetáció
a korábban ismertetett güdörkerti mintánál is 
melegebb mikroklímára utalt (Polypodiaceoi-
sporites lusaticus, Bifacialisporites murensis, 
Polypodisporites alienus). A hegyoldalon él , fás
növényzetet szubtrópusi–mediterrán jelleg
feny k (Sciadopytis, Tsugaepollenites igniculus, 
Cedripites) és többségében a magasabb régióban 
el , mérsékelt klímaigény  t level ek (Pinus,
Picea) képviselték. A gyér el fordulású elegyes 
lombosok mérsékelt, de kiegyenlített éghajlatot 
jeleztek (Slovakipollenites neogenicus, Oleoidea-
rumpollenites reticulatus, Ilexpollenites marga-
ritatus). A minta iszapolási maradékában csak 
néhány csiga szájfed t és kevés szenesedett 
növénydarabkát találtunk. 

A Felnémet–Fels tárkány útbevágás 2/7-as 
jelzés  mintája lápok és mocsarak meglétér l
tanúskodott (Myrica, Spirogyra, Sparganium). Az 
uralkodó mérsékelt (Pinus, Picea) és szubtrópusi 
klímaigény (Sciadopytis, Cedripites, Tsugae-
pollenites igniculus) t level ek mellett az elegyes 
lombos fák (Pterocaryapollenites rotundiformis, 
Platycarya miocaenicus, Queropollenites granu-
latus) szubdominánssá váltak. A minta iszapolási 
maradékában csak néhány szivacst t és kevés 
szenesedett növénydarabkát figyeltünk meg. 

LIÁSZ MIKROFAUNA VIZSGÁLATOK A 
TÖLGYHÁTI-K FEJT BEN

SZ CS ZOLTÁN 
ELTE slénytani Tanszék 1117 Budapest, Pázmány P. 
stny. 1/c.; zetec@freemail.hu 

A gerecsei Tölgyháti-k fejt  jura rétegsora 
már több, mint 100 éve ismert a kutatók körében. 
Mikrofaunájából vékonycsiszolatok alapján 
KONDA (1986) említ bentosz foraminiferákat és 
ostracodákat, de ezidáig ecetsavas oldással nyert 
izolált példányokat nem dolgoztak fel. Munkám-
ban a k fejt b l egyenközzel (2 méter) begy jtött
30 k zetminta a Pisznicei Mészk  legalsó rétegé-
t l a toarci anoxikus esemény termékeként jelent-
kez  fekete agyagos betelepülésig reprezentálja a 
rétegsort. Jelen munkámban a k zetmintákból 
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készített vékonycsiszolatos vizsgálatokra, vala-
mint ezen minták ecetsavas feltárással kinyert 
mikrofosszíliáinak vizsgálataira támaszkodom. A 
rétegsor alsó néhány méterén biomikrit, bioklasz-
tos packstone szövet , számos echinodermata, 
mollusca, brachiopoda váztöredékeket tartalmazó 
világos szürkésvörös mészk  található. Gyakori 
alakjai a Nodosaria sp., Dentalina sp., Lenticulina
sp. valamint nagy mennyiség Involutina liassica
és Spirillina sp. Ezeket a nagy energiájú közegben 
lerakódott rétegeket jóval vékonyabb — eseten-
ként pár cm-es — nyugodtabb, kisebb energiájú 
közegben lerakódott üledékek szakítják meg. Itt 
mikrites wackestone, esetenként mudstone szövet 
és a kis méret Lenticulina egyedek nagyobb 
diverzitása figyelhet  meg.  

A rétegsor középs  részében (T17-T20 
minták) ismét mikrofosszíliában gazdag biomikrit, 
packstone szövet , nagy energiájú közegben 
lerakódott üledék jelentkezik. Nagy mennyi-
ségben tartalmaz echinodermata vázelemeket, 
valamint bentosz foraminiferákat (Lingulina sp., 
Lenticulina sp., Nodosaria sp., Spirillina sp.) és 
ostracoda héjakat. A rétegsorban felfelé vörös, 
biomikrit, wackestone szövet , számos krinoidea 
vázelemet, valamint ostracoda és mollusca héja-
kat, juvenilis ammonitesz metszeteket és bentosz 
foraminiferákat tartalmazó rész következik (T21-
T25). A rétegsort pátitos szövet , smaradvá-
nyokban szegény rész, valamint tarka-fekete 
agyag zárja. 

MORFOMETRIAI VIZSGÁLATOK A 
SLOANEA ELLIPTICA (ANDREÁNSZKY) Z. 

KVA EK & HABLY BUDAPESTI ÉS 
KISEGEDI LEL HELYEIN

TAMÁS JÚLIA*1, HABLY LILLA 2

Magyar Természettudományi Múzeum Növénytár, 
1476 Budapest, Pf. 222; E-mail: 1 tjuli@bot.nhmus.hu;2

hably@bot.nhmus.hu 

A Sloanea elliptica (ANDREÁNSZKY) Z. 
KVA EK & HABLY a faj revízióját megel z en,
több, mint 10 néven került leírásra a szakiroda-
lomban. Ez a tény is mutatja, hogy a levelek 
er sen variábilisak. Különösen nagy eltérések 
mutatkoznak két magyarországi lel helyen, noha 
a leletek nemcsak azonos korúak, de azonos geo-
lógiai formációban maradtak fenn, nevezetesen a 
Tardi Agyag Formációban. A Budapest környéki 
lel helyen a faj nagy, széles levelei felt n ek, míg 
a Bükkben, az Eger-kisegedi lel helyen lényege-
sen kisebb, és keskenyebb példányaival találko-
zunk. Annak eldöntésére, hogy ez a tapasztalat 

statisztikailag igazolható-e, morfometriai vizs-
gálatokat végeztünk.

16 budapesti és 19 Eger-kisegedi levél volt 
mérésre alkalmas. Méretüket HILL (1980) 36 
sugarú rácshálójának segítségével hasonlítottuk 
össze. A tolómér vel végzett mérések kezd pont-
ja a levél legszélesebb pontjához igazodik, ezért 
enyhén sérült fosszíliák értékelésére is alkalmas. 
A féllevél területét a hosszértékekb l számolt 18 
háromszöggel közelítettük. A fosszíliák másik 
jellemz jeként tolómér vel megmértük a másod-
rend  erek kilépési pontjainak távolságát. A har-
madik változó a másodrend  ereknek a f érrel
bezárt szöge volt, amit a másodrend  erek 
hosszának felénél mértünk. Mindhárom változó 
esetében a jobb- és baloldali értékeket átlagoltuk, 
a két lel helyet t-próbával hasonlítottuk össze. 

Eredményeink szerint az Eger-kisegedi lel -
hely levelei kisebbek és keskenyebbek a budapes-
tieknél. Budapesten a levelek átlagos hossza 
121,50 mm (97,19 – 154,36 mm), szélessége 
61,57 mm (36,38 – 89,68 mm). Az Eger-kisegedi 
levelek átlagos hosszúsága 98,70 mm (62,90 – 
143,99 mm), szélessége 31,83 mm (20,05 – 71,76 
mm).  

A levelek területének összehasonlításában a 
18 háromszögb l 15-nél er sen szignifikáns 
különbség van a két lel hely között. A teljes 
levélfelület Budapesten 4974,07 mm2, Eger-
Kisegeden 2156,14 mm2, azaz a különbség 2,3-
szeres.

Két másodrend  ér átlagos távolsága Buda-
pest lel helyen 11,27 mm és 22,70 mm között 
változik. Eger-Kisegeden az értávok kisebbek, 
4,86 mm és 15,47 mm között mozognak. A két 
lel hely közötti különbség minden érközre 
szignifikáns.

A másodrend  erek f érhez viszonyított haj-
lásszöge Budapest lel helyen 22,83° és 43,25° 
között mozog, Eger-Kiseged lel helyen 33,39° és 
56,67° között változik. A két lel hely összehason-
lításában a különbség általában nem szignifikáns. 

Jelen tanulmány tapasztalatait az irodalmi 
adatokkal összevetve megállapítható, hogy a levél 
hosszúsága tekintetében a Sloanea elliptica két 
lel helye közötti különbség viszonylag csekély, a 
levél szélessége viszont jelent s eltérést mutat. 

A vizsgálatok valóban igazolták, hogy buda-
pesti és az Eger-kisegedi lel hely példányai 
statisztikai mennyiségben is szignifikánsan elkü-
lönülnek egymástól, vagyis az eltérés oka nem 
tafonómiai eredet , hanem a két terület klímája 
között – az egyidej ség ellenére – jelent s eltérés 
volt. Ez az eredmény összhangban áll a tektonikai 
következtetésekkel, miszerint a Budai-hegység és 
a Bükk más-más tektonikai egységhez tartoztak, 
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és a poszt-oligocénben a Bükk-egység jelent s
észak-keleti feltolódás (kilök dés) után került 
jelenlegi helyére. A tektonikai egységek ismere-
tében joggal feltételezhetjük, hogy a szárazföldi 
flóra, habár egységes volt, hiszen azonos fajokat 
tartalmaz, eltér  klimatikus viszonyok között élt a 
budai és a bükki tektonikai egységben. Az ereden-
d en nem xerofil növénynek ismert Sloanea
elliptica-n xerofil jellegek mutatkoznak a Bükk-
egységen, vagyis az Eger-kisegedi lel helyen. A 
vizsgálatok tanúsága szerint az itt található 
példányok szárazabb klimatikus viszonyok között 
éltek, mint a Budai-egységen el fordulók.
Munkánkat az OTKA (T043327) támogatta. 

HERBICH ÉS VADÁSZ ERDÉLYI LIÁSZ 
AMMONITESZ TÍPUSANYAGÁNAK 

REVÍZIÓJA 

TOMAS ROBERT & PÁLFY JÓZSEF 
1 Babe -Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 
Románia; katati@email.ro
2 MTA-MTM Paleontológiai Kutatócsoport; 1431 
Budapest, Pf. 137; palfy@nhmus.hu 

A Keleti–Kárpátokban az ammoniteszekben 
gazdag alsó jura „rosso ammonitico” fácies
mészk  és márga olisztolitokként fordul el . A 
képz dményb l els ként HERBICH gy jtött,
példányai alapján HAUER (1866) három új fajt 
állított fel. A fauna els  részletes ismertetése 
HERBICH (1878) nevéhez f z dik, majd VADÁSZ
(1908) adta az ammonitesz fauna monografikus 
feldolgozását. HERBICH összesen 27 fajt sorolt fel, 
amelyb l 10 fajt írt le újként. VADÁSZ a listát 73 
fajból állóra b vítette, és ezek közül 8 fajt, illetve 
9 alfajt tekintett új taxonnak.

A leggazdagabb lel helyként már HERBICH
az Alsórákos közelében található ürmösi Töpe-
patakot nevezte meg, míg a fauna egy másik 
el fordulását a Hagymás-hegységb l, az Egyesk
mell l említette. VADÁSZ csak a Töpe-patak 
gazdag faunájával foglalkozott. A gy jtemény 
Kolozsvárott került elhelyezésre, a korabeli 
Erdélyi Nemzeti Múzeumban. Az idézett munkák 
és az alsórákosi lel hely a tethysi liászban 
klasszikusnak számítanak, számos innen leírt fajt 
gyakran idéznek. Ennek ellenére a típuspéldányok 
sokáig kevéssé voltak ismertek és hozzáférhet k a 
nemzetközi kutatóközösség számára. A gy jte-
mény nagyrésze ma a kolozsvári Babe -Bolyai 
Tudományegyetem Földtani- slénytani Tanszé-
kének múzeumában lelhet  fel. Ennek tanulmá-
nyozása alapján készítettük el a típusanyag reví-
zióját. Néhány példány hollétét nem sikerült 
feltárni, ezeket elveszettnek tekinthetjük. 

A revízió eredményeképpen felsoroljuk azo-
kat a fajokat, melyek originálisa ma is fellelhet ,
megadva az általunk ma elfogadott nemzetség- és 
fajbesorolást. HERBICH munkája természet utáni 
k nyomatos rajzokat tartalmaz, melyek jelent s
része elnagyolt, idealizált, nem tükrözi h en a 
tényleges példányokat. Ezért az eredeti ábrázo-
lások mellett a poszteren (valamint a kés bb
elkészítend  dolgozatban) bemutatjuk a fellelhet
típusok fotóit.

A Phylloceras ürmösense a Paradasyceras
SPATH 1923, a Phylloceras rakosense a Dasy-
ceras HYATT 1900, a Phylloceras aulonotum a 
Schistophylloceras HYATT 1900, az Aegoceras
altecinctum pedig a Tragolytoceras SPATH 1924 
genus típusfaja, ezért e taxonok és típusaik újbóli, 
modern dokumentációja különlegesen fontos. 
Mivel a revízió igazolja számos holotípus meg-
létét, a közelmúltban történt neotípus kijelölések 
(Paradasyceras uermoesense, Schistophylloceras 
aulonotum) érvénytelennek tekinthet k.

A Töpe-patak egyik mellékvölgyében álta-
lunk feltárt liász szelvényb l lehet ség nyílt réteg 
szerinti ammonitesz gy jtésre is, így a revízió alá 
vont taxonok nagyrészének pontos sztratigráfiai 
helyzetét is sikerült tisztázni a típusterületen. 

SZARMATA OSTRACODÁK A ZSÁMBÉKI-
MEDENCÉB L

TÓTH EM KE
ELTE slénytani Tanszék, 1117 Budapest Pázmány 
Péter sétány 1/C; aurila@freemail.hu

A Középs -Paratethys fejl déstörténete
szempontjából a szarmata emelet rendkívül 
mozgalmas id szak volt. Egyik célom az volt, 
hogy a Zsámbéki-medencében mélyített Mány-22-
es és Perbál-5-ös fúrás ostracoda faunájának 
paleoökológiai értékelése alapján közelebb 
kerüljünk ennek a bonyolult történetnek a 
megértéséhez. Másik fontos célkit zésem a 
szarmata emelet biosztratigráfiai tagolása volt.  

A fent említett fúrások szarmata rétegsorának 
zónabeosztását foraminiferák alapján (Elphidium
reginum zóna, Elphidium hauerinum zóna, Spiro-
lina austriaca zóna) GÖRÖG Á. készítette el. 
Megpróbáltam ezt a foraminiferák alapján kiraj-
zolódó zonációt nyomonkövetni az ostracoda-
fauna változásaiban. A Spirolina austriaca zóna 
bázisán húzható meg az alsó szarmata (tinnyei 
alemelet) és a fels  szarmata (kozárdi alemelet) 
határa. Ez a határ jól érzékelhet  az alsó szarmata 
szintjelz  ostracoda fajok (Aurila méhesi (ZALÁ-
NYI, 1913), Cytheridea hungarica ZALÁNYI,
1913) kimaradása alapján is.  
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A szarmata tenger környezeti paramétereinek 
változásait kiemelten az ostracodák ökológiai 
értékelése alapján próbáltam rekonstruálni, de ezt 
kiegészítettem meger sítésként a foraminifera 
együttesb l levonható paleoökológiai következte-
tésekkel is. A paleoökológiai értékelésnél össze-
vetettem a zsámbéki fúrásanyagot a már általam 
vizsgált budapesti alsó szarmata anyaggal. A 
budapesti és zsámbéki alsó szarmata faunaanyaga 
nagyon hasonló. Az ostracodák normálishoz 
közeli csökkent sótartalmat jeleznek ebben az 
id intervallumban. Nagy számban tartalmaz az 
alsó szarmata anyag bryozoa törmelékeket is, 
amelyek zátony közelségére utalnak. A fels
szarmatában megjelennek olyan rétegek is, 
amelyek ostracoda-faunája szinte csak a Xesto-
leberis nemzetségre korlátozódik. A Xestoleberis-
ek nagy egyedszáma és majdnem kizárólagossága 
hiperszalin környezetre utal. Ezt támasztják alá a 
közbetelepül  gipszes, anhidrites rétegek is. 

A vizsgált fauna alakításában nagy szerepe 
van az aljzatmin ségnek is. Mivel a homokosabb 
rétegekben sokkal rosszabbak a megtartási viszo-
nyok mint a pelitesekben, ezért az eredetileg nagy 
egyedszámú ostracoda bentosz közösség nagy 
része megsemmisül. 

Általánosan elmondható, hogy a faunára a kis 
diverzitás, de nagy egyedgazdagság a jellemz ,
ami jól mutatja a sótartalom eltérését a normá-
listól. A szarmata emeletben el forduló formák 
egy része a bádeni emelet normál sósvíz  tengeré-
b l visszamaradt euryhalin alak. A fajok másik 
része pedig a szarmata tengerben kifejl dött ende-
mikus forma, melyek egy része a pannóniai eme-
letben válik majd dominánssá. 

