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Abstract 

Ammonites have a special importance for Mesozoic stratigraphy. The ranges of the suborders and 
subfamilies around the Jurassic /Cretaceous boundary are briefly reviewed. Observations based on 
the study of Hungarian sections illustrate the general conclusions. The discussed period boundary 
not a real milestone along the evolutionary history of the ammonites. 

Összefoglalás 

Az ammoniteszek kiemelt szerepet játszanak a földtörténeti középkor tagolásában. A cikk elemzi a 
jura/kréta határ közelében élt alrendek, s azokon belül az egyes családok rétegtani elterjedését. Az 
általános érvényű észrevételeket hazai példák illusztrálják. Megállapítható, hogy e fontosnak látszó 
időszak-határ nem volt valódi mérföldkő az ammoniteszek hosszú evolúciós története során. 

A földtörténeti múlt tagolása és az ammoniteszek 

A földtörténeti múlt felosztása először a kövületek segítségével valósult meg. A 
kutatók nagyon régen felismerték, hogy bizonyos rétegcsoportokban sajátos 
ősmaradványok figyelhetők meg, amelyeket nem lehet megtalálni sem az 
alattuk, sem a felettük elhelyezkedő rétegekben. A sarkított megfogalmazás 
szerint, „minden rétegnek megvan a maga kövülete" (SMITH 1816). 

A fenti módszerből kiindulva, a geológusok több mint 150 éve alakítják és 
pontosítják a földtörténeti időskálát. A nagyobb egységeket tovább osztva 
azokon belül kijelölték és elnevezték az egyes emeleteket, s azokon belül az 
alemeleteket. A dolog szépsége - többek között - abban áll, hogy a hosszú idő 
alatt, gondosan kimunkált földtörténeti skálát (az egymás után következő nevek 
sorát) egyetlen elemében sem kellett megváltoztatni akkor, amikor a 20. század 
elején tett felfedezések eredményeképpen sikerült megadni az egyes kőzetek (és 
ősmaradványok) millió években kifejezett ún. radiometrikus korát. így az egyes 
egységek (korok, emeletek stb.) neve mellé két évszám került, amelyek az egység 
kezdetének és végének millió években kifejezett idejét adták meg. Sikerült 
kalibrálni a földtani időskálát. 

A földtani múlt ősmaradványok alapján való tagolását önálló tudomány
területként (biosztratigráfia) tartjuk számon. A biosztratigráfusok figyelme 
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természetes módon az időben gyorsan változó, gyors evolúciós tempóval 
jellemzett csoportok felé fordult, hiszen ezek segítségével tehetők a finom-
rétegtani értelemben is értékes megállapítások. 

Az ammoniteszek különösen alkalmasnak bizonyultak biosztratigráfiai 
vizsgálatokra, hiszen evolúciós tempójuk nagyon gyors volt. Ráadásul úszó, 
lebegő életmódjukból adódóan - földtani értelemben véve pillanatszerűen -
nagy távolságokra juthattak el, így az egykor széles földrajzi elterjedést mutató 
lények maradványai alapján levonható következtetéseket ma nagy területekre 
kiterjedően érvényesnek tekinthetjük. 

Az ammoniteszek törzsfejlődésének főbb vonásai 

Az Ammonoideák törzsfejlődése GÉCZY ( 1 9 9 3 ) nyomán az alábbiakban össze
gezhető: a csoport a kora-devonban jelent meg, és a paleozoikumban viszonylag 
kevés nemzetségük élt. A perm/triász határon számuk megfogyatkozott, de ezt 
követően a csoport lendületes fejlődésnek indult. Ennek ellenére, a triász végi 
eseményeket csupán egyetlen főcsaládjuk (PhyUocerataceae) vészelte át. A jurát 
és a krétát a felvirágzó ammoniteszek rendkívüli alakgazdagsága jellemezte. A 
csoport végül - többszáz millió éves pályafutás után - a kréta végi nagy kihalás
nak esett áldozatul. 

Az ammonitesz-óra 

Az időben gyorsan változó ammonitesz-faunákat megfigyelve a paleonto
lógusok rendkívül finom zonációt dolgoztak ki az ammoniteszeket tartalmazó 
mezozoos képződmények alapján. Jól ismertek a jura példák, ahol rendszerint a 
zónák további felosztására is van lehetőség. A szubboreális területen működő 
angol iskola a - BUCKMAN által bevezetett - „hemera" fogalommal analóg módon 
felállított biohorizontokkal operál, amelyek leginkább egy-egy fauna
eseménynek felelnek meg. A francia szerzők - a szubmediterrán területeken tett 
megfigyeléseik alapján - inkább „zonulákról" azaz a szubzóna fogalomhoz 
közelítő egységekről beszélnek, amelyeknél nem az „esemény", hanem az ahhoz 
tartozó időintervallum a lényeges. A hazai megközelítés a francia felfogáshoz áll 
közelebb, s ez talán azzal is magyarázható, hogy a magyar fauna mediterrán 
vonásokat tükröz. A hazai rétegsorok meglehetősen kondenzáltak, s így a tény
leges fauna-eseményeket nagyon nehéz szétfésülni. 

