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A Bakony hegységi Nummulites-fauna 
paleobiogeográfiai áttekintése* 

Dr. Kecskeméti Tibor 

(8. ábrával) 

Ö s s z e f o g l a l á s : A tanulmány alsóeocén, alsó- és középsőlutéciai, valamint felső
eocén tagolásban ismerteti a gazdag Nummulites-fauna összetételét és területi eloszlását. 
A felsőlutéciumban a Déli-, Magas- és ÉK-Bakony közötti faunakülönbségek 3 kisebb 
•biogeográfiai egység elkülönítését indokolják. Más faunákkal való összehasonlítás és a 
rokonsági fok quantitativ elemzése alapján a bakonyi Nummulüee-fauna a mediterrán 
faunaprovincia ószeki peremén kialakult faunák sorába tartozik s a keletatlanti és ázsiai— 
indiai provinciák felé mutat kapcsolatot. A felsőeocénben az ÉK-Bakonyban jelent
kező ún. boreális faunaelem jelenléte az északi faunaprovincia felé kialakuló kapcsolatra 
utal. 

A teriilet Nummulites-ía,xm.á,]áxó\ kimondottan paleobiogeográfiai tanulmány 
még nem jelent meg. Csak az ősföldrajzi és fejlődéstörténeti vázlatok érintik a 
témát s szolgáltatnak hozzá értékes adatokat (SZŐTS E . 1956; MÉSZÁROS M . — 
Юшлсн E . 1962, 1966; DTJBAY L. 1962; K O P E K G. 1964; K E C S K E M É T I T . 1971, 
1973; K O P E K , G. —DTTDICH, E . — K E C S K E M É T I , T . 1972; K O P E K G. 1979). 

A vizsgálatokhoz az alapot a bakonyi eocén szelvények Nummuliteseinek 
részletes taxonómiai és rétegtani feldolgozási eredményei szolgáltatták. A szel
vényeket — többségük jó magkihozatalú mélyfúrás — úgy választottuk ki, 
hogy azok a bakonyi eocén képződményeket területileg és időben minél telje
sebben lefedjék, illetve feltárják. A mintegy 50 szelvény közül a legfontosab
bak térképi helyét az 1. ábra mutatja. 

Időegységenként (emelet és alemelet) történő áttekintésünk során elsőként 
mindig azt vizsgáljuk, hogy milyen Nummulites-íaMna található a vizsgált 
területen. U tána összevetjük a faunát más területek faunáival (jellemző voná
sok, hasonlóságok és különbözőségek, rokonsági fok megállapítása stb.), végül 
keressük a fauna kialakulásának okait, figyelembe véve a környezet, az ős
földrajzi helyzet és a szerkezeti mozgások meghatározó, illetve befolyásoló 
szerepét. 

Megállapításainkat igyekeztünk minél egzaktabbá tenni, ezért ahol lehetett 
matematikai megközelítést alkalmaztunk. A faunák diverzitását a WILLIAMS-
féle diverzitási indexszel, rokonsági fokát a JACCARD-koefficienssel fejeztük ki. 

Faunáink elemzésénél abból indultunk ki, hogy az egyes fajok melyik paleo
biogeográfiai egységhez tartoznak. Besorolásuk BLONDEATJ, A . (1972) fauna
provincia-beosztása alapján történt. Provinciái közül a mediterrán, a kelet
at lant i és az ázsiai—indiai faunaprovincia fontos számunkra. A faunaprovin
ciák elhelyezkedését a számunkra legfontosabb középsőeocénben a 2. ábra 
mutat ja . 

• Előadva az Általános Földtani Szakosztály és az Öslénytani-Rétegtani Szakosztály ősföldrajzi Ankétján 1978. 
nov. 9-én. 

A téma bővebben, elsősorban a helyigényes faunisztikai részletekkel kiegészítve, az Annales Hist.-nat. Mus. Nat. 
Hung. 70. kötetében van kifejtve. 
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1. ábra. A bakonyi eocén képződmények elterjedése a fontosabb feltárások, valamint biogeográfiai egységek feltün
tetésével. J e l m a g y a r á z a t : 1. Fúrások, 2. Felszíni feltárások, 3. Sekélytengeri-, 4. Szigettengeri-, 5. Meden-

cefáciestartomany 
Fig. 1. Extension des formations éocènes du Bakony avec indicatop onss affleurements plus importants et des 
unités biogéographiques. L é g e n d e : 1. Sondages, 2. Affnsirements du surfake Domaines faciologiques: 3. de 

mer peu profonde, 4. archipélagique, 5. de bassin 

A bakonyi Nummulites-îaxaxa, ősföldrajzi helyzete és összetétele alapján a 
mediterrán faunaprovincia északi pereméhez tartozik. Összetétele, jellege és 
változásai a mobilis selfrógióban való kialakulásra és egzisztálásra utalnak. 
Ez t a szerkezeti mozgások és az üledékképződés menetének vizsgálata is alá
támasztja (KOPEK G . 1 9 6 4 ; DUDICH E . 1 9 7 7 ) . 

A bakonyi Nummulites-fauna összességében mind faj- ( 5 7 taxon), mind 
egyedszámban (a minták többségében kőzetalkotó mennyiségben) gazdag, s 
Európa leggazdagabb Nummulites-faunái közé tartozik. Emeletekre, illetve 
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2. ábra. A Nummulitesek faunaprovinciái (BLONDEATT A. 1972 után). 1. Mediterrán, 2. Kelet-atlanti, 2a. Északi (bore-
ális), 3. Ázsiai-indiai, 4. Indonéziai-nyugat-pacifürus, 5. Nyugat-atlanti 

Fiç. 2. Les provinces faunistiques des Nummulites (d'après BLONDEATJ, А. 1972.) 1. Méditerranéenne, 2. Atlantique 
orientale, 2a. Boréale, 3. Indo-asiatique, 4. Indonèse—Pacifique occideutale, 5. Atlantique occidentale 

alemeletekre bontva azonban ez a megállapítás nem ilyen egyértelmű. Ugyanis 
az alsóeocén kis, a középsőeocén nagy, a felsőeocén pedig közepes diverzitású 
Nummulites-f&xm&t tartalmaz. 

Alsóeocén fauna 
Alsóeocén Nummulites-ísiuna, csak a Déli-Bakonyban fordul elő. Biztosan 

csak a Devecser (Dv.) 2 . sz. fúrásból ismerünk ilyen korú faunát (DUDICH E.— 
HŐRISZT G Y . 1 9 6 4 ) . I t t a 2 0 8 , 0 — 2 0 9 , 0 m közötti minta egy kis diverzitású 
( 1 , 2 ) faunát tartalmaz, melynek 3 jellegzetes alakja van. Az egyik a N. burdi-
galensis-hez, a másik a N. rotularius-hoz, a harmadik a N. partschi-hoz hason
lít. Közelállásuk e 3 fajhoz kétségtelen, belső jellegeik beható vizsgálata s a 
típusos példányokkal való összehasonlítása azonban azt mutatja, hogy a deve-
cseri példányok nem azonosíthatók a fenti fajok típusos példányaival. Számos 
jellegükben már túlhaladták azok fejlődési fokát, ezért külön taxonnak tekint
jük őket s egyelőre a megfelelő fajok affinis alakjaként jelöljük meg azokat. 