Összefoglalásként fontos kiemelni, hogy a 
szarmata folyamán nem volt fokozatos kiédesedés 
a bádeni emelet normál sótartalmú tengere és a 
Pannon-tó édesvize között.

A BEREMENDI LÖSZ–PALEOTALAJ 
SOROZAT MOLLUSCA-FAUNÁJA 

ÚJVÁRI GÁBOR
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, 
Földrajzi Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság u. 6. 

A beremendi feltárás lösz–paleotalaj soroza-
tából 2228 Mollusca egyed került el . A malako-
lógiai anyagban 28 szárazföldi és 2 vízi faj jelent 
meg. 

A fauna jellegzetességei alapján bizonyosnak 
látszik, hogy a legalul (10,65–11,60 m között) 
települt löszköteg a középs -pleisztocénben akku-
mulálódhatott, ugyanis ebb l a rétegb l sikerült 
kimutatni a korjelz Neostyriaca corynodes fajt. 

Az adatok szerint ez a faj a középs -pleisztocén
Riss glaciálisában élt utoljára területünkön, el -
fordulása hazánkban általában a gerinces sztratig-
ráfia szerinti fels -bihari és oldenburgi slénytani 
szintekhez köthet . Alsó-pleisztocén löszökb l
eddig nem került el . További érdekesség, hogy 
az eddigi megállapításoktól eltér en, miszerint az 
adott faj kísér faunája h vös vagy hideg klímát 
jelz  „löszcsigákból” áll, a jelen kísér faunában
egyetlen hidegjelz  fajt sem lehetett kimutatni, s t
annak jó részét a melegkedvel , szárazságt r
fajok adják. 

A sztratigráfiai helyzet, az üledékföldtani és a 
faunisztikai jellegzetességek alapján feltehet ,
hogy a rétegsor további része a Mende-Basaharci 
Löszösszletbe tartozik. 

A paleotalajok besorolása nem egyértelm ,
azonban feltehet , hogy a Basaharc Alsó, Basa-
harc Dupla és a Mende Fels  Talajkomplexum 
talajai lehetnek. Ezt a feltevést er síti a 7,20–7,60 
m közötti szintben kimutatott, szintén sztratigrá-
fiai jelent ség , általában a würm2-3 interstadiális-
ban megjelen Catinella arenaria faj el fordulása
is. Úgy t nik tehát, hogy a vizsgált rétegsor a 
10,65–11,60 m között települt löszt l eltekintve a 
„fiatal lösz” sorozat alsó részébe sorolható üledé-
keket tár fel. Jól látható, hogy a rétegsor koránt-
sem teljes, abban jelent s réteghiányok vannak. 

A fauna érdekessége, hogy – a várakozások-
kal ellentétben – egyetlen komolyabb leh lési
periódust sem sikerült kimutatni általa, lévén, 
hogy abban egyáltalán nem jelentek meg a hideg-
hullámokat jelz  fajok. A malakológiai anyagban 
jelent s szerepet játszanak a melegkedvel ,
szárazságt r  és a nagy ökológiai t r képesség
fajok. Több fázisban a szubhigrofil, a hidegt r ,
higrofil, a nagyobb növényzeti borítottságot ked-
vel  elemek, valamint egy szintben az erdei 
elemek is megjelennek. A 100-at meghaladó 
egyedszámot produkáló mintákból származó, 
tehát megbízhatóan interpretálható júliusi közép-
h mérséklet (tjuly ) értékei 16,9–17,3 C° között 
mozognak, de az összes mintát figyelembe véve 
egyetlen esetben sem fordul el  15 C° alatti érték. 
Ez az Alföldön kimutatott értékeknél több fokkal 
magasabb. Valószín , hogy mindez a területen 
egykor és mai is érvényesül  szubmediterrán 
klímahatás és a nagyobb növényzeti borítottság 
kiegyenlít  hatásaként értelmezhet . A fauna 
vizsgálati eredményei azt mutatják, hogy itt az 
interstadiálisokra jellemz  erd ssztyepp zártabb 
növényzete mozaikszer en egy-egy stadiális és 
mikrostadiális fázisban továbbra is megmarad-
hatott. A képz dött löszök egyértelm en nem 
sorolhatóak az OBRUCSEV-féle „hideg” lösz 
kategóriába, ugyanis a terület a löszképz dési
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fázisokban sem tartozhatott a löszsztyeppek, 
lösztundrák zónájába a faunisztikai vizsgálatok 
eredményei szerint. Mindezek további bizonyí-
tékai annak, hogy a Kárpát-medence éghajlata és 

skörnyezete koránt sem volt tehát egységes a 
középs - és fels -pleisztocén során. 

ÜLEDÉKKÉPZ DÉSI EPIZÓDOK ÉS 
FAUNAVÁLTOZÁSOK A VILLÁNYI JURA 

RÉTEGSORBAN

VÖRÖS ATTILA 
MTA-MTM Paleontológiai Kutatócsoport, Magyar 
Természettudományi Múzeum, Föld- és slénytár,
1431 Budapest, Pf. 137, voros@nhmus.hu 

A Tiszai nagyszerkezeti egység („Tisia 
terrén”) Villány-Bihari Zónájához tartozó 
Villányi-hegységi jura rétegsort a nagymérték
hézagosság és epizódikus üledékképz dés
jellemzi. A középs -triász dolomitokra, vagy 
fels -triász Keuper-jelleg , homokos, agyagos 
rétegsorra nagy üledékhézaggal pliensbachi, bath, 
majd kallóvi korú tengeri rétegek következnek, 
melyek a megfelel  emeleteknek csupán töredékét 
képviselik. Újabb üledékhézag után, a jelent s
vastagságú fels  jura mészk  képz dése már 
folyamatosnak tekinthet . Az üledékképz dési
epizódok néhány fontosabb adata: 

Epizód K zet Formáció Vastagság 

oxfordi – 
titon

fehér mészk  Szársomlyói 300 m 

kallóvi ammoniteszes pad Villányi 30-40 cm 

fels  bath homokos mészk   10 cm 

pliensbachi homokos mészk ,
krinoideás és 
t zköves mészk

Somsichhegyi 8-50 m 

A Villány belterületén lév  Templom-hegy 
klasszikusan ismert, nevezetes rétegsorában a 
fenti üledékképz dési epizódok mindegyike 
tanulmányozható volt. 

A pliensbachi üledékképz dési epizód az 
ammonoidea faunák tanúsága szerint az emeletnek 
csupán a legalsó ammonoidea zónáját (Jamesoni 
Zóna) képviseli. A Keuper-jelleg  zöldesszürke 
agyagra (Mészhegyi Formáció) csekély szögdisz-
kordanciával települ , alul terrigén törmelékes, 
fölfelé egyre tisztább, krinoideás, biodetrituszos 
mészk b l álló Somsichhegyi Formáció vastag-
sága itt nem haladja meg a 8 métert. Makrofau-
nájában az ammonoideák és belemnoideák mellett 
a kagylók (9 faj) és brachiopodák (11 faj) gyako-
riak. A mikrofácies képre az echinodermata és 
mollusca héjtöredékek, valamint a bentosz forami-
niferák gyakorisága jellemz .

A fels  bath, homokos mészk  réteg (max. 
10 cm vastagságú, néhány méter átmér j , lokális 
lencse) igen rövid üledékképz dési epizódot 
képvisel: az ammonoidea fauna a Retrocostatum 
és a Discus Zónák alakjaiból áll. A kagyló fauna 
gazdag (12 faj) a brachiopoda fauna szegényes (6 
faj). A mikrofácies képben a tömeges kvarcszem-
cse és a dolomit törmelék uralkodik; a biogén 
elegyrészek (mollusca, echinodermata) 
átkristályosodottak. 

A kallóvi ammoniteszes pad (40 cm) – 
kondenzált és kevert ammonoidea faunája alapján 
– hosszabb üledékképz dési szakaszt: az emelet 
alsó és középs  néhány zónáját képviselheti. A jól 
elkülönül  alsó, vasooidos szint a Macrocephalus 
Zónába sorolható. A gyakori ammonoideák és 
belemnoideák mellett néhány kagylót tartalmaz. 
Mikrofáciesében szórványosan megjelenik a 
Paleotrix. A csaknem összefügg  sztromatolitos 
szint fölött jelentkez  mészk  szintén rendkívül 
gazdag ammonoidea és belemnoidea faunát tartal-
maz; a kagylók (11 faj) és a brachiopodák (13 faj) 
diverzitása is magas. A mikrofáciesben 
uralkodóvá válik a Paleotrix.

Az oxfordi Szársomlyói Mészk  új, hosszabb 
üledékképz dési szakasz terméke. A Templom-
hegyen feltárt alsó szakasza világos szín , tömött, 
mikrites mészk  rétegekb l áll, melyek makrofau-
nát alig tartalmaznak. A brachiopoda faunát 4 faj, 
a kagylókat néhány Entolium példány képviseli. A 
mikrofácies képb l a Paleotrix elt nik és a 
“Protoglobigerinák” válnak uralkodóvá. 

A Tiszai nagyszerkezeti egységen belül a 
villányi terület a jura id szak során kiemelt hátság 
volt, melyen csak ritkán rakódott le tengeri üle-
dék. Az üledékképz désben a tektonikus mozgá-
sok jelenthették a legfontosabb helyi tényez t: a 
jura elején kifejezetten sekélytengeri 
üledékképz dési epizódok ezek hatását tükrözik. 
Figyelemre méltó az uralkodóan karbonátos 
jelleg; terrigén törmelékanyag lokálisan, abráziós 
törmelékként jelentkezik. Az üledékképz dési
epizódok kezdete általában viszonylag jól ismert, 
id tartamuk azonban nem, hiszen az eróziós 
foszlányként meg rz dött rétegsorok magasabb 
része különböz  mértékben lepusztult. A kallóvi, 
sztromatolitos, ammoniteszes pad nagykiterjedés
nyílttengeri, tengeralatti platón végbement, külön-
leges, kondenzált üledékképz dési környezetet 
képvisel. Az oxfordi, mikrites mészk  is nyíltten-
geri környezetr l, de a planktonikus mikrofauna 
gyökeres megváltozásáról tanúskodik. 
A kutatást a T43325 sz. OTKA pályázati téma támogatta. 



7. MAGYAR SLÉNYTANI VÁNDORGY LÉS

30

A PELSOI ALEMELET SZTRATOTÍPUSA A 
BALATON-FELVIDÉKEN

VÖRÖS ATTILA 1, BUDAI TAMÁS 2, KOVÁCS 
SÁNDOR 3, LELKES GYÖRGY 2, PÁLFY 
JÓZSEF 1, PIROS OLGA 2, SZABÓ IMRE 4,
SZENTE ISTVÁN 5 

1) MTA-MTM Paleontológiai Kutatócsoport, Magyar 
Természettudományi Múzeum, Föld- és slénytár,
1431 Budapest, Pf. 137, voros@nhmus.hu 
2) Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest, 
Stefánia út 14. 
3) MTA-ELTE Geológiai Kutatócsoport, 1117 
Budapest, Pázmány Péter stny. 1/C. 
4) 1113 Budapest, Villányi út 56. 
5) ELTE slénytani Tanszék, 1117 Budapest, 
Pázmány Péter stny. 1/C. 

A Balaton-felvidék az alpi és tethysi triász 
rétegtan legismertebb és legfontosabb területeinek 
egyike. Az utóbbi évtizedekben nagyszabású fel-
táró és réteg szerinti gy jt  munkát végeztünk itt, 
és a terület középs -triász rétegtanát nagy mérték-
ben pontosítottuk. Korszer en újradefiniáltuk az 
anisusi emelet pelsoi alemeletét, melynek típus- és 
névadó területe a Balaton-felvidék (Lacus Pelso). 

Eredményeinket a Geologica Hungarica, 
series Palaeontologica 55. kötetében publikáltuk. 
A pelsoi képz dmények általános vonásait BUDAI
T. és VÖRÖS A. írta le. A részletes rétegtani leírás 
f ként VÖRÖS A. munkája; egyes részfejezeteket 
BUDAI T., KOVÁCS S., PIROS O. és SZABÓ I. 
készített el. Kiemelt figyelmet szenteltünk a 
különböz smaradvány csoportok (ammonoidea, 
conodonta, foraminifera, dasycladaceae) biosztra-
tigráfiai értékelésére. Az ammonoidea adatok 
alapján öt egymásra következ  szubzóna volt 
felismerhet  és korrelálható a Balaton-felvidéken 
belül (alulról fölfelé): Ottonis, Balatonicus, 
Cadoricus, Zoldianus és Binodosus Szubzóna. 
Ezek a szubzónák felismerhet ek más alpi szelvé-
nyekben és távolabbi európai területeken is, a ger-
mán fáciesterülett l Törökországig. A pelsoi 
alemelet alsó határa az Ottonis és Balatonicus 
Szubzónák között vonható meg. A pelsoi alemelet 
bázisa a Balaton-felvidéken, az Aszóf  II. szel-
vény 28. rétegénél, a Balatonites balatonicus faj 
els  megjelenésénél jelölhet  ki. A fels örsi szel-
vény adatainak bevonásával magneto- és integrált 
sztratigráfiát alakítottunk ki. 

A f bb smaradvány csoportokat részletesen, 
monografikusan feldolgoztuk, és illusztrálva pub-
likáltuk. Az ammonoideák rendszertani feldolgo-
zását (több mint 4000 példány, 29 faj, köztük a 
pelsoi alemelet olyan vezérkövületei, mint a 
Balatonites balatonicus, Beyrichites cadoricus, és 
a Bulogites zoldianus) VÖRÖS A. végezte el. A 

rétegtanilag fontos conodontákat (Gondolella
bifurcata, G. bulgarica, G. hanbulogi) KOVÁCS S. 
illusztrálta. A brachiopodákat (közel 5000 pél-
dány, 34 taxon) PÁLFY J., a bivalviákat (több mint 
1000 példány, 34 taxon) SZENTE I. és VÖRÖS A., 
a dasycladaceaeket (9 faj) PIROS O. írta le és 
dokumentálta. A platform karbonátok és a meden-
ce fácies  mészkövek mikrofácieseit LELKES Gy. 
és VÖRÖS A. értékelte és illusztrálta. 
A kutatást és a publikációt az T26278, T29654, T43325 and 
T43341 sz. OTKA pályázati témák, valamint a MÁFI 
támogatta. 
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Pannon agyagbánya Mohács és Somberek 
között (1. megálló) 

A siklósi Rózsabánya (4. megálló) 

Brachiopodás középs -triász rétegek
Szava mellett (2. megálló) 

A villányi Templom-hegy a Somssich-hegy 
fel l (5. megálló) 
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TEREPBEJÁRÁS

VILLÁNYI-HEGYSÉG

2004. MÁJUS 7. 

MEGÁLLÓK:

1. SOMBEREK, AGYAGBÁNYA 
Pannóniai agyag, Száki Formáció?

2. SZAVA, PIPES-HEGY 
Középs -triász Zuhányai Mészk

3. MÁRIAGY D, SZABOLCSI-VÖLGYI K FEJT
Fels -jura Szársomlyói Mészk  Formáció, apti–albai Nagyharsányi Mészk  Formáció, 
fels -kréta (?) bazalttelér

4. SIKLÓS – MÁRIAGY D, RÓZSABÁNYA
Középs -triász Csukmai Dolomit, középs -jura Villányi Mészk ,
fels -jura Szársomlyói Mészk

5. VILLÁNY, TEMPLOM-HEGY
Középs - és fels -triász, alsó-, középs - és fels -jura, Templomhegyi Dolomit, Mészhegyi 
Formáció, Somsichhegyi Formáció, Villányi Formáció, Szársomlyói Mészk , alsó- és 
középs  pleisztocén gerinces lel helyek

6. BEREMEND, K FEJT  (SZ L -HEGY)
Alsó- és középs -kréta Nagyharsányi Mészk  Formáció, fels -kréta bazalt, bauxitos 
üreg és hasadékkitöltés, cseppk barlang, pliocén gerinces lel helyek

2004. MÁJUS 8., délután 

KIÁLLÍTÁS LÁTOGATÁS
 A Beszél  Kövek Alapítvány slénykiállítása, Harkány 
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1. ábra – A Villányi-hegység földtani térképvázlata FÜLÖP (1966) nyomán, egyszer sítve. A terepbejárás
megállóhelyei: 1: Mohács (a térképen kívül), 2: Szava, 3: Siklós, Szabolcsi-völgyi k fejt , 4: Siklós,
Rózsa-bánya, 5: Villány, Templom-hegy, 6: Beremend, k fejt

FÖLDTANI BEVEZET

A VILLÁNYI-HEGYSÉG MEZOZOÓS KÉPZ DMÉNYEI ÉS FEJL DÉSTÖRTÉNETE

VÖRÖS ATTILA 

A Villányi-hegység vonulatát egymásra torlódott, nagyjából északi vergenciájú – akár takarókként is 
értelmezhet  – tektonikus pikkelyek építik fel (1. ábra). A felszíni feltárásokban is tanulmányozható öt pik-
kelyben mindannyiszor megismétl dik a többnyire meredeken (40-80°) délnek d l , a középs -triásztól az 
alsó-krétáig terjed , uralkodóan karbonátos rétegsor. A villányi fáciesöv távolabbi folytatásának (alföldi 
medencealjzat, Erdélyi-középhegység) tektonikai elemzése és értékelése alapján a pikkelyez dés (takaró-
képz dés) kora a kés  krétára (turoni-coniaci, „pregosaui fázis”) tehet . A hegyvonulat jelenlegi formája, és 
a rétegek helyenkénti meredekre állítódása egészen fiatal (negyedid szaki) balos oldaleltolódásoknak tulaj-
donítható pozitív virágszerkezetként értelmezhet  (BERGERAT & CSONTOS 1988). A különálló Beremendi-
rög a nagyharsányi pikkely vízszintesbe hajló déli folytatását képezi, de önálló tektonikai egységként 
értelmezhet  (WEIN 1969, CSÁSZÁR 2002). 