A végeredmény szempontjából azonban mindkét felfogás ugyanoda vezet: jól 
használható, finomrétegtani tagoláshoz. Az ammoniteszek kapcsán általános
ságban elmondható, hogy minden más ősmaradvány-csoportnál nagyobb 
időfelbontást tesznek lehetővé a mezozoos képződményekben (részletes össze
hasonlító számadatok CALLOMON 1 9 9 5 ) . Az „ammonitesz-óra" pontosságára 
jellemző, hogy egy-egy szubzóna/biohorizont akár 1 0 0 0 0 0 évnél kisebb időt is 
jelenthet. 1 0 0 - 2 0 0 millió év távlatában ez hihetetlen nagy pontosságot jelent, 
amely meUett elmaradnak a radiometrikus kormeghatározások eredményei is 
amelyek hibahatára jelenleg 0 , 5 % körüli. 
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Mindezek ismeretében jogos a kérdés, hogy a mezozoikum tagolásában oly 
jelentős ammoniteszekkel mi történt a kiemelkedő jelentőségűnek tekinthető 
jura/kréta határon? Volt-e törés a csoport törzsfejlődésében, s ha igen mekkora, 
mi volt annak az oka, s mindez hogyan tükröződik a Föld egymástól távoli 
területein és a hazai ősmaradvány-anyagban? 

Az ammonitesz-fauna változása a jura/kréta határ közelében 

A jura fogalmát a neves polihisztor Alexander von HUMBOLDT vezette be 1 7 9 5 -
ben, a Jura hegység mészköveit (Calcaire de Jura) vizsgálva. Az általa említett 
Jura-Kalkstein jól korrelálható volt a SMITH, BUCKLEND és PHILLIPS által részletesen 
leírt faunagazdag képződmények egy részével, így a német kutató által 
bevezetett fogalom végül az angliai példákon keresztül vált ismertté. 

A kréta kifejezés eredetileg a La Manche két oldalán jól tanulmányozható 
tiszta, fehér, tengeri eredetű írókréta képződményre vonatkozott. Rétegtani 
értelemben J. J. D'OMALIUS D ' H A L L O Y ( 1 8 2 2 ) használta elsőként, aki az általa 
felállított öt nagy egység közül az egyiket Terrain Cretacé-nek nevezte. 

Az elmúlt kétszáz év során sokat változott a jura és kréta fogalma. Kialakították 
az emeletek rendszerét és a földtörténet egyik legprecízebb, a cephalopodákon 
alapuló, biosztratigráfiai felosztását. A jura nagy ammonitológusa a müncheni 
egyetem professzora, A. O P P E L , a krétáé pedig a francia A. D'ORBIGNY volt. 
Számos, ma is használatos zónajelző ammonitesz felismerése is az ő nevükhöz 
fűződik. 

A ma általánosan elfogadott (s a jelen munkában is használt) definíció szerint 
a jura/kréta határ a berriasi bázisával, azaz a Jacobi Zóna bázisával esik egybe. Ez 
megfelel ugyan a nemzetközi részvétellel felálló „alsó-kréta cephalopoda munka
csoport" ajánlásának (HOEDEMAEKER & RAWSON 2 0 0 0 ) , de érdemes emlékeztetni 
arra, hogy még a közelmúltban is volt olyan megalapozott vélemény, amely 
szerint az ammoniteszek alapján a jura/kréta határt a valangini bázisán lenne 
célszerű kijelölni (WIEDMANN 1 9 7 5 , 1 9 8 0 ) . 

Volt olyan törekvés is, hogy a Jacobi Zónát tovább bontva (Jacobi és Grandis 
Zónákra, vagy Szubzónákra) azon belül vonják meg a határt, míg HOEDEMAEKER 
( 1 9 8 7 ) mindkét zónát a tithon zárótagjának tekintette. Mai ismereteink szerint a 
két zóna ammonitesz-faunája gyakorlatilag megegyezik, pontosabban fogal
mazva nincs olyan ammonitesz, amely a második zónában jelenne meg, s ne 
lenne jelen az elsőben is. Lényegében ennek a felismerése vezetett a nemzetközi 
ajánlás megszületéséhez. 