A devecserivel egyező összetételű Nummulites-fmnéA hazánkban sem a 
Déli-Bakonyból, sem máshonnan nem ismerünk. A Déli-Bakony többi, mély 
eocén Nummulites-f&xm&]& (Szőc, Balatonhegy; Sümeg, Darvastó) szorosan a 
N. laevigatus-OB összlethez csatlakozik, ezért attól biosztratigráfiailag elvá
lasztani nem lehet. 
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A típusos N. burdigalensis, N. patrschi és N. rotularius túlnyomórészt a 
mediterrán faunaprovincia északi peremén (Adour-medence, a svájci Schlieren-
flysch és Gurnigelflysch, Verona és Vicenza környéke, DNy-Szlovénia, az 
ausztriai Wasenberg és Michelsberg, a Kis-Kárpátok, a Lengyel-Tátra, az 
Ukrán- és Keleti-Kárpátok, Dobrudzsa, Bulgária, Kr ím és Törökország) 
(осилив, H . 1951; KAPELLOS, CH . 1973; PAPP , A. 1962; VA&OVA, M. 1963; 
BELMUSTAKOV, E . 1959), kisebb mértékben a déli peremen (Algéria, Egyiptom), 
valamint egyes területekre korlátozódva (ЕК-Irán, K-Afganisztán) az á z s i a i -
indiai faunaprovinciában fordulnak elő. 

Általában közepes diverzitású faunák alkotásában vesznek részt. E faunák 
állandó eleme a N. partschi; a N. burdigalensis és a N. rotularius megszakított 
előfordulásban az észeki mediterrán sávban, utóbbi az ázsiai—indiai fauna
provinciában is gyakori. Szívesen asszociálódnak egymással is. 

E fajok rétegtani helyzetére, illetve a faunaprovincia nyugati és keleti részén 
megfigyelhető különbözőségére i t t nem térünk ki, mivel azt egy korábbi dolgo
zatunkban részletesen ismertettük (KECSKEMÉTI, T. 1971). 

A Bakonyhoz legközelebb DNy-Szlovéniában Ajdovscina, Goriska Brda és 
Brkini közelében fordul elő а Ж burdigalensis és N. partschi a felsőcuisiben 
(PAVLOVEC, R . 1963). Távolabb É-Olaszországban Brusaferri (ROZLOZSNIK, P . 
1929), Monte Baldo (SCHAUB, H . 1962a) és a Paderno d 'Adda (SCHATTB, H . 
1968) cuisi üledékeiből mindhárom faj ismert a bakonyival azonos kőzettani 
kifejlődésben. 

Természetesen a cuisi tenger iVwramw/ites-faunájában számos más — elem
zésünk szempontjából nem lényeges, de egyébként fontos — faj is élt. Ezek a 
Nummulites'i&unaj jelentős fejlettségéről tanúskodnak. 

Ugyanakkor megfigyelhető, hogy egyes evolúciós sorok első nagy fejlődési 
szakasza a cuisium végén kezdett lezárulni. Ez figyelhető meg a N. pernotus-
burdigalensis és a N. praecursor-partschi fejlődési sor esetében is. Az előbbiben 
a N. burdigalensis, utóbbiban a N. partschi s az oldalágon fejlődő N. rotularius 
jelentette egy-egy fejlődési periódus végalakját. Egyidejűleg a végalakokból 
már korábban levált taxonok kezdtek kibontakozni. Ezek sok jellegükben 
túlhaladták a végalakok fejlődési szintjét s a megfelelő taxonok továbbfejlődő 
alakjainak tekinthetők. 

Az ősföldrajzi és faunisztikai adatok azt mutatják, hogy a cuisi tenger DNy-i 
irányból, Szlovénia, É-Olaszország felöl érkezett a Bakony területére. E ten
ger JY'wmm'iAíes-faunájában jelentős szerepet játszhattak a fenti továbbfejlődő 
alakok is, melyeket az előbbiekben N. aff. burdigalensis, N. aff. partschi és N. 
aff. rotularius névvel jelöltünk. Fejlődési szintjüket tekintve ezek evolúciós 
soruk legfelső cuisi szakaszába illeszthetők be (KECSKEMÉTI, T. 1973, 1977). 
Ennek alapján arra következtethetünk, hogy a tenger csak a legfelső cuisium-
ban nyomult be a Bakony DNy-i részére, így Devecser vidékére is és stabili
zálódva teret adot t e sajátságos Nummulites-fauna kialakulásának. 

Középsőeocén faunák 

A középsőeocénből gazdag, többnyire nagy diverzitású Nummulites-feumá,-
kat ismerünk. A faunák alemelet szinten többé-kevésbé jól elkülöníthetők 
egymástól. 
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Alsólutéciai faunák 

A Déli-Bakonyban és a Magas-Bakony nyugati és déli peremén, valamint 
a Dudari-medencében mutatkoznak. Rétegtanilag is elkülöníthető asszociá
ciók általában közepes diverzitású faunákat alkotnak. A N. laevigatus-szint 
mintáinak faunája területi átlagban 4,2-es diverzitású. Legnagyobb diverzitás 
a Csehbánya (Cseh.) 1. sz. fúrásban volt megfigyelhető 4,5-ös értékkel. Össze
hasonlításul: a párizsi-medencei Chamount-en-Vexin megfelelő faunájának di-
verzitása 0,8 (BLONDEATJ, A. 1965), a Vicenza-környéki Chiampoé (Cava Lo-
vata) 2,1 (SCHATJB, H. 1962). 

A számos szelvény több mint száz mintájának faunisztikai adataiból meg
lehetősen változatos faunakép bontakozott ki. Kialakításában az összes — ré
tegtanilag, vagy a Nummulitesek továbbfejlődése szempontjából — fontos 
Nummulites-csoport, illetve fejlődési sor képviselői részt vettek. Közülük leg
fontosabbak a laevigatus- és a burdigalensis-perforatus csoport tagjai, de szá
mottevőek mind rétegtani, mind biogeográfiai vonatkozásban a partschi-lorioli, 
a distans-irregularis és globulus-variolarius sor tagjai is. 

A fauna legfontosabb s többnyire leggyakoribb taxonja a jó szintjelző értékű, 
hálózatos N. laevigatus. Bakonyi elterjedése a Sümeg—Nyírád—Szőc—Halmi
ba—Ürkút—Kislőd—Városlőd—Csehbánya—Németbánya—Magyarpolány— 
Devecser községek által határolt területre esik. I t t minden szelvényben meg
található. 

Mellette a közepes méretű pontozott Nummulitesek a legjelentősebbek. Kö
zülük a N. gallensis a laevigatusos-szint alsó részére korlátozódik, a N. óbesus 
pedig inkább a laevigatusos-szint felső részében gyakori, de felfelé túllépi a 
N. laevigatus rétegtani elterjedési ha tárá t is. Földrajzi előfordulásuk a N. 
laevigatus-ével egyező, de gyakoriságuk kisebb annál. Jellegzetes faja a fauna 
képnek a csak déli-bakonyi areájú N. baconicus, valamint a lelőhelyek nagy 
részéről előkerült N. lehneri. Ri tkább és sporadikus előfordulású a N. uranensis. 
Az Ürkút , Kislőd és Németbánya környéki szelvényekben mindig jelen van, a 
többi szelvényben meggyérül, olykor a hiánya is megfigyelhető. 

Az előbbieknél lényegesen nagyobb areájú a N. sismondai és N. deshayesi. A 
két nehezen elválasztható faj nemcsak a Déli-Bakonyban, hanem a Dudari-
medencében is megtalálható. Általában nem nagy gyakoriságúak, de jelenlétük 
állandó. Rétegtanilag, bár a N. laevigatus elterjedésének felső szakaszát átfe
dik, inkább a magasabb alsólutéciai rétegekben otthonosak. A Déli-Bakony 
és a Dudari-medence közötti korreláció szempontjából fontosak. 