A Villányi-hegység a Tiszai nagyszerkezeti egység (más néven Tisza, vagy Tisia terrén) Villány-Bihari 
Zónájának egyik legjobban tanulmányozott, reprezentatív kibúvási területe (2. ábra). A Villány-Bihari Zóna 

sföldrajzi és medencefejl dési szempontból a Tiszai nagyszerkezeti egység „gerincének” tekinthet . A 
kés -permt l a középs -triászig nagyjából egységes Tisza terrén sföldrajzi képe a kés -triászban megbom-
lik: ett l kezdve, egészen a kréta közepéig, a Villány-Bihari Zóna  kiemelt hátságként jelentkezik a t le
északra, illetve délre húzódó Mecseki, illetve Kodru Zónák gyorsabban süllyed  és mélyebb medence 
területei között. A kés -kréta (pregosaui, szubhercini) hegységképz dési periódus – a Tisza terrén teljes 
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területével együtt – a Villány-Bihari Zónát is ÉNy-i vergenciájú pikkelyes feltolódásokba, takarókba rendez-
te. A mezozoós képz dmények itt következ  rövid rétegtani ismertetése f ként NAGY & NAGY (1976), 
HAAS (1993), VÖRÖS (1972), FÜLÖP (1966) és CSÁSZÁR (1996, 2002) munkái alapján készült. 

Az alsó-triász (Jakabhegyi Homokk )
és a középs -triász mélyebb része (Patacsi 
Aleurolit, Hetvehelyi Dolomit)) csak mély-
fúrásokból ismert a Villányi-hegységben. A 
felszínen is elterjedt karbonátos középs -
triász ugyancsak nagy hasonlóságot mutat a 
mecseki formációkkal (3. ábra). Az anisusi-
ladin korú Rókahegyi Dolomit, a Lapisi + 
Zuhányai Mészk , valamint a Csukmai 
Dolomit hármas helyenként több mint 800 

2. ábra – A Tisza terrén tektono-sztratigráfiai zónái (CSONTOS & VÖRÖS, publikálatlan).
A Villányi-hegység helyét csillag jelöli. 

3. ábra – A Tisza terrén Mecseki és
Villány-Bihari Zónáinak lito- és
kronosztratigráfiai diagramja. A bels
vastag keret a Villányi-hegységben
felszínen ismert képz dményeket jelöli.
1: sekélyvizi sziliciklasztikus és
széntelepes üledékek, 2: mélyebb vizi
márgás üledékek, 3: sekélytengeri,
többnyire platform karbonátok, 4:
terrigén anyagtól mentes, nyílt- és/vagy
mélytengeri üledékek, 5: alkáli és/vagy
tholeiites vulkáni k zetek, 6: mészalkáli
vulkáni k zetek, 7: flis-jelleg , turbidites
üledékek, Bx: bauxit (VÖRÖS,
publikálatlan)
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m vastagságú tömege a hegyvonulat meghatározó 
felszínformáló eleme. A ladin Csukmai Dolomit 
legföls  tagozata, a vékonyan rétegzett Templom-
hegyi Dolomit a Villányi-hegység specifikus kép-
z dménye, mely a köztes agyagrétegek felszapo-
rodásával fokozatosan megy át a Mészhegyi For-
mációba. Ez a gyökeres változás, amid n a karbo-
nátos üledékképz dést Keuper-jelleg  terrigén 
törmelékes rétegek lerakódása váltotta fel, szink-
ronba hozható a Mecseki Zónában történtekkel és a 
Tisza terrén kezd d  tektonikai differenciálódását 
mutatja. Míg azonban a Mecsekben a kés -triász
során a többszáz méter vastagságú Karolinavölgyi 
Formáció halmozódott fel, a Villányi-hegységi 
Mészhegyi Formáció homok és tarkaagyag réteg-
összlete csak alig haladja meg a húsz méter vastag-
ságot. Részben ezért, részben pedig azért, mert a 
formáció és a fed  pliensbachi rétegek között 
eróziós diszkordancia mutatkozik, feltételezhet ,
hogy a Mészhegyi Formáció a fels -triásznak csak 
kis részét, valószín leg csak a karni emeletet 
képviseli.

A Villányi-hegység jura rétegsorára – a me-
csekivel szemben – a rendkívüli mérték  hézagos-
ság a jellemz . Miközben a Mecsekben az 1000 m 
vastagságú k széntelepes összlet, majd pedig a 
2000 métert is meghaladó vastagságú foltosmárga 
rétegsor halmozódott fel, Villányban csaknem 
végig denudáció, vagy epizódikus, kis vastagságú 
üledékképz dés folyt (4. ábra).  

Hosszú, triász-végi és jura-eleji szárazföldi 
id szak után, a Villányi zónában a jura üledékképz dés a pliensbachi elején, hirtelen transzgresszióval indul. 
A fels -triász Mészhegyi Formációra eróziós diszkordanciával települ  Somsichhegyi Formáció (melyet a 
kés bbi – de még jurán belüli – lepusztulás miatt csak foszlányokban, helyenként ismerünk) vékony kong-
lomerátummal indul, ami fölfelé homokos mészk be, majd tiszta, krinoideás és t zköves (szivacst s) mész-
k be megy át. Brachiopodák, belemnitesek, kagylók és ammonitesek gyakoriak ebben a mészk ben. Ezt a 
fölfelé mélyül  pliensbachi  rétegsort éles eróziós felszín zárja le. 

A Villányi-hegységben a következ  rövid üledékképz dési epizód a kés  bathban ment végbe, amikor 
apró kvarcszemcséket és dolomittörmeléket tartalmazó, gazdag faunájú mészk  rakódott le. Ennek anyaga 
lokális, vékony (10 cm) lencsékben rz dött meg; jelenleg csak a villányi Templom-hegyen ismert. 

A jura második felében alapvet  változások mutatkoznak az egész Tiszai egységben. A Mecsekben az 
üledékképz dési ráta a bathtól kezdve hirtelen lecsökken, vékony pelágikus és t zköves mészk , valamint 
radiolarit rakódik le, továbbá tengeralatti bazaltos vulkanizmus kezd dik, ami majd a kréta elején éri el 
paroxizmusát. A Villányi zóna megtartja viszonylagosan kiemelt helyzetét, de a kallóvitól gyakorlatilag 
folyamatossá válik az üledékképz dés, a jura kés bbi részében pedig jelent s mérték , egyenletes süllyedés 
megy végbe. A terrigén törmelékanyag mennyiségének drasztikus csökkenése és a bazaltos vulkanizmus 
megindulása a Mecseki zónában arra utal, hogy a – korábban az európai kontinetális self részét képez  – 
Tiszai egység ekkor vált önálló mikrokontinenssé. 

A Villányi-hegységben, egy újabb általános üledékképz dési szünet után, a kallóvi ammoniteszes mész-
k réteg, a nevezetes villányi "ammoniteszes pad" (Villányi Formáció) a következ , nagy elterjedés  képz d-
mény. Ez a vékony (30-40 cm) formáció csaknem mentes a terrigén törmelékanyagtól; jellegzetesen vasoxi-
dos (limonitos ooidok, pizoidok és kérgek) az alsó szintjein (Villány környékén), vagy teljes egészében (Sik-
lós környékén). Jellemz ek rá a meszes sztromatolitok: makro-onkoidok és összefügg  "sz nyegek". A 
sztromatolitokat mélyvíziekként értelmezhetjük, mert a társuló fauna (ammoniteszek, belemniteszek) és a 
mikrofácies (Bositra, Protoglobigerina-félék) egyértelm en pelágikus és nem tartalmaz sekélytengeri ele-
meket.  

4. ábra – A Mecseki és Villány-Bihari Zónák
jura (+ berriasi) képz dményeinek vastagság-
diagramja. T: fek  (triász) képz dmények, üres:
nyílt- és/vagy mélytengeri üledékek (VÖRÖS,
publikálatlan)
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Újabb üledékhézag után, az oxforditól 
kezd d en az üledékképz dés jellege alap-
vet en megváltozik. A korábbi epizódikus és 
kondenzált üledékképz dést folyamatos és 
vastag mészk képz dés váltja fel. A csak-
nem az egész fels  jurát kitölt , 300 m vas-
tagságot is elér  Szársomlyói Mészk  alsó 
szintjei "pelágikus oolit" jelleg ek: a mikri-
tes, mikroonkoidos mészk  nagymennyiség
planktonikus foraminiferát tartalmaz. A pe-
lágikus jelleg fölfelé csökken és a kimmerid-
gei lombardiás horizontok után egyre több 
sekélytengeri smaradvány jelenik meg a 
titonban.

A kréta elején jelentkez  újabb üledék-
hézag a fels -jura mészkövek karsztosodá-
sával és bauxitképz déssel jellemezhet . A 
bauxit fed jében települ  valangini-albai 
korú, sekélytengeri, Urgon-fácies  mészk
(Nagyharsányi Formáció) helyenként meg-
haladja a 600 m vastagságot. Felszíni kibú-
vásban ennél fiatalabb kréta képz dmények 
csak eróziós (tektonikus) foszlányokban 
találhatók (Bissei Márga a Bissei vadászház 
környékén), mélyfúrásokban azonban ez, és 
a fölötte települ , albai-cenomán korú flis-
jelleg  képz dmény (Bólyi Formáció) 
együttesen eléri a 300 m vastagságot. A 
takaróképz dési periódust (5. ábra) követ
Gosau-jelleg  képz dmények (melyek az 
Alföld medencealjzatában és az Erdélyi-
középhegységben nagy elterjedés ek) a 
Villányi-hegység területén nem ismeretesek. 

1. MEGÁLLÓ 

SOMBEREK, AGYAGBÁNYA 

Pannóniai agyag, Száki Formáció? 
MAGYAR IMRE 

Mohács és Somberek között, a Csele-patak völgyében a Baranyatégla Kft. agyagfejtése igen nagy vas-
tagságban tárja fel a kés  miocén Pannon-tó üledékes rétegeit. A feltárás rétegsorának szedimentológiai és 

slénytani vizsgálatát tudomásom szerint még senki nem végezte el, ezért csak egy rövid áttekintést tudunk 
adni az itt látható és tanulmányozható képz dményekr l.

A rétegsor uralkodóan kékesszürke szín , illetve a feltárás fels  részében már oxidált, ezért sárga agyag-
ból, agyagos aleuritból áll. Homokrétegek nem látszanak a feltárásban. Az agyagban elszórtan helyezkednek 
el a puhatest  maradványok, bár az is el fordul, hogy rétegszer en, egy szinthez köt dve jelennek meg. 
Talán leggyakoribb, de mindenképpen a legfelt n bb a Congeria rhomboidea faj alata nev  változatának 
kéttekn s, élethelyzetben betemetett váza, amelyet ferde csonkakúphoz közelít  formája miatt a helybeli 
munkások félig tréfásan, félig komolyan "lópatának" neveztek. Eddig a következ Congeria-fajok kerültek 
el  a feltárásból: Congeria rhomboidea M. HÖRNES, Congeria croatica BRUSINA, Congeria zagrabiensis
BRUSINA. Gyakoriak a bordás Lymnocardium-félék is: Lymnocardium hungaricum (M. HÖRNES),
Lymncoardium rogenhoferi (BRUSINA), Lymnocardium majeri (M. HÖRNES), Lymncoardium arcaceum
(BRUSINA), Caladacna steindachneri (BRUSINA). A Dreissenidae és Cardiidae családok képvisel in kívül 
csak egyetlen további kagyló került el , egy Pisidium sp. Csigákban igen szegénynek t nik a feltárás; csak 

5. ábra – A villányi-hegységi pikkelyes szerkezet
(takaróképz dés) modellje CSÁSZÁR (2002) szerint. T.
triász, J: jura, Cr: kréta, NLF: Nagyharsányi Mészk
Formáció, szaggatott vonal: tengerszint 
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két formát találtam eddig, egy Zagrabica sp.-t és a nagy, csésze-
aljnyi méret Valenciennius reussi NEUMAYR néhány töredékét. 
Ez a fauna aránylag mély vízr l árulkodik; a homokbetelepü-
lések hiánya pedig azt mutatja, hogy az üledék a viharhullám-
bázisnál is mélyebb vízben, tehát néhányszor tíz méter mélyen 
képz dött.

Mind a k zet, mind a puhatest -maradványok igen hasonlí-
tanak az innen 15 km-re m köd  bátaszéki téglagyárban látható-
akhoz. A két feltárás között, a Mórágyi-hát keleti, délkeleti el -
terében valószín leg összefügg en húzódik ez a kékesszürke 
agyag a dombok alatt. A bátaszéki téglagyárban el került sma-
radványok alapján a képz dményt a Prosodacnomya dainellii
litorális puhatest -zónával korreláljuk (LENNERT et al. 1999), 
ennek korát pedig különböz  megfontolások alapján 7 és 8 millió év közöttinek becsüljük (MAGYAR et al. 
1999).

A Pannon-tó sekély szublitorális övében fáciesükben igen hasonló üledékek képz dtek minden korban. 
A mohácsi feltárás anyagát litosztratigráfiai értelemben leginkább a Dunántúli-középhegység északnyugati 
el teréb l leírt Száki Formációba (JÁMBOR 1980) sorolhatjuk, bár igen jelent s köztük a korkülönbség. Sok 
helyen használnak téglagyártásra ilyen kékesszürke pannon agyagot: pl. Bécsben (Hennersdorf), Sopronban, 
Tatán, Kisbéren, és itt, Bátaszéken és Mohácson. A képz dési körülmények, az üledék, a biofácies 
mindegyik esetben nagyon hasonló, de korban akár 3 millió év is lehet köztük a különbség.  

2. MEGÁLLÓ 

SZAVA, PIPIS-HEGY  
Középs -triász Zuhányai Mészk

PÁLFY JÓZSEF 

A Villányi-hegység nyugati részét átszel  58-as Pécs–Harkány f úttól 6 km-re nyugatra található Szava 
község. A települést l 2 km-re DDK-re emelkedik a 210 m magas Pipis-hegy (vagy Pipes-hegy, ill. Szavai-
hegy). A hegytet  közelében régi, felhagyott k fejt  tárja fel a középs -triász anisusi emeletébe sorolható 
Zuhányai Mészk  Formáció Bertalanhegyi Tagozatának smaradvány-tartalmú rétegeit. Az egykor mintegy 
100 m hosszú és 50 m széles k fejt  gödrében ma leginkább csak a déli oldal egyes részein legfeljebb 4–5 
m-es fala tanulmányozható. A k fejt  a Villányi-hegységi középs -triász leggazdagabb brachiopoda lel -
helye. Földtani megfigyeléseket RAKUSZ és STRAUSZ (1953), valamint NAGY E. és NAGY I. (1976) közöltek, 
a brachiopoda fauna feldolgozását DETRE végezte (DETRE 1974, 1992, DETRE et al. 1985). 

A lel hely a Villányi-hegység legalsó (ÉNy-i) pikkelyébe tartozik, egyúttal a hegységben a Zuhányai 
Mészk  legnyugatabbi felszíni el fordulása. A Zuhányai Mészk  a mecseki-villányi triász jellegzetes kép-
z dménye, szürke, helyenként foltos, gumós, vékonyan rétegzett l a vastagpadosig változó, gyakran többé-
kevésbé márgás mészk  (RÁLISCHNÉ FELGENHAUER és TÖRÖK, 1993). Képz dési környezete nyílttengeri 
self, selflejt . A gumósság valószín leg bioturbáció eredménye. A szavai Pipis-hegyen vékonyabban réteg-
zett, mint a keletebbi kibukkanásaiban. A rétegek között helyenként vöröses, limonitos agyagos közbetelepü-
lések is láthatók. A Zuhányai Mészk  nevét adó típuslel helyen, a zuhányai k bányában a formáció vastag-
pados kifejl dés , melyet díszít k nek bányásznak. Jellegzetes zöldes árnyalatú, sárgafoltos csiszolt lapjai 
többek közt a Keleti pályaudvar metróállomás falait borítják. 

A szavai k fejt ben a formáció Bertalanhegyi Tagozatát tanulmányozhatjuk, melyet a makrofauna vi-
szonylagos gazdagsága, azon belül pedig a brachiopodák dominanciája jellemez. A bezáró k zetb l kimál-
lott, kéttekn s példányok könnyen gy jthet k. A Mecsek és Villányi-hegység középs -triász brachiopoda 
együtteseiben tipikusan egy sima, igen egyszer  morfológiájú Terebratulida, a Coenothyris vulgaris az ural-
kodó faj, sokszor szinte monospecifikus együttest alkotva. A szavai el fordulás különlegessége, hogy itt a C.
vulgaris mellett a háromszögletes formájú, négy er s bordát visel Tetractinella trigonella is viszonylag 
gyakori, és további fajok jelenlétével a fajgazdagság meghaladja a Zuhányai Mészk ben egyébként szoká-
sosat. DETRE (1974) szerint az itt feltárt rétegek a formáció alsó részét képviselik. DETRE (1992) nyomán a 
fajok gyakoriságeloszlását a 7. ábra mutatja. Brachiopodák mellett ritkábban kagylók és krinoidea nyélízek is 

6. ábra – Congeria rhomboidea
alata az agyagfejt  falában 
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el fordulnak, s t tengeri sün maradvány és ammonitesz lelet is el került. A teljes faunalista a következ
(DETRE 1992): 

Brachiopoda:
Decurtella decurtata (GIRARD)
Tetractinella trigonella (SCHLOTHEIM)
Mentzelia mentzeli (DUNKER)
Silesiathyris angusta (SCHLOTHEIM)
Angustothyris angustaeformis (BÖCKH)
Coenothyris vulgaris (SCHLOTHEIM)
Coenothyris rakuszi? (STRAUSZ)

Bivalvia:
Enantiostreon difforme (BITTNER)
„Myophoria” sp. 
„Gervilleia” sp. 
Cephalopoda:
Paraceratites? sp. 
Echinoidea:
Cidaris sp. 
Crinoidea:
„Pentacrinus” sp. 

A Villányi-hegységihez igen közel álló mecseki kö-
zéps -triász, szintén anisusi emeletbeli brachiopoda fau-
nákat a hasonló korú Balaton-felvidékiekkel hasonlította 
össze PÁLFY és TÖRÖK (1992). Bár a mecseki-villányi 
fajok kivétel nélkül megtalálhatók a Balaton-felvidéken, a 
két terület faunája közt a társulások szerkezetében és a 
fajgazdagságban lényeges különbség mutatkozik. A dél-
dunántúli együttesek alacsony diverzitásúak, bennük min-
denhol a Coenothyris vulgaris az uralkodó faj. Hasonlóan 
jellemezhet k a germán területek középs -triász
(Muschelkalk) faunái. A Balaton-felvidéken a fajgazdag-
ság nagyobb, összetételüket tekintve is változatosabb tár-
sulásokat ismerünk, hasonlóan az alpi területek „Recoaro” 
típusú kifejl déséhez. A paleobiogeográfiai különbség 
arra utal, hogy a két terület a triászban egymástól a mainál 
nagyobb távolságra lehetett. 

A Zuhányai Mészk  korát konodonták alapján is az 
anisusi emelet pelsoi alemeletében jelölte ki BÓNA
(1976). A szavai Pipis-hegyr l egyetlen mintát vizsgált, 
amelyb l Gondolella példányait sikerült kinyernie. A 

Villányi-hegységi triász konodonta fauna revízióját KOVÁCS S. végzi, az eredmények publikálása folyamat-
ban van (KOVÁCS et al., in press). Vizsgálatai szerint a Villányi-hegységben három pelsoi faj fordul el
gyakran: Gondolella bulgarica, G. bifurcata és G. hanbulogi. Ezek közül a Szaváról a G. bulgarica-t
ismerjük.  

3. MEGÁLLÓ 

MÁRIAGY D, SZABOLCSI-VÖLGYI K FEJT  (TENKES-HEGY) 

Fels -jura Szársomlyói Mészk  Formáció, apti–albai Nagyharsányi Mészk  Formáció, fels -
kréta (?) bazalttelér 

CSÁSZÁR GÉZA 

A Tenkes-hegy déli lejt jén elhelyezked , különböz  neveken ismert k fejt  a Pécs és Harkány közötti 
útról Siklós felé leágazó m úttól kevesebb, mint 1 km-nyire található, a Szabolcsi-völgyi k fejt be vezet  út 
végén. A feltárás az ÉK-DNy-i irányú Tenkesi pikkely DNy-i irányú elvégz dése közelében található. ÉK-i 
irányú folytatásában szinte folyamatosan nyomozhatók a fiatalabb mezozoos képz dmények a Villányi-
hegység vonulatának északi oldali lábáig. A jura-kréta képz dmények fed jében tektonikusan a következ
pikkely bázisát képvisel  triász dolomit települ. A fiatalabb mezozoos rétegsor sajátossága, hogy a tömeges 
kifejl dés  Szársomlyói Mészk re penakkordánsan települ  Nagyharsányi Mészk  teljes vastagsága aligha 

7. ábra – A brachiopoda fajok gyakori-
ságeloszlása a Pipis-hegyi k fejt ben
(DETRE (1992) nyomán) 
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haladja meg a 30 m-t, miközben fed jében megjelenik a közvetlen rétegtani fed jét jelent  Bissei Márga is a 
Tenkes-hegy csúcsa közelében.  

A Szabolcsi-völgyi k fejt t is tartalmazó Tenkesi pikkelyben lév  kréta és jura képz dményeket HOF-
MANN (1876) és SCHAFARZIK (1904) még juraként tartotta számon. Kréta képz dményeket el ször LÓCZY
(1912) ismert fel, és ezt tenkesi kifejl désként különítette el a Harsány-hegyen megismert rétegsortól. Els
alapos feldolgozásukra TELEGDI ROTH (1937), RAKUSZ (1937), STRAUSZ (1941) és NOSZKY (1957) bauxit 
célú kutatásait követ en FÜLÖP monográfiájában (1966) került sor. Ez tartalmazza mind a Szabolcsi-völgyi 
k fejt , mind a Tenkes-hegy tetején létesített árkok rétegsorának fontosabb slénytani és litológiai jellem-
z it. Ezen belül FÜLÖP a Nagyharsányi Mészkövet „alsó-albai pachyodontás—orbitolinás mészk összlet”
néven említette.  ismerte fel a kimmeridgei Szársomlyói Mészk ig lehatoló vörös szín , crinoideás mészk
anyagú hasadékkitöltéseket, amelyeket a kéregmozgások hatására végbement, rövid ideig fennálló er teljes
fáciesváltozás eredményének tekintett.  

A Szabolcsi-völgyi k fejt b l FÜLÖP (1966) mindössze 2 m vastag fauna-gazdag réteg vizsgálatáról 
adott számot. Ebb l nagy termet  rudistákat, Lammellotis-t (ma Chondrodonta), csigákat, magános korallo-
kat és számos mikrofosszíliát sorolt fel. A fejtés el rehaladtának köszönhet en a k fejt  keleti peremén je-
lenleg 18 m vastag kréta rétegsor van feltárva a középs -triász dolomit feküjében (1. ábra). A Nagyharsányi 
Mészk  feküjét alkotó Szársomlyói Mészk  fehér, rózsaszínes, ritkán vörös foltos, vastagpados vagy töme-
ges kifejl dés , makrofaunamentes. A vékonycsiszolatos vizsgálatok szerint a szelvényben a formáció leg-
fels  két rétege mikrofaunában szegény (Ostracoda, Globochaete alpina, echinodermata törmelék, egy-egy 
csiga és Spirillina sp.) és wackestone szövet . Mindazonáltal a Szársomlyói Mészk  egészére sokkal inkább 
jellemz  a saccocomás, oopelpátos grainstone szövet. A fentiek alapján a képz dmény a kimmeridgei, eset-
leg az alsó-tithon alemeletbe sorolható. 

A Szársomlyói Mészk  erodált felszínére települ  Nagyharsányi Mészk  általában vastagpados, s t,
tömeges megjelenés , de ritka közbetelepülésként kifejezetten vékonypadok is el fordulnak. A szabad szem-
mel is megfigyelhet  legelterjedtebb smaradványai a szinte mindenütt jelen lév  rudista kagylók, amelyek 
között a legszembet n bb a nagy méret Toucasia carinata, de vannak Agriopleura-félék is. A szelvény 
középs  szakaszán, három szintben, a rétegfelszínekre mer leges orientációjú, kioldásos eredet  cs szer ,
helyenként vörös márga kitöltés  üregek látszanak. Ezek egy része Agriopleurára emlékeztet  rudista kagyló 
(pl. 11,6 m-ben), más esetekben azonban ezek inkább korallokra emlékeztetnek. Egyetlen 20 cm vastag, de 
lencseszer en hol kivékonyodó, hol újra kivastagodó réteg Orbitolina anyagú durva mészhomokk b l áll. A 
rétegsort csigás mészk pad zárja.

A 18 m vastag rétegsor vékonycsiszolati képe er teljes változásokat mutat (8. ábra). A 7. mintáig 
terjed en a k zet túlnyomórészt wackestone szövet , de alárendelten floatsone, grainstone és mudstone is 
el fordul. Valamennyi minta normál sósvízi eredet  k zetre utal, amelyben már a legalsó mintában is jelen 
vannak az orbitolinák és a rudista kagylók. A 8-13. minta által képviselt második szakaszt packstone, grain-
stone és floatstone típusú szövet, nagy tömeg  rudista kagylóhéj és Orbitolina jellemzi. A harmadik szaka-
szon (14-21. minta) a szövet igen változatos: wackestone-tól grainstone-ig, továbbá mikrites és pátos float-
stone, miközben hiányzik, vagy éppen csak jelen van az orbitolina és a korábbiaknál kevesebb a rudista héj-
töredék is. Esetenként felt n en gyakori és jól fejlett az Ethelia alba telep. A negyedik szakasz (22-25. min-
ta) wackestone és packstone mészkövében a kis mennyiség  biogén alkotók között a foraminifera megnöve-
kedett mennyisége a felt n .

Szálk zetként nem, de hullott tömbökben számos példát találtam a fekü mészk  homok és kavics méret
darabjainak megjelenésére, részben a Nagyharsányi Mészk  bázisán, ennek anyagába ágyazódva. A köt -
anyagnak itt több generációja fordul el . A legid sebb a valószín leg édesvízi eredet , csupán néhány Ostra-
codát tartalmazó mudstone mészk . Ez a mészk  ugyanakkor törmelékként is el fordul normál tengeri mész-
k ben, másutt ennek az édesvízi mészk nek a hasadékában jelenik meg a rudista törmelékes mudstone, 
melyeket még mikropátos hasadékkitöltés is harántol. A köt anyag továbbá lehet még rudistás wackestone 
vagy pelbiopátos grainstone is. Mindez azt jelzi, hogy a tartósnak tekinthet  tengerelöntést édesvízi és akár 
több ideiglenes tengerrel borítottság is megel zhette. A szelvény fels bb részén a változatos szövettípusok 
eltér  közegenergia viszonyokra, lagúnáris és mészhomok fáciesre utalnak, ami els sorban számottev  víz-
szintingadozásra vezethet  vissza. Szedimentológiai szempontból a legfelt n bb jelenség a kutyafogas kér-
gezés  nagy méret  bio- és intraklaszt, amelyek jelzik, hogy a hézagokat kitölt  mikrit kicsapódását mész-
iszapmentes id szakot jelz  korai tengeri cement képz dése el zte meg. 

A szelvény vékonycsiszolataiból GÖRÖG (1996) az alábbi korjelz  érték smaradványokat ismertette: 
Simplorbitolina manasi, Orbitolina (M.) texana, Paracoscinolina sunnilandensis, Archalveolina reicheli,
melyek alapján a képz dmény koraként a kés -apti (clansayesi) – kora-albai intervallumot jelölte meg. 
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8. ábra – A Szabolcsi-völgyi k fejt ben feltárt Nagyharsányi Mészk  rétegoszlopa és vizsgálati 
eredményei (CSÁSZÁR 2002)
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A Szabolcsi-völgyi k fejt  nyugati részén, a 
Nagyharsányi Mészk be is benyomult vulkanit 
telérrel (9. ábra) érintkez  megszürkült szegély-
k zetben a vulkanit egyéb felismerhet  változást 
nem okozott, hacsak nem ennek rovására írható a 
jelent s mérv  mikritesedés, amelyet nem minden-
kor lehet elválasztani a szilt kitöltés  üregekt l és 
hasadékoktól. Felt n  továbbá az Acicularia-dús
k zetben a gyakori, viszonylag nagyméret  kalcittal 
átsz tt idiomorf földpát, esetleg kvarc szemcse. 

A Tenkes-hegy gerince közelében a Tenkesi 
pikkelyen belül enyhe délies d léssel, mind a 
Szársomlyói Mészk , mind a Nagyharsányi 
Mészk  fel van tárva. A k fejt  rétegsorával 
szemben itt gyakori a szabálytalan hasadékrend-
szerként megjelen , a bezáró k zet törmelékeit is 
tartalmazó, vörös szín  mészk  kitöltés, ami még 
a Szársomlyói Mészk  fels  rétegeiben is megfi-
gyelhet . A kitölt  anyagnak két típusát sikerült 
elkülöníteni: a) plankton foraminiferás crinoidea-packstone, b) plankton foraminiferás, ostracodás wacke-
stone. Mindkét k zettípus tartalmaz kevés rudista törmeléket is. Említésre méltó még a kevés kvarc és 
glaukonit szemcse is. A jelenség a pikkely- vagy takaróképz désben kifejez d  kompressziós mozgások 
kezd  lépéseként értékelhet , amikor a karbonátplatform a nyomás hatására összeroppan és egyúttal meg-
süllyed. A feltáráshoz közeli egykori bissei vadászháznál fel van tárva Nagyharsányi Mészkövet némi 
üledékszünet után követ  hemipelágikus Bissei Márga is, ami már egyértelm en az északi irányban el re
nyomuló flexurális medencében leülepedett üledék. A két képz dmény kontaktusát a vastag lösz alatt egy 
mesterséges árokban sikerült feltárni. A fekü világosszürke, finom szemcséj  mészk  vékonycsiszolatban 
apró pellet és bioklaszt (jobbára echinodermata) anyagú grainstone-nak bizonyult, melyben egyebek mellett 
az orbitolinák sem ritkák. Az 1. minta vékonycsiszolatában a mészk  egyenetlenségeit kitölt  márga is lát-
ható. A mészk  és a márga határát helyenként limonitos kéreg borítja. A márgában parányi plankton forami-
niferák és kvarc szemcsék ismerhet k fel. 

A Villányi-hegységt l északkeletre es  Bóly-1 fúrás a Bissei Formáció mellett a flis jelleg  Bólyi For-
mációt is tartalmazza. Ez a rétegsor már a Nagyharsányi Mészk  Formáció nélkül, közvetlenül települ a 
Szársomlyói (?) Mészk  Formációra. A Beremendi, a Nagyharsányi és a Tenkesi, valamint a Bólyi pikkely 
kréta rétegsorában tapasztalható változások egyértelm en dokumentálják egyrészt az északi irányú kora-
kréta transzgressziót, másrészt a flexurális medence ugyancsak északi irányú fokozatos mozgását (5. és 10. 
ábra).