Fontos pontozott faj a N. praeaturicus (vö. SCHATJB, H. 1962b; KECSKE
M É T I T . 1977) is. Gyér egyedszámban és megszakított, de lényegében az egész 
Déli-Bakonyt lefedő szórt areában mutatkozik. Pénzesgyőr környéki (Pgyt. 
31. sz. fúrás; Reehegy) előfordulása É K felé való terjeszkedését jelzi. 

A partschi-lorioli csoportot a N. praelorioli és a N. lorioli képviseli. A N. 
praelorioli a Sümeg—Halimba—Kolontár—Ajka—Úrkút—Kislőd—Csehbá
nya—Németbánya irányában húzódó üledéksáv fúrásaiban és feltárásaiban 
fordul elő gyér egyedszámban. Gyakoribb nála, a magasabb rétegtani helyzetű 
N. lorioli, mely túllépi főként É felé a N. praelorioli elterjedési határát , így 
jelenléte az egész Déli-Bakonyra kiterjed. Lelőhelyein a faunakép egyik jel
lemző alakja. 

A distans-irregularis csoportból a JV. millecaput egy kistermetű alakja, a 
SCHATJB, H. által N. millecaput , ,petit"-nek nevezett taxon (SCHATJB, H. 1964) 
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fordul elő, a Déli-Bakony teljes területén állandóan faunaelemként, a Magas-
Bakonyban (főként Hárskút és Pénzesgyőr környékén), valamint a Dudari-
medencében szórt előfordulásban, általában közepes egyedszámban. 

A globulus-variolarius sor tagja a N. suemegensis és a N. dvdarensis. Előbbi 
eddig csak a sümegi Darvastó szelvényéből (KECSKEMÉTI, T. 1974) került elő, 
utóbbi pedig a Déli- és Magas-Bakony határvidékén Csehbányáról (Cseh. 1. sz. 
fúrás), a Magas-Bakonyból (Pénzesgyőr, Ree-hegy) és a Dudari medencéből 
(Weim-puszta) ismert. 

Érdekes eleme a Bakonyi alsólutéciai Nummulites-îaMxiànak. a N. apertus. 
Ez a N. praelucasi ágból kifejlődött faj a striatus csoportba tartozik s a Krím
ből ír ták le. Hazánkban eddig csak a Magas-Bakonyból került elő Pénzesgyőr 
és Zirc környékéről (Pgyt. 31., Zt. 25., Zt. 51. sz. fúrás). 

3. ábra. Az alsólutéciai Nummulites fajok földrajzi elterjedése a Bakonyban. 1. N. lorioli, N. millecaput „petit", 2-
N. laevigatas, N. gaUensis, N. obesus, N. lehneri, N. baconicus, 3. N. sismondai, N. deshayesi; U = N. uranensis, Pa 

V. praeaturicus, Pl = N. praelorioli, A = N. apertus, D = N. dudarensis, S = N. suemegensis 
Fig. 3. Répartition géographique des espèces de Nummulites dans le Bakony. 1. N. lorioli, N. miüecaput „petit" 
2. N. laevigatus, N. gaUensis, N. obesus, N. lehneri, N. baconicus, 3. N. sismondai, N. deshayesi; U = N. uranensis, 

Pa = N. praeaturicus, PI — N. praelorioli, A = N. a'pertus, D = N. dudarensis, S = N. suemegensis 

E fajok földrajzi elterjedését a 3. ábra mutatja. 
Hasonló faunák a Bakonyon kívül elsősorban Ny—DNy-ra találhatók. Leg

közelebb az Isztriai-félszigeten Karojba környékén ismerünk közel ilyen ösz-
szetételű faunát (PAVLOVEC, R. 1969). Távolabb É-Olaszországban Chiampo 
(SCHATJB, H. 1962a), majd még nyugatabbra az Adour-medencében Sorde-
l 'Abbaye (HEKB , R. — SCHATJB, H. 1963) és Urcuit faunája muta t erős rokon
sági fokot bakonyi faunánkkal. Kelet felé az örményországi Vedi-folyó völ
gyéből ismertet hasonló faunát GABRIELJAN , A. A. (1957). A bulgáriai Lukovit 
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(BELMTJSTAKOV, E . 1 9 6 9 ) , valamint a Pokuti-Kárpátok (Szovjetunió; NEM-
KOV, G . I. 1 9 6 7 ) Nummulites-ÍSMNÁJSI ugyancsak jelentős fokú rokonságot mu
t a t a bakonyival. 

összevetettünk két távoli, ázsiai—indiai faunaprovinciába tartozó faunát 
is. Az északkelet-iráni Shahrud (RAHAGHI, A.—SCHAXJB, H. 1 9 7 6 ) és a délkelet-
afganisztáni Tubbi-Kotal (KAEVER, M . 1 9 7 0 ) faunaképe is még elég nagy 
hasonlóságot muta t a bakonyival. Ezzel szemben igen kicsi a rokonság a Pá
rizsi-medence, továbbá a Krím Nummulites-íeLunájaval. 

Fenti lelőhelyek faunájának bakonyihoz viszonyított rokonsági fokát a 
jACCARD-koefficiens* alapján a 4. ábra mutatja. 

4. ábra. A fontosabb alsólutéciai Nummulites faunák bakonyihoz viszonyított rokonsági foka. A körök átmérője a 
rokonsági fokkal arányos. 1. Urcuit (40), 2. Sorde-1'Abbaye (43), 3. Chamount-en-Vexin (7), 4. Chiampo (46), 5. Karojba 
(43), 6. Bakony, 7. Keleti-Kárpátok (13), 8. Lukovit (20), 9. Krim (6), 10. Örményország (26), 11. EK-Irán (20). 

(Zárójelben a jAOOARD-koefficiens értéke) 
Fig. 4. Les degrés d'affinité des faunes de Nummulites plus importantes lutétien inférieur par rapport à celui du Ba
kony. Le diamètre des cercles est proportionnel au degré d'affinité. 1. Urcuit (40), 2. Sorde-1'Abbaye (43), 3. Chaumont-
en-Vexin (7), 4. Chiampo (46), 5. Karojba (43), 6. Bakony, 7. Carpathes orientales (13), 8. Lukovit (20), 9. Crimée (6) 
10. Arménie (26), 11. NE de l'Iran (20). (La valeur du coefficient de JACOARD est entre paranthèses.) 

A koefficiens nyugaton meglehetősen magas ( 4 0 — 4 6 között ingadozik) s 
értéke É-Olaszországban, Isztriában és az Adour-medencóben a legnagyobb. 
Kelet felé értéke csökken: a Pokuti-Kárpátokban már csak közel egyharmada 
az Adour-medenceinek s bár a Balkán-hegységben (Lukovit) és a Kaukázus
ban (Vedi-folyó) újra emelkedik, még mindig csak felét éri el a Bakonytól 
nyugatra levő faunáknak. 

Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a mediterrán provincia északi 
peremén a faunakicserélődés zavartalan és nagyfokú volt. A faunákban jelen-

* A koefficiens értékét az egyszerűség és a jobb ábrázolás kedvéért 100-zal szoroztuk. 
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tős a közös fajok száma (N. laevigatus, N. gallensis, N. obesus, N. uranensis, 
N. heneri, N. praeaturicus, N. lorioli). A regionális, egyes medencékben lokális 
eltejedésű fajok (N. sismondi, N. praelorioli, illetve N. baconicus, N. dudaren-
•sisjviszont e perem egyes területeinek kisebb-nagyobb biogeográfiai különb
ségeit hangsúlyozzák ki. 

A különbségek elsősorban szerkezeti mozgások okozta földrajzi, valamint kör
nyezeti izolációra vezethetők vissza. 