9. ábra – Bontott bazalttelér és miocén hasadék-
kitöltés a Szabolcsi-völgyi k fejt ben
1 – bazalt telér; 2 – barnásvörös és barna agyag;  
3 – mészk törmelék sárgásbarna agyagban;  
4 – Nagyharsányi Mészk ; 5 – Szársomlyói 

10. ábra – A Nagyharsányi 
Mészk , a Bissei Márga és a 
Bólyi Formáció korának és 
vastagságának változása az egyes 
kifejl dési, (egyúttal szerkezeti) 
egységekben (CSÁSZÁR 2002) 
1 – lepusztulástól megkímélt 
Bissei és Bólyi Formációk;  
2 – a Bissei és Bólyi Formációk 
feltételezett egykori elterjedése; 
3 – a Nagyharsányi Mészk
jelenlegi elterjedése;
4 – lepusztult Nagyharsányi 
Mészk
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4. MEGÁLLÓ 

SIKLÓS – MÁRIAGY D, RÓZSABÁNYA 

Középs -triász Csukmai Dolomit, középs -jura Villányi Mészk ,
fels -jura Szársomlyói Mészk

GALÁCZ ANDRÁS 

A Rózsabányának nevezett k fejt  Siklóstól északra, a Csukma-hegy déli oldalában található feltárás. 
Az elmúlt évtizedekben itt a fels -jura Szársomlyói Mészkövet díszít k ként fejtették (TÖRÖK, 1999), jelen-
leg a bányászat szünetel. 

A feltárás jelent ségét az adja, hogy a tömeges triász dolomit és fels -jura mészk  közé települten 
középs -jura ammoniteszes réteg található, ami korát és faunagazdagságát tekintve is közel áll a villányi 
Templomhegyr l ismert klasszikus ammonitesz-padhoz. 

A feltárást els ként KASZAP ANDRÁS ismertette 1958-ban, aki kés bb az ammonitesz-faunát is részlete-
sen kiértékelte (1959, 1961). Véleménye szerint a limonitos gumókat tartalmazó, vörös, helyenként agyagos 
mészk  mintegy 50 centiméteres rétege a jura összlet tektonikus pikkelyez dése során „elfen dött” foszlány-
ként maradt meg az oxfordi mészk  réteglapjai között (KASZAP, 1959, 1., 2. ábra). 268 meghatározott 
ammonitesz-példány alapján arra következtetett, hogy a mészk pad kora megegyezik a villányi, hasonló 
képz dményével: szerinte mindkett  a bath és kallóvi emeleteket képviseli. 

Jelenleg a fejtési munkálatokkal jól feltárt rétegsor a következ képpen összegezhet :
A legid sebb feltárt képz dmény a Csukmai Dolomit, amelynek vastag padjai meredek (26-28º) 

délkeleti d léssel alkotják a bánya homlokzatát. Ezek a rétegek az anisusi emelet legfels  részét képviselik 
(NAGY & NAGY, 1976). 

Az anisusi dolomit fölött, annak egyenetlen, visszaoldott és erózios nyomokat is visel  felszínén talál-
ható a középs -jura limonitos, oolitos, vörös-vörösesbarna mészk . Legnagyobb vastagságban 30-35 centi-
méteres, de keleti irányban elvékonyodik és keskeny, vörös agyagos réteggé redukálódik. Nyugat felé lassab-
ban vékonyodik, de mészk  jellege elt nik, és csupán lemezes, vörös agyagrétegként jelentkezik. Litosztra-
tigráfiai besorolást illet en a Villányi Mészk  Formációba tartozik. 

A dogger réteg felett a fels -jura Szársomlyói Mészk  vastag padjai következnek. A legalsó réteg kissé 
rózsaszínes, a magasabb rétegek világossárgák, vagy enyhén szürkésfehérek. 

A feltárás legérdekesebb képz dménye a dogger ammoniteszes pad. 0,5–1 cm vastag vasas kéreggel 
települ a fekü dolomit legfels , mintegy 50 centiméteres rétegére, amit vékony repedések járnak át, bennük a 
dogger üledékanyagból besz r dött vörös, agyagos-meszes kitöltéssel. 

A pad 3 részre osztható (11. ábra). Alsó 8–10 centiméteres része sárgás szín , kissé Echinodermata-
törmelékes alapanyagban összehalmozott, 0,5–12 cm nagyságú, jórészt lapos konkréciókat tartalmazó mész-
k b l áll. Helyenként a konkréciók megritkulnak, és a réteg vasoolitos-ooidos szerkezet . A konkréciók 
belsejében kisebb-nagyobb dolomit kavicsok vannak, amiket koncentrikus bekérgezésként limonitos bevonat 
burkol („snuff-boxok”). Ebben a rétegtagban az ammoniteszek ritkák, viszont a belemnitesz-rostrumok igen 
gyakoriak. 

A konkréciós rétegtag felett mállékony, vasoolitos szakasz következik (10–15 cm). Ez a rózsabányai 
ammoniteszek f  származási helye. Egyes helyeken az ammoniteszek tömegesen, egymásba présel dve
találhatók. Kétségtelenül összemosott anyagról van szó: az extrém dúsulások fészkesek, egyes példányok 
töredékesen ágyazódtak be, a nagyobb példányok lakókamráiban gyakran apróbb ammoniteszek, belem-
niteszek találhatók. A példányok részben k belek, részben meg rizték eredeti, de átkristályosodott héjukat. 
Gyakran sztromatolitos kéreggel borítottak. 

A dogger pad fels  10–12 centiméteres tagja vöröses-lilás szín , szívós mészk , amelyb l az oolitok-
ooidok és a konkréciók hiányzanak, viszont helyenként sztromatolit-telepeket tartalmaz. A sztromatolit-
telepek oszlopos, elágazó-ujjas felépítés ek, néhol a környezetb l némileg kiemelked , 1–2 m2-es telepeket 
alkotnak, másutt alacsony, összefügg  borításként jelennek meg. Az ammoniteszek ebben a rétegtagban 
ritkábbak.

A dogger ammoniteszes pad meglév  részéb l és a bányaudvaron található törmelékb l gazdag fauna 
gy jthet . Leggyakoribbak a Phylloceras-félék (Ptychophylloceras, Holcophylloceras, stb.), valamint a 
Perisphinctes-félék (Choffatia, Grossouvria, Collotia, stb.), és a Hecticoceratinae-k (Lunuloceras, Puteali-
ceras, Chanasia).
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A dogger ammoniteszes pad KASZAP-féle gy jtésb l származó példányait újravizsgálva, valamint az 
azóta különböz  gy jteményekbe került anyagokat áttanulmányozva csak kallóvi ammoniteszeket sikerült 
azonosítani. A már említett formák, valamint az újabb gy jtések során el került Reineckeia és Bomburites
fajok alapján a középs -kallóvi Reineckeia anceps Zónát lehetett azonosítani. 

A rózsabányai dogger ammoniteszes pad, bár települését tekintve nagyon hasonlít a Villányban ismert 
középs -jura ammoniteszes padhoz, sztratigráfiailag lényegesen eltér attól. Feküjében nincsenek sem liász, 
sem bath képz dmények, és a kallóvi ammoniteszek is sz kebb intervallumot, mindössze egy zónát képvi-
selnek.

11. ábra – A Rózsabánya ammoniteszes padjának részletes szelvénye.  
1 – anisusi (középs -triász), Csukmai Dolomit; 2-4 középs -jura ammoniteszes pad, Villányi Mészk

Formáció; 5 – fels -jura Szársomlyói Mészk



7. MAGYAR SLÉNYTANI VÁNDORGY LÉS

44

5. MEGÁLLÓ 

VILLÁNY, TEMPLOM-HEGY 

Középs - és fels -triász, alsó-, középs - és fels -jura, Templomhegyi Dolomit, Mészhegyi 
Formáció, Somsichhegyi Formáció, Villányi Formáció, Szársomlyói Mészk , alsó- és középs

pleisztocén gerinces lel helyek
VÖRÖS ATTILA (triász– jura) és KORDOS LÁSZLÓ (negyedid szak)

A Villány belterületén emelked  Templom-hegy hazánk 
egyik legjelent sebb jura szelvényét tárja fel, egyben a 
kallóvi ammoniteszek (TILL 1906, 1910-11, LÓCZY 1915, 
GÉCZY 1982), és a pleisztocén gerincesek (KORMOS 1917, 
KRETZOI 1956) világhír  lel helye (12. ábra). 

A villányi vasútállomástól közvetlenül D-re fekv , 163 
m magasságú Templom-hegy testébe két nagyobb és két 
kisebb k fejt  mélyül, melyekben a meredeken (50-60°) D-re 
d l  középs -triász dolomit, illetve a fels -jura mészk
kitermelése a 19. és 20. század fordulójának évtizedeiben 
különösen intenzíven folyt. Az 1943-as évben a két nagy 
k fejt t egy d lésirányú, felszínközeli – azóta beomlott – 
alagúttal (altáróval) kötötték össze (LÓCZY 1945). Az 1960-as 
évek végén a villányi borgazdaság az északi nagy k fejt
talpszintjér l induló, nagyjából É-D-i irányú, közel 300 m 
hosszúságú, nagy átmér j  alagutat létesített, mely a 
Templom-hegy teljes mezozoós rétegsorát feltárta. A k fejt k
m velését évtizedekkel ezel tt abbahagyták: a tájsebek 
természetes gyógyulása során a klasszikus lel helyek 
csaknem tanulmányozhatatlanná váltak. Részben ezért, az 
utóbbi években a Duna-Dráva Nemzeti Park gondozásában 
geológiai tanösvényt alakítottak ki a villányi Templom-
hegyen. 

A villányi Templom-hegy mezozoós rétegsorának részletes vizsgálatával az utóbbi évtizedekben – 
többek között – KASZAP (1962), RADWANSKI & SZULCZEWSKI (1965, 1966), AGER & CALLOMON (1971), 
VÖRÖS (1972, 1990), RÁLISCHNÉ FELGENHAUER (1985, 1987), GÉCZY (1982), valamint GÉCZY & GALÁCZ

12. ábra – A villányi Templom-hegy 
lel helytérképe 

13. ábra – A villányi Templom-hegy föls  részének földtani szelvénye az egykori altáró (siklóbevágás) 
nyomvonalában és a fels  k fejt n keresztül. (VÖRÖS 1990, kiegészítve) 
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(1998) foglalkozott. Az alábbi ismertetés els sorban a fenti munkákon alapul. 
A rétegsor alsóbb részét képez  ladin korú dolomit (a Csukmai Dolomit Formáció Templomhegyi Dolo-

mit Tagozata) a hegy északi részén, a vasútállomásra néz  nagy k fejt ben és ett l Ny-ra egy kisebb k fejt -
ben van feltárva, mintegy 120 m vastagságban. Ez a sárgásszürke, szürkésbarna, er sen átkristályosodott, jól 
rétegzett dolomit sekélytengeri lagunáris képz dménynek tekinthet . A múlt század elején (az aktív k bá-
nyászat idejében) szerencsés gy jt k Lingula példányok tömegét és hüll k csonttöredékeit észlelték a már-
gás réteglapokon (L RENTHEY 1907), az utóbbi évtizedekben azonban nem találtunk smaradványt ebben a 
dolomitban. A hegy tetején, a beomlott altáró („siklóbevágás”) szelvényében egyre több agyagos betelepülés 
jelenik meg az egyre vékonyabb rétegz dés  dolomitban, és fokozatosan egy Keuper-jelleg  sorozat fejl dik
ki (13. ábra). Ez az igen változatos, kb. 16 m vastagságú Mészhegyi Formáció f ként tarka agyag, laza ho-
mokk  és sejtes dolomit váltakozásából áll és sekélytavi-szárazföldi lerakódásként értelmezhet . Az üledék-
tani jellegekb l következtethet en gyors szedimentációt feltételezve, és az összlet eróziós fels  határát figye-
lembe véve, valószín , hogy ez a rétegsor a fels -triásznak csak a legalsó részét képviseli, és a karni emelet-
be sorolható. 

A jura rétegsor a Templom-hegy tetejébe mélyül , nagy, csapásirányban elnyúló felhagyott k fejt ben
tanulmányozható (14. ábra).  

A pliensbachi emelet alsó részét képvisel  Somsichhegyi Formáció transzgressziós, sekélytengeri üle-
dék. Legalsó tagozata sárgásszürke, meszes köt anyagú, középszem  kvarchomokk , mely a Mészhegyi 
Formációhoz tartozó zöldesszürke agyagra enyhe szögdiszkordanciával települ. Egy méteren belül a homok-
k  csaknem tiszta, tömött krinoideás mészk be megy át, majd 10-15 cm után a mészk  alapanyagban egyre 
több, 0,5-2 cm átmér j  kvarcit 
és dolomit kavics jelentkezik és 
80 cm vastagságú konglomerá-
tum fejl dik ki. A következ
tagozat sárgásszürke agyagos, 
homokos, kavicsos mészk
alapanyagba ágyazott konglo-
merátum-kavicsokból és 
görgetegekb l áll; ugyanebben 
az alapanyagban nagy mészk -
kavicsok is el fordulnak. Ez a 
kb. 1 m vastagságú görgeteg-
réteg a közvetlen fekv ben lév
konglomerátum és mészk  réte-
gek szomszédos területr l
történt átülepítésével képz d-
hetett. A terrigén törmelék-
anyag mennyiségének és szem-
cseméretének hirtelen csökke-
nésével 20–30 cm vastagságú 
sárgásszürke bitumenes, belem-
niteszes, ammoniteszes, 
brachiopodás mészk  követke-
zik. Ezek a rétegek, a mélyebb 
tagozathoz hasonlóan, sok 
kövült uszadékfa darabot tartal-
maznak. A gazdag ammonoidea 
faunát, mely a legalsó pliens-
bachi Jamesoni Zónára utal, 
GÉCZY (1998) írta le. Fonto-
sabb elemei a következ k:

14. ábra – A villányi Templom-hegy alsó- és középs -jura
képz dményeinek, valamint a közvetlen fekv  és fed  képz dmények 
rétegoszlopa néhány fontosabb k zettani és slénytani jelleg 
változásainak feltüntetésével. (VÖRÖS 1990, módosítva)
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Tragophylloceras numismale (QUENSTEDT)
Radstockiceras cf. involutum (POMPECKJ)
Apoderoceras antiquum (LÓCZY)
Tetraspidoceras ? loczyi GÉCZY
Phricodoceras taylori (SOWERBY)

Epideroceras grande schlatteri GÉCZY
Villania densilobata TILL
Villania callomoni GÉCZY
Uptonia cf. jamesoni (SOWERBY)

A mintegy 6 m vastagságú mészk  összlet magasabb része kékesszürkévé és tömegessé válik. Az 
ammoniteszek kimaradnak, de a belemniteszek, brachiopodák és kagylók gyakoriak. A kagylókat VÖRÖS
(1971) írta le: 

Isognomon sp.  
Entolium hehlii (D’ORBIGNY)
Chlamys (Aequipecten) cf. prisca (SCHLOTHEIM)
Chlamys (Aequipecten) humberti (DUMORTIER)
Anomia sp.

Antiquilima succincta (SCHLOTHEIM)
Plagiostoma sp. 1 
Gryphaea sp. 3 
Pleuromya ? sp. 

A fontosabb brachiopoda fajok listája (VÖRÖS 1997 nyomán): 

Tetrarhynchia argotinensis (RADOVANOVI )
Cirpa fronto (QUENSTEDT)
Gibbirhynchia curviceps (QUENSTEDT)
Gibbirhynchia muirwoodae AGER
Piarorhynchia juvenis (QUENSTEDT)
Liospiriferina rostrata (SCHLOTHEIM)

Dispiriferina oxyptera (BUVIGNIER)
Lobothyris punctata (SOWERBY)
Lobothyris subpunctata (DAVIDSON)
Cuersithyris radstockiensis (DAVIDSON)
Cincta numismalis (LAMARCK)

A pliensbachi biodetritális mészk  legföls  szintjeiben sötétszürke, fehéren málló t zk gumók 
jelentkeznek.