A perem nyugati szárnyán ez az izoláció kisfokú volt; közvetlen és széles 
ősföldrajzi kapcsolatról tanúskodnak a faunisztikai adatok. A környezeti fel
tételek is rendkívül hasonlóak voltak (a bakonyi, isztriai, észak-olaszországi 
és Adour-medencei Nummulites-faunák teljesen azonos kőzettani fáciesben 
maradtak fenn). 

A perem keleti szárnyán már jelentősebb elkülönülés figyelhető meg. A 
közös fajok száma csökken s egyre több regionális és lokális faj mutatkozik. 
A tenger tagoltabb volta és az epikontinentális sáv szűkülése a faunakicserélő
dést lassította (bizonyos fajok némi időkülönbséggel lépnek fel i t t a nyugatihoz 
képest), az ökológiai különbségek (elsősorban a kőzettani kifejlődés) pedig a 
faunák eltérő vonásait jobban kiemelték. Ehhez járul még a szomszédos fauna 
provinciák befolyásoló hatása, mely a faunaképben már észlelhető. 

A Bakony Nummulites-íaunáia, azt bizonyítja, hogy területünk az alsóluté-
ciumbana perem nyugati szárnyához kapcsolódott. A laevigatusos transzgresz-
szió DNy-ról É K felé nyomulva elöntötte a Déli- és Magas-Bakonyt s állandó
sulva nyílt és széles kapcsolatot létesített DNy felé. A Dunántúli-középhegység 
ÉK-i része ekkor még szárazulat volt, így a biogeográfiai kapcsolat erre tovább 
nem nyomozható. 

Ugyancsak nem muta tha tó ki ekkor közvetlen tengeri kapcsolat a szlovákiai 
közép-kárpáti medencék és az Erdélyi-medence felé. Utóbbi alsólutéciai fej
lődésmenete egyébként teljesen eltérő képet muta t a bakonyitól. Az Erdélyi-
medencéhez legközelebb Poreesti Nummulitesei (BOMBITA, |GH. 1 9 6 3 ) muta tnak 
némi faunisztikai rokonságot a Bakonnyal, ez azonban már a Déli-Kárpátok és 
a Balkán-hegység közvetítésével az északi perem keleti szárnyához kapcso
lódik. 

A mediterrán faunaprovincia déli peremének Nummulites-íam\emó\ csupán 
szórványosan állnak rendelkezésre adatok. Ezek a pontos összehasonlító elem
zésre sajnos nem elégségesek. 

Az Aquitaniai-, Párizsi-, Bruxellesi- és Hampshirei mecencék Nummulites-
faunája a mediterrán faunaprovinciából több hullámban érkezett az eocén 
folyamán. Az alsólutéciumban az Adour-medence felől ÉNy, majd É, végül 
É K — É felé nyomulva hódította meg a laevigatusos tenger a fenti területeket 
(BLONDEATJ, A. 1 9 7 2 ) . A Nummulitesek i t t meglehetősen izolált ősföldrajzi 
helyzetben egzisztáltak s egy sajátságos, szinte csak N. laevigatus-ból álló 
fauna alakult ki (a Párizsi-medence és a Bakony Nummulites-í&xmá,in&k rokon
sági foka mindössze 7 ) . Az elkülönült Nummulites-fa,una, számára a kelet
at lanti faunaprovinciát alkották meg. 

Ezzel bizonyos fokig rokonnak tekinthető a mediterrán faunaprovinciátó 
az alsó/középsőeocén határán elváló ún. északi faunaprovincia, melybe a Krím 
egyébként gazdag Nummulites-faunája tartozik. A mediterrán provinciával az 
alsóeocénben még meglévő közvetlen és intenzív faunisztikai kapcsolat csekély 
maradványa a néhány közös faj. A fauna rokonsági foka a Bakony és a Krím 
között 6-os koefficiens értékű. 

9 Földtani Közlöny 
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Felsőlútéciai faunák 

A felsőlutéciumban az egész Tethys-vidéken megfigyelhető transzgresszió a 
Bakonyban is gazdag és változatos Nummulites-fami&k kialakulásának ked
vezett. Ezek a Déli-, a Magas- és az ÉK-Bakonyban egyaránt megtalálhatók. 
A Déli-Bakonyban általában közepes ( 4 , 3 ) , a Magas- és ÉK-Bakonyban pedig 
nagy ( 8 , 1 , illetve 8 ,8 ) diverzitásúak. Összehasonlításul a megfelelő faunák 
diverzitása a Dorogi-medencében 8 ,1 (JÁMBOKNÉ K N E S S M. 1 9 7 3 ) , az Erdélyi
medencében (Leghia) 7 ,1 (BOMBITA, GH. 1 9 7 5 ) , a Tengeri-Alpokban (Col de 
Braus) 3 ,2 (BLONDEATT, A. 1 9 6 8 ) . 

A bakonyi faunák összetételükben és fő jellegeikben a mediterrán fauna
provincia északi peremén kialakult faunákkal egyeznek, a részletekben azon
ban már eltérések vannak. E különbségek elsősorban a tenger kisebb-nagyobb 
medencékre, öblökre, ágakra való tagoltságától, valamint a vízmélységtől és a 
parttól való távolságtól függő eltérő környezeti feltételekre vezethetők vissza. 
Ezek alapján 3 kisebb biogeográfiai egység különíthető el, melyek nagyjából 
egy sekélytengeri (Déli-Bakony), egy szigettengeri (Magas-Bakony) és egy me
dence kifejlődésű (ÉK-Bakony) területtel esik egybe (vö. 1. ábra). 

A rétegtanilag is elkülöníthető faunák alapkarakterét a mindhárom egység
ben többnyire nagy egyedszámmal állandóan jelenlévő közös fajok adják meg. 
Ezek: a N. aturicus, N. perforatus, N. millecaput, N. maximus, N. variolarius, 
N. striatus, N. discorbinus, N. anomalus és N. anomaloides. 

A közös jellemvonásoknak s a fenti alapfaunának ismertetését összevontan 
az egyes biogeográfiai egységek vázolása előtt tesszük meg, s ott csak a fau-
nisztikai különbségeket és a helyi sajátosságokat tárgyaljuk. 

Közös és azonnal feltűnő jellemvonása e faunaelemek többségének nagy, 
esetenként óriási mérete, az általában nagy egyedszám, a mikroszférás generá
ció sokszor tömeges jelenléte, valamint a közös taxonok állandó és nagy ( 7 0 — 
80%-os) részaránya. Mindezek nagy területeken állandósult, folyamatos és 
gyors faunakommunikációt biztosító tenger, s alapvetően azonos, kedvező kör
nyezeti feltételek fennállására utalnak. 

Az alapfaunában a burdigalensis-perforatus, valamint a distans-irregularis sor 
végtagjai, a N. perforatus, illetve a N. millecaput és N. maximus a legfontosab
bak. A N. perforatus a Magas- és ÉK-Bakonyban, a N. millecaput a teljes 
Bakonyban, a N. maximus a Magas-Bakonyban éri el gyakorisága maximumát. 
Gyérebb, de fontos faunaalkotó a N. aturicus, különösen a Magas-Bakonyban. 
A faunák kisfrakciójában rétegtanilag is jelentős a közepes mennyiségű vona
lazott N. striatus, valamint a N. perforatus kísérőfajának tekinthető N. dis
corbinus. Az ugyancsak vonalozott kistermetű N. variolarius és N. anomalus 
rétegtanilag is, földrajzilag is meglehetősen tág elterjedésű, de számszerűleg 
mindenhol jelentős. Mindhárom biogeográfiai egységben előfordul gyéren és 
nem összefüggő areában a N. anomaloides. Érdekes színező eleme a bakonyi 
Nummulites-fsmn&iiak.. 