Éles határral és nagy üledékhézaggal egy 8-10 cm vastagságú, sárgás szín , kés -bath korú homokos 
mészk  réteg következik, melynek mikrofácies képében a tömeges apró kvarcszemcse és a dolomit törmelék 
uralkodik; a biogén elegyrészek (mollusca, echinodermata) átkristályosodottak. Ez a rétegecske egy önálló 
sekélytengeri üledékképz dési epizód terméke; a litosztratigráfiai beosztásban a Villányi Formáció alsó 
részeként az Altárói Tagozat nevet kapta. Az egykori altáró („siklóbevágás”) közelében lokális lencsét 
képez; más feltárásokban csupán a fekv  liász mészk  felületi egyenetlenségeiben, vagy limonitkérges 
gumók formájában rz dött meg. Ammonoidea faunája, melyet GÉCZY és GALÁCZ (1998) írt le, igen 
gazdag, fontosabb fajai: 

Paroxycerites subdiscus (D’ORBIGNY)
Prohecticoceras angulicostatum (LÓCZY)
Prohecticoceras retrocostatum (De 
GROSSOUVRE)
Alcidellus tenuistriatus (DE GROSSOUVRE)
Cadomites (Polyplectites) claromontanus KOPIK
Parapatoceras tenue (BAUGIER et SAUZÉ)

Berbericeras (Microberbericeras) kopeki GÉCZY
et GALÁCZ
Wagnericeras balcanense (LÓCZY)
Bullatimorphites (Bullatimorphites) hannoveranus
(ROEMER)
Bullatimorphites (Sphaeroptychius) uhligi
(POPOVICI-HATZEG)

A kagyló faunát VÖRÖS (1971) írta le: 

Entolium sp. 
Anomia sp. 
Ctenostreon proboscideum (SOWERBY)
Plagiostoma subcardiiformis (GREPPIN)
Astarte sp., aff. ovata (SMITH)

Opis (Coelopis) cf. leckenbyi LYCETT
Cardium sp. 
Pholadomya moeschi ROLLIER
Pholadomya villanyensis VÖRÖS
Goniomya trapezicostata (PUSCH)

A brachiopoda fauna (VÖRÖS, in press): 
Acanthorhynchia cf. panacanthina (BUCKMAN & 
WALKER)
Lacunaerhynchia palma (SZAJNOCHA)
Cererithyris intermedia (J. SOWERBY)

Dorsoplicathyris cf. dorsoplicata
(DESLONGCHAMPS)
Dorsoplicathyris ? sp. 
Aulacothyris cf. pala (BUCH)
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Kisebb üledékhézag után következik az 
általános elterjedés , fél méternél sehol sem 
nagyobb vastagságú kallóvi ammoniteszes pad 
(Villányi Formáció) (15. ábra). Alsó szintje 8-
10 cm vastagságú vas-ooidos mészk . A k zet-
alkotó mennyiség  limonit-ooidok magjában 
kvarc, vagy dolomit szemcsék találhatók; nagy 
(2-5 cm) bath homokos mészk  kavicsok is 
gyakoriak, melyeket vastag limonitos kéreg 
burkol. Az alapanyag pelágikus, paleotrixes 
mészk . Ammonoidea faunája alapján ez a ré-
teg az alsó kallóvi Macrocephalus Zónába tar-
tozik (GÉCZY 1982). Fölötte éles határral, a 
vastartalom hirtelen csökkenésével jelentkezik 
a nevezetes „ammoniteszes pad”. Ez az állandó 
vastagságú (30-40 cm) képz dmény jellegzete-
sen háromosztatú: az alsó és fels  szint paleo-
trixes mészk be ágyazott nagy (5-10 cm) sztro-
matolitos onkoidokat tartalmaz, melyeknek 
magjában többnyire ammonitesz héjak, vagy 
belemnitesz rostrumok ülnek, a középs  szint 
pedig kb. 5 cm vastagságú, LLH („laterally 
linked hemispheroids”) szerkezet  sztromatolit 
sz nyeg, melynek felszíne jellegzetesen 
poligonális. A sztromatolitokat RADWANSKI & 
SZULCZEWSKI (1965, 1966) ismerte fel és adott 
róluk részletes, gazdagon illusztrált leírást. A 
paleotrixes-mikrites alapanyag, a nektonikus 

smaradványok (ammonoidea, belemnoidea) 
dominanciája, valamint a kagyló és brachio-
poda fauna paleoökológiai értékelése alapján a 
sztromatolitos réteget mélyebbvízi, nyílttengeri 
képz dménynek tekintjük. A kallóvi padból 
gy jtött rendkívül gazdag ammonoidea fauna 
(mintegy 180 faj!) túlnyomó része középs -
kallóvi alakokból áll, de fels -kallóvi fajok is el fordulnak és csak a legföls  ammonoidea szubzóna nincs 
képviselve a faunában. Az eddigi értékelések alapján tehát a Villányi Formáció képz dése a kallóvi korszak 
jelent s részét felölelte; a hosszú id  alatt képz dött vékony réteg „heterogén kondenzáció” eredménye 
(AGER & CALLOMON 1971, GÉCZY 1982). Az ammonoidea fauna legfontosabb fajai: 

Phylloceras kudernatschi (HAUER)
Sowerbyceras tietzei (TILL)
Oxycerites tilli LÓCZY
Chanasia turgida (LÓCZY)
Lunuloceras taeniolatum (BONARELLI)
Bomburites globuliforme (GEMMELLARO)
Oecoptychius refractus (ZIETEN)
Erymnoceras coronatum (BRUGUIERE in 
D’ORBIGNY)

Rehmannia hungarica (TILL)
Reineckeia anceps (REINECKE)
Reineckeia stuebeli (STEINMANN)
Collotia multicostata PETITCLERC
Collotia oxypticha (NEUMAYR)
Indosphinctes pseudopatina (PARONA et 
BONARELLI)

A formáció belemnoidea faunáját GALÁCZ & VÖRÖS (1969) dolgozta fel: 

Hastites privatensis (MAYER)
Belemnopsis fusiformis (PARKINSON)
Belemnopsis latesulcatus (D’ORBIGNY)
Belemnopsis subhastatus (ZIETEN)
Belemnopsis cf. semiarcuatus PUGACZEWSKA

Hibolites hastatus (BLAINVILLE)
Hibolites semihastatus (BLAINVILLE)
Hibolites girardoti (LORIOL)
Rhopaloteuthis sauvanausus (D’ORBIGNY)
Rhopaloteuthis gillieroni (MAYER)

15. ábra – A villányi „ammoniteszes pad” elvi 
keresztmetszeti rajza a közvetlen fekv  és fed
képz dmények feltüntetésével. 1: pliensbachi mészk
(Somsichhegyi Formáció), 2-4: Villányi Formáció. 2: 
bath homokos mészk  (Altárói Tagozat), 3: alsó-
kallóvi vasooidos mészk , 4: középs  (és fels ?)-
kallóvi stromatolitos, ammoniteszes pad, 5: oxfordi 
mészk  (Szársomlyói Mészk ). (GÉCZY & GALÁCZ
1998)



7. MAGYAR SLÉNYTANI VÁNDORGY LÉS

48

A kagyló faunát VÖRÖS (1971) írta le: 

Inoceramus oosteri FAVRE ? 
Entolium spathulatum (ROEMER)
Propeamussium brevicostatum VÖRÖS
Chlamys sp., aff. luciensis (D’ORBIGNY)
Eopecten sp., aff. aubryi (DOUVILLÉ)

Placunopsis ? sp. 
Plagiostoma sp. 
Astarte cf. subdepressa BLAKE & HUDLESTON
Anisocardia sp. 
Pholadomya escheri AGASSIZ

A brachiopoda fauna is gazdag (VÖRÖS 1997): 

Caucasella trigonella (ROTHPLETZ)
Capillirhynchia solitaria (OPPEL)
Capillirhynchia cf. biplicosa (QUENSTEDT)
Septocrurella kaminskii (UHLIG)
Striirhynchia subechinata (OPPEL)
Parvirhynchia ? buteo (SZAJNOCHA)

Nucleata tenuiplicata (UHLIG)
Aromasithyris subcanaliculata (OPPEL)
Karadagithyris gerda (OPPEL)
Dictyothyris sp. 
Zeilleria ? angustipectus (ROTHPLETZ)
Aulacothyris cf. pala (BUCH)

Újabb, rövid üledékhézag után ismét éles fáciesváltozással következik az oxfordi korú Szársomlyói 
Mészk  Formáció. Ez a fehér, vagy világosszürke, vastagpados, egyveret  mészk  látható a k fejt  déli 
falában, több mint 25 m vastagságban, és ez zárja a villányi Templom-hegy jura rétegsorát. Mikrofaunája 
f ként Protoglobigerinákból áll. A rétegsor magasabb részén mikroonkoidok jutnak uralomra (“pelágikus 
oolit”). Makrofaunája szegényes, néhány Entolium kagyló mellett, az alábbi brachiopoda fajokból áll 
(VÖRÖS 1997): 

Lacunosella arolica (OPPEL)
Septaliphoria cf. paucicosta CHILDS
Aromasithyris haasi (ROLLIER)
Moeschia alata (ROLLET)

Pleisztocén sgerinces lel helyek

A villányi Templom-hegy (Mészhegy, Kalkberg) k fejt je (Frigyes f hercegi k fejt , Gerinck fejt ) a 
XX. század eleje óta sgerinces lel helyeir l is világhír vé vált. A vörösagyaggal kitöltött különböz  irányú 
és jelleg  egykori barlangok és hasadékok rendkívül gazdag, s emiatt nemzetközi referenciának is tekintett 
alsó- és középs -pleisztocén korú sgerinces csontlel helyeket tartalmaznak. 

IFJ. LÓCZY LAJOS (1912) a Villányi-hegység földtani viszonyainak leírása érdekében 1911-ben járt 
el ször a Mészhegy k bányarendszerében, s megállapította, hogy a mészk  hasadékait és üregeit csont-
breccsa tölti ki. Ugyanebben a tanulmányában említette, hogy a villányi vasútállomással szembeni k fejt -
ben, a kallovi rétegek alatti dolomit fels , vékonyan rétegzett, kékes, néhol rózsaszín  dolomitmárgája 
saurus fogakat és csontokat tartalmaz. Ez a lel hely még létezik, az elmúlt 10 évben vett próbaminták isza-
polása azonban nem vezetett újabb csontmaradványok el kerüléséhez.

A Templom-hegyi ’’preglaciális’’ csontlel helyek els  feltárása KORMOS TIVADAR nevéhez f z dik.
el ször 1910 telén járt Villányban, majd ezt követ en a háború miatt csak 1916-ban tudott gy jtéseket
végezni. Ekkor megállapította (KORMOS 1917), hogy a villányi vasútállomással szembeni nagy mészk -
bánya repedéseit kitölt  terra rossában csontok nem találhatók. Ugyanakkor a felette lév  Templomhegy 
(Kalkberg) északi oldalán a callovien, s ezzel szemben a nyugati oldalon, az oxfordi mészk  üregeiben kevés 
terra rossa fordul el , amelyb l néhány csontot (Neomys fissidens, kígyócsigolyák) gy jtött. A bánya keleti 
sarkában (az északi oldalon) hatalmas oszlopban fennmaradt hasadékkitöltést talált, amelyben nagyobb 
csontok is mutatkoztak. KORMOS az ezt követ  nyolc évben tízszer járt Villányban, miközben ásatásokat 
végzett. Tudományos eredményeir l több tanulmányban számolt be (KORMOS 1932a, b, 1934a, b, 1937). 
Utolsó gy jtését 1939-ben végezte, majd 1946-ban meghalt. 

KORMOS ’’Villány-Kalkberg, Nord, roter Mandl’’ néven írt a napjainkban KRETZOI (1956) után Villány 
3. néven ismert lel helyr l, megkülönböztetve a ’’Villány-Kalkberg, Südseites’’-t l (=Villány 6. lel hely). 

KRETZOI vezetésével 1953 és 1955 között rendszeres gy jtések történtek az 5., 6., 7., 8. és 9. lel helye-
ken (KRETZOI, 1954, 1956). Ezeken az ásatásakon jelen volt JÁNOSSY és TOPÁL is, akik az 1970-es évek 
elején többször kisebb mintákat vettek az akkor még hozzáférhet  lel helyekr l.
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Az 1972. évi villányi terepbejárása alkalmával KRETZOI útmutatása alapján KORDOS azonosította a még 
létez  3., 5. és 8. lel helyeket, míg a 4., 6., 7., 9. és 10. lel helyeknek csak az egykori helyét lehetett 
behatárolni (KORDOS 1991). 

A számokkal megkülönböztetett sgerinces lel helyek a következ k:
Villány 1-2. lel helyek: KORMOS (1917) jelentésében a Templom-hegy nagy mészk fejt jében három 

terra rossa-s lel helyet említ, kett b l csontmaradványokat is. A kés bbiekben ezekr l már nem ír, így azok 
valószín leg a bányam velés során megsemmisültek. KRETZOI (1956) után e lel helyeket Villány 1-2. sor-
számmal jelölik. 

Villány 3. lel hely: KORMOSnál Villány-Kalkberg, Nord, vagy ’’roter Mandl’’ jelzéssel. A KORMOS
(1917) jelentésében szerepl  harmadik lel hely a k fejt  K-i végén, az É-i falnál emelked  nagy terra rossa 
oszlop, ami eredetileg 12 m magas lehetett. Az egykori barlang kb. 1 m széles hasadékának kitöltése korro-
dált felület  oxfordi mészk be települt. Eredeti teljes rétegzettsége már nem állapítható meg, mert Kormos a 
fels  részét lerobbantatta. Máig is fennmaradt alsó, néhány méter hosszúságú kitöltése cseppk kérgekkel
tagolt, er sen átkristályosodott, de csontmaradványokban továbbra is gazdag. Jánossy szórványos gy jtései
során ’’alsó’’ és ’’fels ’’ szinteket különített el. A Villány 3. lel hely az alsó-pleisztocén villányi emeletének 
(Villanyian) sztratotípusa (KRETZOI 1941). 

Villány 4. lel hely: A 3. lel hely közvetlen közelében, azzal nagyjából párhuzamosan elhelyezkedett, 
csontmaradványokban gazdag, laza vörösagyagos kitöltés. Miután KORMOS err l a lel helyr l nem tesz 
említést, KRETZOI (1956) feltételezi, hogy az egykor összefüggött a 3. lel hellyel. A 4. lel hely az 1970-es 
években már nem volt azonosítható.  

Villány 5. lel hely: KRETZOI (1956) szerint a nagy k fejt  keleti végében, közvetlenül a 3. lelethely 
fölött mélyed be a karros felszínbe egy 10-20 cm széles, korrodált felszín  hasadék, melyet 1,5–2,0 m mély-
ségben elnyír egy vízszintes elvonszolódás. Faunáját alapvet en KRETZOI (1956), JÁNOSSY (1979) és HÍR
(1997) tanulmányozta. 

Villány 6. lel hely: KORMOSnál Villány Kalkberg, Südseites. A k fejt  fels  részén, a 3. lel helyt l kb. 
50 m-re, a déli falat függ legesen, 1 méteres átlagszélességgel átszel , utólagosan átkristályosodott vörös-
agyag tartalmú hasadék. KORMOS 1931-ben, majd KRETZOI 1953-ban gy jtött sgerinceseket az azóta nagy-
részt megsemmisült lel helyen. Faunáját KRETZOI (1956) és JÁNOSSY (1979) ismertette. 

Villány 7. lel hely: A Villány 8. lel helyt l K-re kb. 10 m-re helyezkedett el a kis, észak-déli irányú, 
vörösagyaggal kitöltött hasadék, ahonnan KRETZOI vezetésével 1955-ben a teljes anyagot begy jtötték
(KRETZOI 1956). 

16. ábra – A Templom-hegy és a Somssich-hegy gerinces lel helyeinek elhelyezkedése 
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Villány 8. lel hely: KRETZOI (1956) szerint a villányi Mészhegy nagy k fejt jének közepén a déli falat 
észak-déli irányban átszel  függ leges hasadék, ami a meredek d lés  vastagpados oxfordi mészk ben füg-
g leges, 1,0–1,5 m átmér j  kürt szer  barlanggá tágul. Az üreget a fejtés talpától számított 6–8 m közt, kb. 
6 m-re a barlang fels  bejárata alatt robbantással oldalról megnyitottak. A barlangot az üledék teljesen kitöl-
tötte. Legfelül mészbetelepüléses vályogos löszképz dmények, laza mészlerakódások és törmelék, ez alatt 
130 cm vöröses agyag következik. A barlangkitöltés alsó szintjét átkristályosodott kalcit alkotja. KRETZOI
1953-ban és 1955-ben gy jtött a lel helyen. Faunáját KRETZOI (1956) és VAN DEN MEULEN (1973) dolgozta 
fel.

Villány 9. lel hely: A 8. lel helyt l nyugatra, ugyancsak a k fejt  déli falán egy észak-déli lefutású 
hasadék, amelyben cementált vörösagyag tartalmazta a fészkekben összegy lt smaradványokat. KRETZOI
1955-ben gy jtött (KRETZOI 1956). 

Villány 10. lel hely: Azonosítatlan, az irodalomban (KORMOS 1917, 1937) bizonytalanul szerepl  lel -
hely, ami a bánya nyugati részén, vagy a Somssich-hegyen volt. 

A villányi Templom-hegy sgerinces lel helyei rétegtani szempontból rendkívül jelent sek.A Villány 
környéki sgerinces lel helyeket a konzervatívan gondolkodó KORMOS, monoglacialista felfogásához híven, 
preglaciális korúnak tartotta. E szemléletmód szerint a pleisztocén során egyetlen eljegesedés (glaciális) volt, 
amit megel zött egy meleg preglaciális id szak, majd a jelenkorhoz vezet  posztglaciális zárt be.

Ugyanakkor már a XX. század elejét l egyre nyilvánvalóbbá vált a poliglacialista irányzat, miszerint 
több glaciális és interglaciális követte egymást. KORMOSt követ en a villányi faunákat KRETZOI tanulmá-
nyozta, aki nem csak poliglacialista alapokon állt, hanem felismerte a környezeti változásokat követ  nagy-
arányú faunaváltozásokat, az ún. faunahullámokat is. 

El bb felállította a Villányi és a Bihari faunaszakaszokat (KRETZOI, 1941), majd kés bb létrehozta a 
pliocén-pleisztocén biokronológiai rendszerét (KRETZOI, 1969). 

A Villányium biosztratotípusa a Villány 3. lel hely. Típusfaunája a csarnótai meleg-nedves erdei, dél- és 
délkelet-ázsiai elemekkel tarkított faunával elég éles ellentétben álló füvespusztai fauna, észak-amerikai új 
elemek beáramlásával (Equus, Canis), a Murida-Glirida-Petauristida-dominanciájú kiseml s faunát ugrás-
szer en felváltó Arvicolida dominanciájú kiseml s-faunával.

A Villányiumot két további szakaszra osztotta KRETZOI (1969), az id sebb Beremendiumra és a 
fiatalabb Kislángiumra. 

KRETZOI második pleisztocén 
faunakomplexuma a Biharium (KRET-
ZOI, 1941, 1969). A Biharium bio-
sztratotípusául a Betfia-2 lel hely 
faunáját jelölte ki, s déli karsztfácies-
eként a Villány 6. és 8. lel helyeket 
nevezte meg. Az alsó-bihari alemeletet 
KRETZOI (1969) három faunaszintre 
tagolta, a betfiaira, a nagyharsányira és 
a templomhegyire. Utóbbira, a temp-
lomhegyi szintre (sztratotípusa Villány 
8. lel hely) a Prolagurus -Pitymys-
Microtus-Arvicola dominanciaváltás 
folyamata jellemz .

KRETZOI a kés bbiekben rend-
szerét többször finomította, b vítette
és korrelálta (KRETZOI és PÉCSI,
1982), amit széles körben használtak 
(JÁNOSSY, 1979). 

Miután KRETZOI rétegtani rend-
szere biokronológiai, a holland A. VAN
DEN MEULEN (1973) nagyrészt KRET-
ZOI villányi munkáira alapozva bio-
sztratigráfiai zónákat állított fel. Meg-
hagyta a Villanyian és Biharian emele-
teket (utóbbira a Villány 8. lel hely 
faunáját jelölte meg típuslel helyként). 

17. ábra – A villányi lel helyeken feltárt Avicolida-fajok 
kronológiai megoszlása 
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A. VAN DEN MEULEN biozónái és típuslel helyeik a következ k:
Mimomys–Lagurodon Zóna – Villány 3. 
Mimomys–Kislangia Zóna – Villány 5. 
Allophaiomys pliocaenicus Zóna – Betfia 2. 
Allophaiomys sp. A. Zóna – Villány 7.? 
Pitymys arvalidens Zóna – Villány 8., 6. 
Az Arvicolida faunafejl désre és a történeti állatföldrajzi újabb ismeretekre alapítva KORDOS (1994) a 

KRETZOI-féle rendszer helyett a FEJFAR és HEINRICH (1990) által kidolgozott biosztratigráfiát fejlesztette 
tovább, ahol a villányi Templom-hegy faunái közül,  

– a Mimomys pliocaenicus részleges taxon tartomány („Partial Range”) Zóna típuslel helye Villány 3, 
– a Mimomys pliocaenicus – Allophaiomys deucalion Zóna típuslel helye Villány 5. 
A villányi Templom-hegy legfontosabb sgerinces lel helyei, mint a Villány 3., a Villány 5., a Villány 

6. és a Villány 8., több mint fél évszázada elfogadott és nemzetközi szinten széles körben használt rétegtani 
egységek. 

6. MEGÁLLÓ 

BEREMEND, K FEJT

Alsó- és középs -kréta Nagyharsányi Mészk  Formáció, fels -kréta bazalt, bauxitos üreg- és 
hasadékkitöltés, cseppk barlang, pliocén gerinces lel helyek

CSÁSZÁR GÉZA (kréta) és KORDOS LÁSZLÓ (pliocén) 

A beremendi k fejt  a Villány-Bihari szerkezeti zóna nyugati elvégz dése közelében, annak Békés-
Kodrui zónához közel es  déli részén, Beremend északkeleti pereméhez illeszkedve helyezkedik el (1., 18. 
ábra). Az egykori Sz l -hegyen a 19. század óta szinte folyamatosan m ködött k fejt , amely a Nagyhar-
sányi Mészk  Formáció fels  részét tárta fel. PETERSt l (1863) napjainkig sok hazai (HOFMANN 1876, ifj. 
LÓCZY 1912, 1913, RAKUSZ 1937, STRAUSZ
1952, RAKUSZ & STRAUSZ 1953, NOSZKY
1957, FÜLÖP 1966, WEIN 1967, CSÁSZÁR &
FARKAS 1984, CSÁSZÁR et al. 1988, 
CSÁSZÁR 1989, 1992, 2002, BODROGI 1988, 
1999, CZABALAY 1989, 1994, GÖRÖG 1991, 
1996 stb.) és néhány külföldi szakember 
(PEYBERNÈS 1979, PEYBERNÈS & CONRAD
1979, SCHLAGINTWEIT 1990) több tucat 
publikációja tanúskodik az érdekl dés nem 
lankadó voltáról, ami csak részben köszön-
het  a közeli Nagyharsányon feltárt alsó-
kréta Harsányhegyi Bauxit Formációba so-
rolható lencsék remélt itteni el fordulásá-
nak.

Intenzív termelés a k fejt ben a Bere-
mendi Cement és Mészm  üzembeállítása 
óta folyik, aminek eredményeként a termelés 
a Sz l -hegy egészére kiterjedve egyre 
mélyebb szintek létesítését követelte meg. A 
legfels  fejtési szintnek mára már roncsai 
sem maradtak.  

Jelen ismertetés a kb. 15 évvel korábbi 
szelvényezés eredményén és azt követ  vizs-
gálatokon alapszik. Az akkori 3 fejtési szint 
közel 50 m vastag rétegsorának vizsgálatát 
tette lehet vé (19. ábra), miközben az egyes 
fejtési szintek között az enyhe rétegd lés

18. ábra – A Nagyharsányi Mészk  Formáció 
elterjedése a Villányi zóna nyugati részén (CSÁSZÁR
2002).
1 — Nagyharsányi Mészk  a neogén képz dmények 
feküjében; 2 — Nagyharsányi Mészk  felszínen; Cr — 
egyéb kréta képz dmények; J — jura; T — triász; P — 
perm; C-P — karbon és perm; Pal — metamorf 
paleozoikum; Maty-1 — Nagyharsányi Mészkövet nem 
harántolt fúrás; Nh-1 — Nagyharsányi Mészkövet ért 
fúrás
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19. ábra –  A beremendi k fejt  fejtési szintjeinek rétegoszlopa, a vékonycsiszolatos vizsgálatok eredményei 
és azok skörnyezeti értelmezése (CSÁSZÁR 2002) 
1 — rudista kagyló; 2 — egyéb kagyló; 3 — csiga; 4 — tengerisün; 5 — onkoid, 6 — Miliolina sp.; 7 — 
agyagos közbetelepülés 

ellenére is mintegy 22 m vastag rétegsor maradt ki a vizsgálatokból. A vastagpados, ritkábban tömeges 
kifejl dés  mészk  rétegsorba csak kivételesen települ közbe egy-egy 30-40 cm vastag réteg. A mészk
uralkodóan középszürke szín , gyakran bitumen szagot áraszt. A fentiekkel összhangban alapanyaga 
mikrites, szövettípusa rendszerint wackestone és packstone, de nem ritka a mudstone sem. Az egyéb 
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szövettípus, mint a boundstone, a grainstone és a floatstone kivételesnek számít. Makrofauna tartalma f ként
néhány rudista taxonnal jellemezhet , melyek CZABALAY (1994) szerint az alábbiak: Toucasia carinata
(MATHERON), Caprina douvillei (PAQUIER), Requienia ex. gr. tortilis MAINELLI, Praecaprina sp., 
Monopleura sp. és Agriopleura sp. Egyéb kagyló (pl. Chondrodonta) csak kivételesen fordul el , mint ahogy 
csiga (Plesioptyxis prefleuriaui (D’ORBIGNY), P. fleuriaui (D’ORBIGNY), P. cretacea (CONRAD)) és tengeri 
sün is ritkán jelenik meg.  

Mikrofosszília tartalma közepesnek mondható, de helyenként kifejezetten szegényes is lehet. 
Leggyakoribb eleme a helyenként szabad szemmel is felismerhet  Miliolina és az egyéb mészvázú, továbbá 
agglutinált bentosz foraminifera. Az utóbbi csoport jellemz  eleme, az Orbitolina csak kivételesen dúsul fel 
makroszkóposan is felismerhet  módon. Ezek között mind SCHLAGINTWEIT (1990) mind GÖRÖG (1996) az 
Orbitolina (M) texana (ROEMER) és Dictyoconus pachymarginalis (SCHROEDER), míg mások ett l nagy 
mértékben eltér  fajokat véltek felismerni. Az egyéb foraminiferákról BODROGI (in: CSÁSZÁR et al. 1988) 
adott részletes áttekintést. A fentieken túlmen en vékonycsiszolatban az alábbi smaradványok voltak 
felismerhet ek: Ostracoda, Cadosina sp., Bacinella irregularis RADOI I , Lithocodium sp., szivacst ,
Dasycladacea és Cayeuxia sp. (CSÁSZÁR 2002)

A viharüledék hiánya, a zöldalga nagyon alárendelt volta és a dominánsan mikrites alapanyag 
hullámbázis alatti, mélyebb szublitorális üledékképz dési környezetre utal. 

A Beremend-1 fúrás
A k fejt  udvarán mélyített Beremend-1 fúrás 424 m-ben ütötte meg a Nagyharsányi Mészk  feküjét 

alkotó fels -jura Szársomlyói Mészk  Formációt. Ennek alsó fele lényegét tekintve megegyezik a fentiekben 
leírtaknál smaradványban lényegesen gazdagabb harsányhegyi szelvénnyel. A formáció legalsó rétegei itt is 
édesvíziek, majd fölfelé oszcillációs jelleggel 
el bb édes- és elegyesvízi rétegek váltakoz-
nak, végül a tenger állandósulását jelz sma-
radványok lesznek a kizárólagos alkotók. A 
fúrásban 424 – 850 m között a Szársomlyói 
Mészk  Formációba lefelé haladva egyre 
gyakrabban és egyre nagyobb vastagságban 
települ közbe a Nagyharsányi Mészk  (20. 
ábra). Figyelemre méltó, hogy a legfels  köz-
betelepül  rétegek édesvízi eredet ek, míg a 
legfiatalabbnak mutatkozó Orbitolina (M) 
texana (ROEMER) faj két mintában volt kimu-
tatható a 846,5 m alatti tartományban. Igazi 
különlegessége a fúrás alsó szakaszának, hogy 
a nyilvánvalóan tektonikus jelleg  rétegsorban 
a közbetelepülések egyértelm en fordított 
Nagyharsányi Mészövet jeleznek, miközben a 
Szársomlyói Mészk  rétegtani tagolása a na-
gyon hiányos mintavétel és azok áttekint
jelleg  vizsgálata alapján nem volt egyértel-
m en megadható. A Szársomlyói Mészk  509 
m fölötti szakaszából nem sikerült mintát talál-
ni a MÁFI somogyi (vasasi) mintaraktárában. 
Ez alatt a Szársomlyói Mészk  packstone 
szövet nek bizonyult, amely lefelé haladva 
egyre inkább grainstone jelleg vé vált. Az els
egyszer  ooid 553 m-b l került el , amely 
alatt rövidesen megjelentek a valódi ooidok is. 
Lényegében ezzel egy id ben léptek fel a 
Saccocoma töredékek is. PIROS (1997, nem 
publikált jelentés) a Szársomlyói Mészk  649,5 
m-ében és 803, 0-804,5 m-e között Pianella
grudii RADOI I  és Clypeina jurassica minor
KER MAR alga fajokat határozott. A fentiek 
alapján nem zárható ki, hogy a Szársomlyói 

20. ábra – A Beremend-1 fúrás alsó részének 
egyszer sített rétegoszlopa vékonycsiszolatos 
vizsgálatok alapján (CSÁSZÁR 2002) 
NLF — Nagyharsányi Mészk  Formáció; SzLF — 
Szársomlyói Mészk  Formáció
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Mészk  pikkelyezett rétegsora is lefelé fiatalodó jelleg , vagyis a fúrásban feltárt rétegsornak a 424 m alatti 
szakasza átbuktatott helyzetben van, ami magyarázhatóbbá teszi a pikkelyekben kirajzolódó rétegsort is. 
Ennek a modellnek a hitelességét er síti a közeli Lippó-1. fúrásban (1. ábra) 1649 m vastagságban feltárt 
Nagyharsányi Mészk , amelynek rétegsoráról BODROGI (1999) vizsgálatai igazolták annak átbuktatott hely-
zetét. A fúrás fels  20 m-ében települ a charás rétegeket is tartalmazó, az édesvízit l a normál tengeriig vál-
tozó sótartalmat jelz  mészk , amely tökéletesen azonosítható a nagyharsányi k fejt ben feltárt kréta réteg-
sor bázisán települ  rétegekkel. Ez alatt BODROGI (1988, 1999) az alábbi orbitolinákra épül  együttes zóná-
kat állapított meg: Palorbitolina (E.) lenticularis – P. (E.) charollaisi, Orbitolina (M.) parva – O. (M.) 
texana, O. (M.) texana – O (M.) subconcava és O. (M.) parva – O. (M.) texana – Sabaudia auruncensis.
CZABALAY (1987) ugyaninnen az alábbi makrofauna jelenlétér l számolt be: Toucasia carinata (MATHE-
RON), T. lonsdalei, (D’ORBIGNY), Agriopleura marticensis (D’ORBIGNY), A. darderi ASTRE, Eoradiolites
murgensis TORRE, Liostrea couloni (D’ORBIGNY), Plesioptyxis fleuriaui (D’ORBIGNY), Tritonalia urgonense
P. et C., Nerinea sp., Pseudonerinea sp., Pseudomelania sp., Astrocoenia sp, és Favia sp. 

A 2. bauxit szint
A k fejt  középs  fejtési szintjében, az északkeleti oldalon egy ismeretlen korú töbör gyökérrégiójában 

üreg- és hasadékkitöltésként, valamint az alsó fejtési szint északnyugati falában lév  hasadékkitöltésben 
vörös szín  pelitkitöltések voltak megfigyelhet k. Az innen származó minták egyikében 6, ill. 7% diaszport, 
egy másikban <1% gibbsitet igazolt a röntgendiffrakciós és a termoanalitikai vizsgálat. Ez az eredmény két-
ségtelenné teszi, hogy a Villányi-hegységben a kora-kréta bauxitképz dés mellett létezett egy fiatalabb 
bauxitfelhalmozódási periódus is, melynek korát – fed  hiányában – csak valószín síteni tudjuk kés -
krétának, esetleg id sebb paleogénnek.

Fels -kréta bazalt
A k fejt  középs  fejtési szintjében egy kb. 1,5 m széles, függ leges hasadékban er sen breccsásodott, 

és fakószürke szín re mállott küllem , er sen agyagosodott k zet volt található, amelynek mibenlétét az 
urgon kutatás idején szabad szemmel nem tudtam meghatározni. A kés bbiekben MOLNÁR & SZEDERKÉNYI
(1996) ebb l a k fejt b l írt le er sen bontott pikrobazalt jelleg  képz dményt, amelyet K/Ar mérések alap-
ján kés -kréta korúnak min sítettek. Csak valószín síteni tudom, hogy a fent említett k zetr l lehet szó.

Pleisztocén csont breccsa
A fejtés el rehaladtával er sen megváltozott a Sz l -hegy morfológiája, ahol csak nagyon bizonytalanul 

jelölhet  ki az egykori önálló k fejt  azon része, ahonnan a nagy tömeg  gerinces maradvány el került.