A déli-bakonyi biogeográfiai egység faunájának mintegy 90%-át az előbbi
ekben tárgyalt alapfauna teszi ki. A maradék százalék a N. crassus, a N. maj-
zoni és a N. iohannis között oszlik meg. 

A magas-bakonyi biogeográfiai egység faunájában szintén a változatos ösz-
szetételű alapfauna teszi ki a többséget (közel 70%-ot) s ehhez járul a szintén 
változatos egyéb fauna. Ennek egy része csak a Magas-Bakonyra jellemző, 
más része még a Déli-, illetve az ÉK-Bakonyban is előfordul. 



Kecskeméti: A Bakony hegységi Nummulites fauna paleobiográfiája 441 

Az előbbi csoportba főként a laevigatus fejlődési sor tagjai tartoznak: a N. 
sordensis, N. penzesgyoerensis és a N. puschi. Mellettük még a N. dufrenoyi és a 
N. zircensis számottevő. 

Az utóbbi csoport fajai közül a N. crassus, a N. majzoni és a JV. iohannis a 
Déli-Bakonyban is előfordul. Az É K - B a k o n y b a n is otthonos fajok: a hálózatos 
N. carpenteri, a JV. brongniarti, a pontozott JV. meneghinii és a partschi-lorioli-
fabianii sor felsőlutéciai tagja, a JV. praefabianii. 

Az északkeleti-bakonyi biogeográfiai egység faunája az alapfaunából (70%), 
a magas-bakonyi fajok egy részéből (10%) és a csak i t t előforduló fajokból 
(20%) tevődik össze. Az első csoportba tartozó fajokat az előzőekben már 
ismertettük. 

A csak É K - B a k o n y r a szorítkozó fajok többsége a striatus csoportba tarto
zik. Ezek :a JV. beaumonti, N. striatus ssp. minor, N. subtilis ssp. maior és a JV. 
kopeki. Az első 3 taxon a Tatabányai-, Nagyegyházai-, Dorogi-medencében, sőt 
a JV. striatus ssp. minor és a JV. subtilis ssp. maior a dél-szlovákiai Sturovoi-me-
dencéből is ismert (KECSKEMÉTI, T .—VANOVA , M. 1 9 7 2 ) . A JV. kopeki helyi 
faunaelem, elsősorban Dudar és Balinka környékéről ismert. Mindegyik faj 
közepes, nem egyszer nagy egyedszámban került elő, elsősorban az agyagosabb 
medencefáciesből. A discorbinus csoportot a JV. discorbinus ssp. minor, a gar-
nierit pedig a JV. praegarnieri és a JV. garnieri ssp. sturi képviseli. E kistermetű 

5. ábra. A felsőlutéciai Nummulites fajok földrajzi elterjedése a Bakonyban. 1. AT. crassvs, N. maizcni, N. iohannis, 
2. N. carpenteri, N. brongniarti, N. meneghinii, N. praefabianii, 3. N. atvricus, N. perforatus, N. millecaput, N. maximus, 
N. variolarius, N. striatus, N. discorbinus, N. anomalvs, N. anomaloides, 4. N. subtilis maior, N. kopeki, N. striatus 
minor, N. garnieri sturi, N. beaumonti, N. 'praegarnieri, N. discorbinus minor; S = N. sordensis, P = N. penzes^yoeren-

sis, Pu s= N. puschi, D = N. dufrenoyi, Z = N. zircensis 
Fig. 5. Bipartition géographique des espèces de Nummulites lutétien supérieur dans le Bakony. 1. Л*, crassvs, N. 
majzoni, N. iohannis, 2. N. carpenteri, N. brongniarti, N. meneghinii, N. praefabianii, 3. N. aturicus, N. perforatus, 
N. millecaput, N. maximus, N. variolarius, N. striatus, N. discorbinus, N. anomalus, N. anomaloides, 4. N. subtilis 
maior, N. kopeH, N. striatus minor, N.' garnieri sturi, N. beaumonti, N. praegarnieri, N. discorbinus minor; S = N. 

sordensis, P = N. penzesgyoerensis, Pu = N. puschi, D = N. dufrenoyi, Z — N. zircensis 

9 ' 
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6. ábra. A fontosabb felsölutéciai Nummulites faunák bakonyihoz viszonyított rokonsági foka. A körök átmérője a 
rokonsági fokkal arányos. 1. Igualada (37), 2. Párizsi-medence (9), 3. Cap Mortola (50), 4. Colli Berici (31), 5. Monte 

Gargano (25), 6. Bakony, 7. Liptói-medence (33), 8. Leghia (40), 9. Krim (7), 10. Örményország (27). 
^Zárójelben a jAOCARD-koefficiens értéke) 

Fig. 6. Degréld'affinité des faunes de Nummulites plus importantes lutétien supérieur par rapport à celui du Bakony. 
Le diamètre des cercles est proportionnel au degré d'affinité. 1. Igualada (37), 2. Bassin de Paris (9), 3. Cap Mortola 
(50), 4. Colli Berici (31), 5. Monte Gargano (25), 6. Bakony, 7. Bassin de Lipovec (33), 8. Leghia (40), 9. Crimée (7), 

10. Arménie (27). (La valeur du coefficient de JACCARD est entre paranthèses.) 

fajok szintén az agyagos fáciesben gyakoriak, ahol többnyire a str.atus csoport 
előbb említett tagjaival alkotnak asszociációt. 

A felsölutéciai Nummulites-£a,]ok földrajzi elterjedését a Bakonyban az 5. 
ábra mutatja. 

Hasonló faunákat, a helyi faunaelemektől eltekintve, a Dunántúli-közép
hegység ÉK-i részéről ismerünk. Az alapfauna nagyfokú egyezése mellett több, 
a Bakony kisebb biogeográfiai egységére szorítkozó faj is (N. brongniarti, N. 
praefabianii stb.) megfigyelhető a Tatabányai-, Nagyegyházai-, Mányi- és 
Dorogi-medencében. 

Ezek a felsőlutéciumban általánossá vált perforatus-os transzgresszió nyo
mán alakultak ki. A tenger ekkor DNy-ról É K felé nyomulva elöntötte az 
egész Dunántúli-középhegységet (kivéve a szorosan vet t Budai-hegységet). 
Ekkor alakult ki a Bakony—Vértes peremi süllyedek s jött létre a kapcsolat 
Bajna—Nagysáp irányában a Dorogi-medencével, sőt azon túl a Sturovoi-, 
valamint a közópsőkárpáti medencékkel (Nyitrai-, F*ajeci-, Túróci- és Liptói
medence). 

A közvetlen ősföldrajzi kapcsolat a felsölutéciai Nummuiites-îa,\màk. alap
vető biogeográfiai egyezését eredményezte. Az egyezés mindig az egymáshoz 
legközelebbi területeken a legnagyobb (pl. a rokonsági fok értéke az ÉK-Ba-
kony és a Nagyegyházai-, illetve a Dorogi-medence között 65, illetve 61). 

Távolabb Ny-ra a Pyreneusokig, K-re a Kaukázusig egy hatalmas sávban 
hasonló felsölutéciai faunákat találunk. Közülük néhánynak a bakonyihoz 
viszonyított rokonsági fokát a 6. ábra mutatja. 
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7. ábra. A feleőeocén Nummuliíes fajok földrajzi elterjedése a Bakonyban. 1. N. fabianii, N. pulehellus, N. incrassatus, 
N. chatannesi; P = N. aff. prestwichianus, S = N. steUatus 

Fig. 7. Répartition géographique des espèces de Nutnmulites éocène supérieur dans le Bakony. 1. N. fabianii, N. 
jrulchellus, N. incrassatus, N. chavannesi; P = N. aff. frestwUhianm, S = N.[stellatus 

Az adatokból jól látszik, hogy a bakonyi faunák a mediterrán faunaprovin
cia északi peremi faunáival állnak a legszorosabb rokonsági kapcsolatban. A 
keleti-atlanti Aquitaniai-medencével is erősebb a rokoni kapcsolat mint az 
alsólutéciaiban volt, ez azonban a perforatus-os transzgresezió faunainvázió
jának tudható be. A Párizsi-medence és a Kr ím biogeográfiai különállása lé
nyegében nem változott az alsólutéciaihoz képest. 

A mediterrán provincia déli peremének, valamint az ázsiai—indiai provin
ciának faunáiról nem állnak rendelkezésre összehasonlító adatok, ezért a rokon
sági fok megállapítása nem volt lehetséges. 

Fekceccínf fanra 
A Déli-Bakonyban a Halimbai-medencéből, az ÉK-Bakonyban a Balinkai-

medencéből (a Szápár—Mór—Balinka háromszögben), valamint izolált folt
ban, Úrhida környékéről ismert. 

összetételében а, N. fabianii, N. incrassatus, N. chavannesi, N. pulchellus, N. 
aff. prestviichianus és a N. stellatus vesz részt. Általában közepes diverzitású 
faunákat alkotnak. Átlagos diverzitásuk 3 , 2 ; az észak-olaszországi Priabonáé 
4 , 1 (ROVEDA , V. 1 9 6 1 ) , A Tengeri-Alpokban levő Scaffarelé 3 ,0 ( B I -OMDE A T J , A. 
1 9 6 8 ) . 

A legfontosabb faunaalkotó a jó szintjelző N. fabianii. Mindhárom terüle
ten jelentős mennyiségben fordul elő. Számszerűleg u tána a N. incrassatus a 
leggyakoribb; a N. chavannesi, a N. pulchellus és a N. aff. prestwichianus már 
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r i tkább. Utóbbi csak a Balinkai-medenoéből került elő. Érdekes alakja a fauná
nak a N. stellatus, mely csak a Halimbai-medencéből került elő eddig. E fajok 
földrajzi elterjedését a 7 . ábra mutatja. 

Hasonló faunák a Bakonyhoz legközelebb Ságvár, Balatonbozsók, Tabajd és 
Csákvár mélyfúrásaiból ismertek. Távolabb a Budai-hegységben felszínen, a 
Mátrában a recski mélyfúrásokban (leggazdagabban az Rm. 2 8 . sz. fúrásban), 
valamint a Bükk hegység DNy-i és D-i peremén ismét felszínen találhatók 
ilyen összetételű faunák. 

A Nagyegyházai- és Dorogi-medence felsőeocén Nummulites-f&unái már 
némi eltérést muta tnak az előbbiektől, mivel a jellegzetes mediterrán fajok 
mellett már északi, ún. boreális elemeket is tar talmaznak (Nagyegyházán N. 
aff. presMichianus, N. rectus; a Dorogi-medencében JÁMBORNÉ K N E S S M . 1 9 7 3 -
as adatai szerint N. aff. rectus). 

Távolabb, mind Ny, mind К felé széles sávban a Pyreneusoktól a Kaukázusig, 
illetve ezzel párhuzamosan jóval északabbra D-Angliától a Bruxellesi-meden-
cén, É-Németországon, É-Lengyelországon, Ukrajnán át a Krímig ismerünk 
felsőeocén Nummulites-í&un&kaA, (FERRER, J . 1 9 7 1 ; BLONDEAU , A. 1 9 6 8 ; H E R B , 
R . — H E K E L , H. 1 9 7 5 ; ROVEDA, V . 1 9 6 1 ; VANOVA, M . 1 9 7 2 ; B I E D A , F . 1 9 6 3 ; Вом-
BiTA, G H . 1 9 7 5 ; CURRY , D. 1 9 3 7 ; DROOGER, C. W . — MARKS , P . — P A P P , A. 
1 9 7 1 ; JARZEWA, M . V . — LOTSOH, D.—NEMKOV, G . I. 1 9 6 8 ) . 

A két sáv Nummulites-fa,uná,ja, eltér egymástól s a mediterrán, illetve északi 
faunaprovinciára különül. 

A rokonsági kapcsolatok vizsgálata alapján egyértelműen a mediterrán 
faunaprovinciában jelölhető ki bakonyi faunánk biogeográfiai helye (vö. a 

8. ábra. A fontosabb felsőeocén Nummulües faunák bakonyihoz viszonyított rokonsági foka. A körök átmérője a rokon -
sági fokkal arányos. 1. Alun-Bay, Wight (10), 2. Bruxellesi-medenoe (10), 3. Mecklenburg (9), 4. Dnyepropetrovszk 
(9), 5. Scaffarel (50), 6. Priabona (62), 7. Possagno (67), 8. Bakony, 9. Oluj-Napooa (55), 10. Keleti-Kárpátok (47), 

11. Örményország (50). (Zárójelben a jACCARD-koefficiens értéke) 
Fig. 8. Degré d'affinité des faunes de Nummulües plus importantes èocène supérieur par rapport à celui d u Bakony. 
Le diamètre des cercles est proportionnel au degré d'affinité. 1. Alum-Bay, Wight (10), 2. Bassin de Bruxelles (10), 
3. Mecklenbourg (9), 4. Dnepropetrovsk (9), 5. Scaffarel (50), 6. Priabona (62), 7. Possagno (67), 8. Bakony, 9. CIuj-
Napoca (55), 10. Carpathes orientales (47), 11. Arménie (50). (Valeur du coefficient de JACOARD est entre paren

thèses.) 



Kecskeméti: A Bakony hegységi Nummulites fauna paleobiográfiája 445 

jACGARD-koefficiens értékét feltüntető 8. ábrát). A N. aff. prestwichianus jelen
léte a Balinkai-medencében, valamint más boreális elemek előfordulása a Nagy
egyházai- és Dorogi-medencében, azonban már bizonyos boreális hatás érvé
nyesülésére utal. 
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Aperçu paléobiogéographique sur la faune 
de Nummulites du Bakony 

Tibor Kecskeméti 

D'après la situation paléogéographique et la composition la faune de Nummulites du 
Bakony appartient à la bordure nord de la province faunistique méditerranéenne. La 
composition, aspect et les variatios de la faune font allusion au développement et à 
l'existence dans la région néritique mobile. Ce qui est aussi prouvé par l'étude de la succes
sion des mouvements tectoniques et de la sédimentation. 

Dans son entité la faune est aussi riche en nombre d'espèces (57 taxons) et en nombre 
d'individus et appartient parmi les plus riches faunes de Nummulites de l'Europe. Or 
cette constatation n'est pas aussi univoque, en ce qui concerne les étages, resp_. les sous-
étages. C'est-à-dire la diversité de la faune de Nummulites est petite dans l'Eocène in
férieure, elle est grande dans l'Eocène moyen et enfin la diversité est moyenne dans. 
'Éocène supérieur. 

Faune éocène inférieur 

Elle ne se présente que dans le Bakony Méridional. Nous ne connaissons sûrement une 
telle faune que dans le sondage Devecser 2. Là l'échantillon provenant de 208,0 à 209,0 m 
contient une faune à diversité moindre (1,2) dont 3 formes caractéristiques. Celles-ci 
sont très proches de N. burdigalensis, N. rotularius et de N. partschi. Or l'étude approfon
die de leurs traits intérieurs et la comparaison avec les formes typiques montre que celles 
de Devecser ne sont pas identifiables aux formes typiques des espèces précédentes. Dans 
de nombreux caractères elles ont déjà dépassé leur degré d'évolution et à cause de cela on 
doit les considérer pour taxons distincts, et nous les appelons à N. aff. burdigalensis, 
N. aff. rotularius et à N. aff. partschi. 