Cseppk barlang
A középs  szinten – az egykori törmelékekb l ítélve – cseppk ben, kalcitkristályokban és virágszer

aragonit kérgezésben gazdag barlang került feltárásra a fejtés során, amely ex lege védett lévén, „tanúhegy-
ként” meredezik a k fejt ben.

Pliocén gerinces lel helyek

A beremendi Sz l -hegy kréta mészkövének nagyrészt bányászattal 
feltárt, majd megsemmisített karsztüregeib l már a XIX. sz. közepét l
nagyszámú és rétegtani szempontból jelent s plio-pleisztocén korú eml s-
fauna vált ismertté. Csontmaradványainak els  leírója 1864-ben megjelen-
tetett hátrahagyott munkáiban PETÉNYI SALAMON JÁNOS (21. ábra) volt. A 
magyar gerinces paleontológia kezdete ily módon PETÉNYI személyéhez és 
Beremendhez köt dik.

Az utólag beszámozott lel helyek a következ k (KRETZOI 1956; 
JÁNOSSY 1979; KORDOS 1991a; PONGRÁCZ 1999 nyomán) (22. ábra): 

Beremend 1: A PETÉNYI S. J. (1864) által az un. Felk bányában feltárt, 
vörösagyaggal kitöltött karszthasadék. 

Beremend 2: Valószín leg PETÉNYI lel helykomplexumának középs
szakasza.

Beremend 3: A PETÉNYI-féle lel helyekhez tartozó, kevés 
smaradványt szolgáltató lel hely. (A PETÉNYI-féle lel helyek napjainkban 

21. ábra – Petényi 
Salamon János
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már nem azonosíthatók, valószín leg
megsemmisültek. A gy jteményekben 

rzött eredeti leletek nagyrésze a 2. 
lel helyr l származik.) 

Beremend 4: Azonosíthatatlan, 
KORMOS által az 1930-as években való-
szín leg több lel helyr l gy jtött, külön-
böz  korú maradványok lel helye. 

Beremend 5: 1952-ben a bánya 
nyugati oldalában lerobbantott k tömbök 
közül el került, a többi beremendi fauná-
hoz viszonyítva id sebb korú, rétegtani 
szempontból egységes állattársaság. 

Beremend 6: A nagy k fejt ben
1953 tavaszán végzett robbantással egy 
barlang fels , meszes csontbreccsájának 
maradványai.  

Beremend 7: A Sz l -hegy nagy 
k bányájának keleti oldalában id r l-
id re megnyílt az a hasadékkitöltés, 
ahonnan MEHELY L. és KORMOS T. 
egyaránt gy jtött, s ahonnan a Prospalax
típusállkapcsa is el került.

Beremend 8: Mimomys-t és 
Beremendia maradványokat tartalmazó 
szórványlel hely. 

Beremend 9: A Lepus terrarubrae
típuslel helye, b vebb adat nélkül. 

Beremend 10: KORMOS szerint a Blau-féle k fejt ben nyíló, az alján állandó vízborítású barlang 
csonttartalmú kitöltése. 

Beremend 11: A nagyk fejt  nyugati udvarában robbantás után 1973-ban feltárult, vörösagyaggal 
kitöltött hasadék tipikus faunalel helye (JÁNOSSY 1986). 

Beremend 12-13-14: Az 1970-es évek bányam velésével el került szórványos leleteket tartalmazó 
lel helyek. 

Beremend 15: A különlegesen gazdag gerinces mikro- és makrofaunát szolgáltató lel hely a bánya leg-
alsó szintjén, az északi sarokban 102 és 116 m tszf. magasságok közötti szakaszból egy 1981. évi robbantást 
követ en került napvilágra (JÁNOSSY 1987). 

Beremend 16: A bányaterületen 1984-ben megnyílt Kristály-barlangból, ill, a felette húzódó omladék 
vörösagyagos kitöltéséb l származnak a csontmaradványok (JÁNOSSY 1996). 

Beremend 17: A bánya 116 m-es szintjén, a Kristály-barlang bejáratától DK-re lév  bányafal breccsás, 
törmelékes, csontdús, vörösagyagos hasadékkitöltése (JÁNOSSY, 1996). 

Beremend 18: 1993 tavaszán a bánya fels  szintjének DK-i fejtési frontján feltárult vörös, narancsvörös 
szín , csontokban rendkívül gazdag, függ leges hasadék kitöltése. A lel helyet 1995 végére letermelték. 

Beremend 19: 1994 augusztusának közepén a 18. lel hely közelében feltárult vékony hasadék narancs-
sárga szín  kitöltése. A lel hely 1995 végére megsz nt.

Beremend 20: 1995. október 7-én a bánya fels  szintjén felfedezett, vörösagyaggal kitöltött hasadék 
kitöltése, amelyben gyakoriak voltak az aprógerincesek maradványai. 

Beremend 21: A bánya fels  szintjén 1995. november 25-én feltárult keskeny hasadék vörösagyagos 
kitöltése.

Beremend 22: 1996. április 20-án a 100 m-es szinten feltárult (és 1996. júniusában megsemmisült) 
lel hely, ahonnan " srozsomák" maradványa került el  (PONGRÁCZ 1999). 

Beremend 23: 1996. május 11-én a bánya alsó szintjén felfedezett hasadéklel hely, ami 1996 júniusára 
megsemmisült. 

Beremend 24: 1996. november elsején felfedezett, vörös agyaggal kitöltött, teljes szelvényében aragonit-
tal cementált, nagyeml sök csontmaradványaiban gazdag hasadék, amit 1997 novemberében lerobbantottak. 

Beremend 25: 1997. február 22-én a 100-as szint déli oldalán felfedezett lel hely maradványa. 

22. ábra – A beremendi mészk bánya sgerinces lel helyei
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Beremend 26: A 100 m-es (legmélyebb) bányászati szinten el került, mintegy 30 m széles és 20–25 m 
magas k zettörmelékes, vörösagyagos hasadékkitöltés, ahonnan a MÁFI részletes földtani vizsgálatot 
("alapszelvény") végeztetett (MARSI et al. 2001). A lel helyet a gy jtést követ en nagyrészt lerobbantották. 
A réteg szerint begy jtött 48 darab, fels -pliocén korú kisminta összesített faunalistája KORDOS (2001) 
szerint a következ :

Celtis sp. 
Gastropoda indet. 
Pisces indet. 
Megalobatrachidae indet. 
Pelobates sp. 
Anura indet. 
Urodela indet. 
Lacerta sp.
Ophisaurus sp. 
Ophidia indet. 
Testudo sp. 
Aves indet. 
? Primates indet. 
Chiroptera div.sp. indet. 
Talpa minor FREUDENBERG
Talpa sp. (nagy forma) 
Blarinoides mariae SULIMSKI
Soricidae indet. 
Ursus sp. 
Pliopetes hungaricus KRETZOI

Pliopetaurista pliocaenica (DEPÉRET)
Glis minor KOWALSKI
Muscardinus sp. 
Gliridae indet. 
Prospalax priscus (NEHRING)
Cseria gracilis KRETZOI
Rhagapodemus frequens KRETZOI
Apodemus dominans KRETZOI
Apodemus sp. 
Micromys praeminutus KRETZOI
Muridae indet. 
Dolomys milleri NEHRING
Dolomys nehringi KRETZOI
Propliomys hungaricus (KORMOS)
Mimomys stehlini KORMOS
Arvicolidae indet. 
Ochotona sp. 
Hypolagus sp. 
Ruminantia indet. 

A fauna jellegzetességei: A faunában az aprógerincesek dominálnak, ami valószín leg a korlátozott 
mennyiség  mintavételre vezethet  vissza. Gyakoriak a denevérek, a rovarev k (Talpidae, Soricidae), az 
egerek (Muridae) és a pockok (Arvicolidae), állandó jelenlév k a mókusfélék (Sciuridae) és a pelék (Gliri-
dae). Hiányoznak a hörcsögök (Cricetidae), és a kisragadozók (Mustelidae). Mindezek faunafejl dési, kör-
nyezeti és tafonómiai okokra vezethet k vissza. A domináns csoportok alapvet en általános evolúciós 
okokat tükröznek, miszerint a pocok- és cickányfajok ekkor indultak rohamos fejl désnek, s a korábban 
gyakori egerek pedig nagy egyedszámmal voltak jelen. A mókusfélék és pelék az ilyen típusú és korú faunák 
jellemz  kisér  elemei, míg a hörcsögök hiánya környezeti-állatföldrajzi okokkal magyarázható. A kisraga-
dozók hiánya tafonómiai, felhalmozódási sajátosság.  

Tafonómiai következtetések: Az alapszelvény teljes rétegsora faunisztikai szempontból egységes, ami 
gyors üledékfelhalmozódásra enged következtetni, feltéve, hogy a mintavétel valóban a természetes réteg-
sorrendet követte. A szelvényen belüli tafonómiai különbségek a következ k: (1) a legalsó szintekben (48.- 
40. minták) megnövekszik a denevérek száma, ami nyitott barlangi körülményekre utal; (2) a 40-24. minták 
viszonylag csont és fajszegények, ami a csontfelhalmozódás tényez inek csökkenésére, vagy gyorsabb 
üledékfelhalmozódásra vezethet  vissza; (3) gerinces maradványokban rendkívül gazdag a 23.-20. minta-
sorozat, itt nagyobb számban kimutathatók a nagyeml sök is. Utóbbiak csontmaradványai épebbek a kisem-
l sökénél. Az aprógerincesek valószín leg bagolyköpetes felhalmozódásúak, miután hiányoznak a kisraga-
dozók, a nagyeml sök pedig valószín leg behullhattak a nyitott, zsombolyszer  karsztüregbe; (4) a (21.-15. 
minták diverzitása és egyedszáma közepes, aminek hátterében az üreg jellegének megváltozása állhat; (5) a 
14.-1. minták csonttartalma rendkívül szegényes. 

Összességében a karsztüregkitöltés gyors, több szakaszú volt, ahol a kezdeti nyílt barlangi körülménye-
ket a feltölt d  zsomboly különböz  folyamatai, szakaszai váltották.  

Biokronológiai helyzet: A Villányi-hegységb l és a Beremendi-rögb l megismert, biokronológiai-bio-
sztratigráfiai értékelésre alkalmas faunák sorába a beremendi alapszelvény jól beilleszthet . Átmenetet alkot 
a Csarnóta 2. és a Beremend 5. lel helyek között. Ez megfelel a Kretzoi-féle (KRETZOI 1969) Csarnótánum 
és a Beremendium átmeneti szakaszának, egyúttal a Beremendr l tudományosan feldolgozott faunák legid -
sebbike. A pocokfélék evolúciójára alapozott állatföldrajzi biosztratigráfiában az alapszelvény faunája a 
Mimomys occitanus taxon-tartomány zónába illeszthet  a Cseria gracilis, a Propliomys hungaricus, a 
Mimomys stehlini és a Dolomys nehringi fajok alapján (KORDOS 1994). Biosztratigráfiai korrelációban a 
fauna 3,1 és 3,3 millió évekkel ezel ttre tehet  (23. ábra).
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Ökológiai következtetések: A Csarnóta 2. lel hely faunája kiugróan magas fajszámával (diverzitásával) 
és nedves-meleg, erdei faunájával a mediterrán térségben és Közép-Európában jellegzetes (KORDOS 1991b). 
A csarnótai faunával nagymértékben megegyez , attól csak egyes fajokban eltér  faunaegyüttes, valamint a 
nyílt vegetációt igényl  alakok (pl. Cricetidae) hiánya a beremendi alapszelvénynél is ezt a környezetet 
valószín síti. Hasonló ökológiai körülmények valószín síthet k az alapszelvénynél fiatalabb Beremend 5., 
11. és 15. sz. lel hely faunájában is, míg az ezeket követ  Villány 3., Osztramos 2. és 8. faunájában a nyílt 
vegetációjú fajok már megjelentek (JÁNOSSY 1986).

MÁJUS 8. (SZOMBAT) DÉLUTÁN 

A BESZÉL  KÖVEK ALAPÍTVÁNY SLÉNYKIÁLLÍTÁSA HARKÁNYBAN 

PONGRÁCZ LÁSZLÓ 

Alapítványunk, mint civil szervezet, 1994-ben alakult meg. Az alapítvány f bb célkit zései és feladatai: 
természetvédelem, földtani természetvédelem, tudományos ismeretterjesztés, oktatás, környezeti nevelés, 
tudományos alapkutatás és ökoturizmus. Legf bb tevékenységünk a m köd  bányákban az ipari termelés 
során feltáruló, de pusztulásra ítélt földtani természeti értékek (ásványok és smaradványok) megmentése. 
Alapítványunk ezen természeti értékment  tevékenységét 1995-t l els sorban Beremenden, a Duna-Dráva 
Cement-M vek Kft. beremendi k bányaüzemében végzi a kitermel  cég engedélyével, szakmai és technikai 
segítségével. További jó együttm ködés van e tevékenység kapcsán alapítványunk és a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatósága (DDNPI) között. 

Az általunk megmentett természeti értékeket jelent s helyi értéknek tekintjük, ezért hoztunk létre Har-
kányban állandó bemutatóhelyet a számukra. A kiállítás az elmúlt 5 millió év eseményeit és él világát
mutatja be, az itt látható smaradványok révén. Valamennyi bemutatott smaradvány közös vonása, hogy 
m köd  bányákból kerültek megmentésre az ipari termelés el l. Alapítványunk földtani értékment  tevé-
kenysége nélkül mindezek az smaradványok már rég megsemmisültek volna, és cementként, betonként 
hasznosulnának számos építményben. Az általunk megmentett smaradványlel helyek anyagai bárki számá-
ra hozzáférhet ek és vizsgálhatóak. Néhány hónapon belül 2-2 vendégszobát és kutatószobát hozunk létre 
Harkány Város Önkormányzata segítségével. E kutatószobákban minden szakmai igényt kielégít  háttérfel-
tételt biztosítunk az egyes lel helyek anyagainak helyben történ  tanulmányozásához. Számos olyan, Euró-
pában egyedülálló lelet látható kiállításunkon, melyek látványosságukon túl kimagasló tudományos értéket, 
páratlan természeti-nemzeti kincset jelentenek. Ilyenek többek közt a leggazdagabb magyarországi óriás-
hiéna leletek, a legjelent sebb európai makákó-maradványok (koponya, állkapcsok), több elefántféle záp-
fogai (déli elefánt – Mammuthus meridionalis, erdei elefánt – Elephas antiquus, trogontherii mamut – 
Mammuthus trogontherii, közönséges vagy gyapjas mamut – Mammuthus primigenius), stb.

23. ábra – Beremendi és csarnótai lel helyek legfontosabb pocokféléinek elterjedése és biosztratigráfiai 
korrelációjuk
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Alapítványunk sgerinces gy jteménye félszáz lel hely pontosan dokumentált smaradványanyagát tar-
talmazza (jelenleg 187 636 darabot számlál a teljes gy jtemény). A legtöbb lel helyr l rajtunk kívül senki 
más nem gy jtött, illetve mentett slénytani anyagot, és e lel helyek többségét már letermelték.  

Az értékmentés részét képez  terepi dokumentálás legalább olyan jelent ség , mint a megmentett föld-
tani értékek. Alapítványunk archívumának több ezer oldalnyi dokumentuma, és szintén több ezer fényképfel-
vétele rég elt nt lel helyekr l, azok k zettani, ásványtani, és slénytani jellemz ir l nyújt páratlan és pótol-
hatatlanul becses információkat a földtan m vel i számára. Alapítványunk archívuma bárki számára hozzá-
férhet , aki kész munkatársainkat partnernek elfogadni, és nem sérti meg ket azzal, hogy dilettánsnak, rossz 
értelemben amat rnek nevezi ket. Ezek a munkatársak ugyanis id t és anyagiakat nem kímélve, napi szin-
ten kísérik figyelemmel most is a bányában folyó ipari termelést, hogy amint új lel hely vagy más jelent s
földtani objektum tárul fel, azonnal hozzálássanak a dokumentáláshoz és a szakmailag igényes földtani 
értékmentéshez.  

Mint azonban a fentiekb l látható, a természetvédelmi munkánál nem álltunk meg, hanem a nagyközön-
ség és a szakemberek számára egyaránt igyekszünk minden közönség- és szakmai igényt kielégít  feltétele-
ket biztosítani Harkány városban az eddig megmentett értékek megismertetéséhez. 

A "Beszél  Kövek" Alapítvány képvisel je: Pongrácz László 
7815 Harkány, Kossuth L. u. 2. 
Tel.: 06-20-485-0185; Fax: 06-72-480-518 
Adószám: 18529454-1-02 
Bankszámlaszám: 11992024-06489368-10000001 
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