En Hongrie on ne connaît ni dans le Bakony Méridional ni ailleur une faune de Num
mulites à composition identique à celle de Devecser. Les autres faunes de Nummulites du 
Bakony Méridional à position assez inférieure dans l'Eocène (Szőc, colline Balatonhegy; 
Sümeg, Darvastó) se rattachent étroitement au complexe à N. laevigatus et biostratigra-
phiquement on ne peut les séparer de celui-ci. 

N. burdigalensis, N. rotularius et N. partschi typiques se présentent pour la plupart à la 
bordure nord de la province faunistique méditerranéenne ainsi que limitées à certaines 
régions aussi dans la province faunistique indo-asiatique. Au plus proche du Bakony 
N. burdigalensis et N. partschi se présentent dans le Cuisien supérieur au SW de la Slové
nie. Plus loin en Italie septentrionale, toutes les trois espèces sont connues, dans les assises 
cuisiennes de Brusaferri, Monte Baldo et de Paderno d'Adda, en lithofaciès identique à 
celui du Bakony. 

Les données paléogéographiques et faunistiques montrent que la mer cuisienne est 
arrivée à la région du Bakony en direction de la Slovénie et Italie septentrionale. Les 
formes ci-mentionnées plus élevées pouvaient jouer aussi un rôle important dans la faune 
de Nummulites de cette mer. En considérant leur niveau d'évolution on peut les ranger à. 
la phase cuisienne la plus supérieure de leur lignée évolutive. D'après ceux-ci on peut 
y conclure que la mer n'a envahi le SW du Bakony, et ainsi aussi la région de Devecser, 
que dans la partie somrnitale du Cuisien et y stabilisée a donné naissance au développem
ent de cette faune de Nummulites singulière. 
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Faunes é о с è n e moyen 

Dans l'Eocène moyen nous connaissons des faunes de Nummulites riches, pour la 
plupart à grande diversité. Ces faunes sont plus ou moins bien distinguables par niveaux 
des sous-étages. 

Faunes lutétien inférieur 
Elles se présentent dans le Bakony Méridional, aux bordures ouest et sud du Haut-

Bakony ainsi que dans le Bassin de Dudar. Leurs associations — stratigraphiquement aussi-
distinguables — composent des faunes à diversité en général moyenne. En moyenne ter
ritoriale la diversité de la faune des échantillons du niveau à N. laevigatus est de 4 , 2 . 
La plus grande diversité a été observable dans le sondage Csehbánya 1. dont la valeur 
était de 4 , 5 . Pour comparaison: la diversité de la faune conforme de Chaumont-en-Vexin 
dans le Bassin de Paris est de 0 , 8 , et celle de Chiampo (Cava Lovata) des environs de 
Vicenze présente 2 , 1 . 

L'image faunistique est assez variée. Tous les groupes de Nummulites importants, resp. 
les représentants des lignées évolutives — important du point de vue stratigraphiques ou 
pour l'évolution future des Nummulites — ont pris part dans sa composition. 

Le taxon le plus important et pour la plupart le plus fréquent de la faune est N. laevi
gatus réticulée bonne marqueur stratigraphique. A côté d'elle les formes ponctuées N. 
gallensis et N. obesus sont les plus importantes. Espèces encore caractéristiques dans 
l'image faunistiques : N. baconicus, N. lehneri et N. uranensis. L'aréa de N. sismondai et 
N. deshayesi est considérablement plus large que celles des espèces ponctuées précédentes. 
Ces deux espèces sont retrouvables non seulement dans le Bakony Méridional mais aussi 
dans le Bassin de Dudar. Elles sont habituelles dans les couches plus élevées du Lutétien 
inférieur. Elles sont importantes pour la corrélation entre le Bakony Méridional et le 
Bassin de Dudar. Une espèce ponctuée encore importante: N. praeaturicus. 

N. praelorioli et N. lorioli représentent le groupe de partschi-lorioli. Le groupe distans-
irregularis est représenté par le taxon nommé N. millecaput „petit" ( S C H A T J B , H. 1 9 6 4 ) , 
élément faunistique constant dans la région entière du Bakony Méridional et sporadique 
dans le Haut-Bakony et le Bassin de Dudar, en général en nombre d'individus moyen. 
7Y. suemegensis et N. dudarensis présentent les membres de la série globulus-variolarius.. 
Un élément encore intéressant de la faune de Nummulites du Bakony: N. apertus. 

La Fig. 3. montre la répartition géographique de ces espèces. 
Hors le Bakony on trouve de faune pareille vers l'W et le SW en Istrie (Karojba), 

Italie septentrional (Chiampo) et dans le Bassin de l'Adour (Sorde-1'Abbaye, Urcuit). 
Dans l'orient ce sont les faunes de Nummulites de l'Arménie (Vallée de Vedi), Bulgarie 
(Lukovit) et de Carpathes de Pokoute qui montrent une affinité de degré important en
vers celle du Bakony. C'est encore l'image faunistique de Shahrud en Iran du NE et 
Tubbi-Kotal en Afghanistan du SE qui présente une affinité assez élevée vers la faune du 
Bakony. Par contre l'affinité est basse en rapport des faunes de Nummulites du Bassin de 
Paris et de la Crimée. 

D'après le coefficient de J A C C A B D * la Fig. 4 . montre le degré d'affinité des faunes des 
localités précédentes par rapport à la faune du Bakony. 

Ces informations montrent uniformément qu'à la bordure nord de la province médi
terranéenne les échanges des faunes n'étaient pas perturbés et étaient de degré important. 
Le nombre des espèces dans la faune est important. Cependant les espèces régionales — à 
extension localisée dans les différents bassins — soulignent les différences biogéographi
ques plus ou moins élevées entre les différents territoires de cette bordure. 

On peut ramener cette différence premièrement à l'isolation géographique, causée par 
les mouvements tectoniques et du milieu. 

Au flanc ouest de la bordure cette isolation était de degré bas; les informations faunis
tiques témoignent la large et directe connexion paléogéographique. Les conditions du 
milieu étaient aussi extrêmement pareilles (les faunes de Nummulites étaient conservées 
dans des lithofaciès complètement identiques dans le Bakony, Istrie, Italie septentrionale 
et dans le Bassin de l'Adour). 

Au flanc est de la bordure on peut déjà observer une isolation plus considérable. Le 
nombre des espèces communes abbaisse et les espèces régionales et locales, de plus en 
plus nombreuses, se présentent. La mer plus divisée et le rétrécissement de la zone épicon-
tinentale ont ralenti l'échange des faunes, et les différences écologiques ont mis encore-

• A l'intérêt de la simplicité et meilleure figuration nous avons multiplié la valeur du coefficient avec 100. 
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plus en relief les traits différents des faunes. Y s'ajoute encore l'influence des provinces 
faunistiques limitrophes que l'on déjà observer dans l'image faunistique. 

La faune de Nummulites du Bakony prouve ce que le territoire était lié au flanc ouest 
de la bordure dans le Lutétien inférieur. La transgression à laevigatus allant du SW vers le 
NE a envahi le Bakony Méridional et le Haut-Bakony et y stabilisée elle a produit une 
connexion ouverte et large vers le SW. A cette époque-là la partie nord-est de la Montagne 
Centrale de Transdanubie était encore terre ferme et ainsi on ne peut plus suivre en cette 
direction la connexion biogéographique. 

Faunes lutétien supérieur 

Dans le Lutétien supérieur la transgression — observable à la région entière de la 
Téthys — a favorisé l'évolution des faunes de Nummulites aussi riches et variées dans le 
Bakony. Celles-ci sont également retrouvables tant dans le Bakony Méridional et Haut-
Bakony que dans le N E du Bakony. Leur diversité est en général moyenne (4,3) dans le 
Bakony Méridional, mais elle est haute (8,1, resp. 8,8) dans 4le Haut-Bakony et dans le 
NE du Bakony. Pour comparaison, la diversité des faunes conformes: 8,1 dans le Bassin 
de Dorog, 7,1 dans le Bassin de Transylvanie et 3,2 dansjles Alpes maritimes. 

Concernant leur composition et leurs traits principaux les faunes du Bakony corres
pondent aux faunes évoluées à la bordure nord de la province faunistique méditerranéen
ne, mais pour les détails il y a déjà de différences. On peut ramener ces différences pre
mièrement à la division de la mer en bassin plus moins grands, en golfes et chenaux ainsi 
qu' aux conditions du milieu différentes en fonction de la profondeur d'eau et de la distance 
par rapport à la côte. Sur la base de celles-ci on peut distinguer 3 unités biogéographiques 
plus petites qui coincident grosso modo à une région de mer peu profonde (Bakony Méri
dional), archipelagique (Haut-Bakony) et à une celle à faciès de bassin (voir: Fig. 1.) 

Dans toutes les trois unités ce sont les espèces communes persistantes pour la plupart 
en nombre d'individus élevé qui prêtent les traits caractéristiques des faunes stratigra-
phiquement aussi distinguables. 

Dans la faune de base N. perforatus, resp. N. millecaput et N. maximus sont les plus 
importantes. N. aturicus est déjà plus rare mais présente aussi un important élément 
faunistique. Dans la petite fraction des faunes N. striatus en abondance moyenne et 
N. discorbinus sont importantes aussi stratigraphiquement. La répartition stratigraphique 
et géographique de iV. variolarius et N. anomalus est aussi large mais elles sont partout 
importantes par leur abondance. N. anomaloides présente un élément intéressant et colo
rant de la faune de Nummulites du Bakony. 

La faune de base précédemment traitée présente env. 90% de la faune de l'unité 
biogéographique du Bakony Méridional. Le reste du pourcentage se répartit entre N. 
crassus, N. majzoni et N. iohannis. 

Dans la faune biogéographique du Haut-Bakony c'est de nouveau la faune de base qui 
prend la majorité (presque 70%) accompagnée d'autre faune également variée. Une 
partie de celle-ci est caractéristique au Haut-Bakony, et l'autre partie se retrouve aussi 
dans le Bakony Méridional, resp. dans le N E du Bakony. 

La faune de l'unité biogéographique du N E du Bakony est composée de la faune de 
base (70%), d'une partie des espèces du Haut-Bakony (10%) et des espèces y localisées 
(20%). 

La Fig. 5. montre la répartition géographique des espèces de Nummulites lutétien 
supérieur dans le Bakony. 

Ne regardant pas les éléments faunistiques locaux nous connaissons des faunes pareilles 
dans la partie nord-est de la Montagne Centrale de Transdanubie. (Bassins de Tatabánya, 
Nagyegyháza, Many et de Dorog.) Celles-ci sont développées par suite de la transgression 
à perforatus devenue générale dans le Lutétien supérieur. Alors la mer allant du SW vers 
le NE a envahi la Montagne Centrale de Transdanubie (à l'exception de la Montagne de 
Buda proprement dite). C'était cette époque-là où la dépression marginale a été faite 
devant les montagnes Bakony et Vértes, et la connexion a pris sa naissance vers le Bassin 
de Dorog à Bajna et Nagysáp même en plus vers les bassins de Sturovo et des Carpathes 

^moyennes. 
Plus loin vers l'W nous trouvons des faunes lutétien supérieur pareilles dans une zone 

immense jusqu'aux Pyrénées et vers ГЕ jusqu'au Caucase. La Fig. 6. montre le degré 
d'affinité de quelques unes entre elles par rapport à celles du Bakony. Dans ces données 
il apparaît bien que la plus étroite affinité des faunes du Bakony était en connexion 
-avec les faunes de la bordure nord de la province faunistique méditerranéenne. Et l'affi-
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nité était plus étroite même avec le Bassin d'Aquitaine de l'Atlantique orientale que dans 
le Lutétien inférieur, mais on peut l'imputer à l'invasion faunistique de la transgression à 
perforátus. La situation biogéographique distincte entre le Bassin de Paris et la Crimée 
n'a pas été changée par rapport au Lutétien inférieur. 

Faune é о с è n e supérieur 

Elle est connue dans le Bassin de Halimba (Bakony Méridional) et dans le Bassin de 
Balinka (NE du Bakony) ainsi que dans un lambeau isolé à TJrhida. 

Ar. fabianii, N. incrassatus, N. chavannesi, N. pulchellus, N. aff. prestwichianus et N. 
stellatus prennent part dans sa composition. En général elles forment les faunes à diver
sité moyenne. Leur diversité moyenne: 3,2; celle de Priabona en Italie septentrionale: 
4,1; et celle de Scaffarel dans les Alpes maritimes: 3,0. 

L'élément faunistique le plus important est le bon marqueur stratigraphique N. 
fabianii. Elle se présente en abondance considérable à tous les trois territoires. Après elle 
c'est N. incrassatus qui est la plus fréquente numériquement; N. chavannesi, N. pulchellus 
et N. aff. prestwichianus sont déjà plus rares. Cette dernière-ci n'est provenue que du 
Bassin de Balinka. Une forme intéressante de la faune est N. stellatus qui n'est provenue 
jusqu'ici que du Bassin de Halimba. La Fig. 7. présente la répartition géographique de 
ces espèces. 

Le plus proche du Bakony on connaît des faunes pareilles dans les sondages de Ságvár, 
Balatonbozsok, Tabajd et de Csákvár, plus loin dans la Montagne de Buda à la surface, 
dans la Montagne Mátra dans les sondages de Recsk, et de nouveau à la surface aux bor
dures sud-ouest et sud de la Montagne Bükk. 

Les faunes de Nummulites des Bassins de Nagyegyháza et Dorog montrent déjà cer
taine différence par rapport aux précédentes, car à côté des espèces méditerranéennes 
caractéristiques elles comprennent déjà des soi-disants éléments boréaux (N. aff. prest
wichianus et N. rectus à Nagyegyháza, N. aff. rectus dans le Bassin de Dorog). 

Nous connaissons plus loin les faunes de Nummulites éocène eupérieur tant vers l'W 
que vers l'E dans une zone large dès les Pyrénées jusqu'au Caucase, resp. parallèlement à 
celle-ci dès le S de l'Angleterre à travers le Bassin de Bruxelles, le N de l'Allemagne, le 
N de la Pologne et l'Ukraine jusqu'à la Crimée. 

Les faunes de Nummulites des deux zones se distinguent et se séparent en provinces 
faunistiques méditerranéenne, resp. boréale. 

D'après l'étude des relations d'affinité on peut uniformément désigner la position 
biogéographique des faunes du Bakony dans la province faunistique méditerranéenne 
(voir: Fig. 8. présentant les valeurs de Jaccard.) Mais la présence de N. aff. prestwichianus 
dans le Bassin de Balinka et celle d'autres éléments boréaux dans les Bassins de Nagy
egyháza et Dorog fait déjà allusion à l'apparition de certaine influence boréale. 