Látható hát, hogy - bár a kutatók hajlanak a közmegegyezésre - , a jura/kréta 
határ helyzetének megítélése nem egyszerű. A problémát erősen átszínezi, hogy 
a különböző rétegtani eredmények egymástól távoli területeken születtek meg, s 
a határ közelében - tulajdonképpen az oxforditól a valangini korai szakaszáig -
az ammoniteszek nagyon erős provincializmust mutatnak. Az egyes csoportok 
ősállatföldrajzi elterjedéséről RAWSON ( 1 9 8 0 ) nyújt áttekintést. A provincia
lizmussal összefüggő korrelációs problémákat részletesen tárgyalja többek között 
HOEDEMAEKER ( 1 9 8 7 ) és HANKOCK ( 1 9 9 1 ) . 
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Az alábbiakban először áttekintjük - különböző rendszertani szinteken - az 
ammonitesz-fauna változását a jura/kréta határ közelében, különös tekintettel a 
hazai adatokra. (Az egyes ammonitesz-csoportok időbeni elterjedésére vonatko
zóan a PAGE (1993) által publikált adatok lettek figyelembe véve.) 

Phylloceratina alrend 

A rendkívül kitartó csoport szinte a teljes mezozoikum során jelen volt. Vannak 
a triászra és vannak a kora-jurára szorítkozó családok; a határt egyedül az a 
Phylloceratidae család lépi át amely aztán a maastrichti végéig kitart és a 
jura/kréta határ közelében sem mutat változást. A csoport gazdagon képviselt a 
hazai ősmaradvány-anyagban. 

Lytoceratina alrend 

A nagy időbeni elterjedést mutató csoport a jura és kréta időszakok során végig 
jelen van. A határt csupán két család, a Lytoceratidae és a Protetragonitidae lépi 
át. Előbbi a kora-jurától a középső-krétáig, utóbbi a késő-jura tithon korszaktól a 
középső-kréta végéig képviselteti magát a faunákban. A jura/kréta (tithon/ 
berriasi) határ közvetlen közelében a csoportok, - valamint a legfontosabb, s 
egyben névadó Lytoceras és Protetragonites nemzetségek - nem mutatnak válto
zást. Az alrend gazdagon képviselt a hazai ősmaradvány-anyagban. 

Ammonüina alrend 

Rétegtani értelemben különösen fontos csoport; mintegy 30 különböző 
családja a jura időszakra, s körülbelül ugyanennyi a kréta időszakra jellemző. 
Számos rövid életű család tartozik ide, amelyek közül 9 keresztezi a jura/kréta 
határt (1. ábra). Ezek közül 7 a magyar anyagban is előfordul. A fennmaradó 
három (Virgatitidae, Dorsoplanitidae, Craspeditidae) boreális, vagy szubboreális 
alakokat foglal össze, így azok hiányoznak a mediterrán hazai faunákból. A 
nálunk is kimutatható csoportok a következők: Oppeliidae, Haploceratidae, 
Aspidoceratidae, Himalayitidae, Olcostephanidae, Ataxioceratidae, Neocomi-
tidae. Fontos még a Simoceratidae család is, amely azonban nem lépi át a 
tithon/berriasi határt. A felsoroltak mindegyike több nemzetség számos fajával 
szerepel a hazai faunákban. Közülük, a tithon/berriasi határ közelében kiemelten 
fontos (gyakori, vagy rétegtani szempontból fokozott jelentőségű) taxonokkal 
kapcsolatban az alábbi észrevételek tehetők: 

Oppeliidae család 

A család a középső-jura bajóci korszakától a késő-kréta santoni korszakáig élt, 
azaz nagyon széles időbeli elterjedést mutat. A jura/kréta határ közelében, a 
mediterrán területeken a Semiformiceras nemzetség tekinthető a csoport 
legfontosabb képviselőjének. A Semiformicerasok három faja zónajelző értékű az 
alsó-tithonban. A genusz nem lépte át az alsó-tithon - felső-tithon határt. A hazai 
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1. ábra. A jura/kréta határ közeléből ismeretes Ammonitina családok rétegtani elterjedése. A teli 
oszlopok a hazánkból is leírt csoportokat, az üresek pedig a csak távoli (többnyire boreális) 
területekről leírtakat ábrázolják. (Az illusztrációként szereplő ábrák a hazai fauna egy-egy jellegzetes 
példányát ábrázolják.) 

Fig. 1 Ammonitina families around the Jurassic/Cretaceous boundary. Families recorded also from Hungary are 
shown by the grey columns, while those, known only from the Boreal Realm are represented by the empty ones. 
(The figured specimens are characteristic elements of the Hungarian fauna.) 

anyagban gyakori és fontos, főként a Dunántúli-középhegységi faunákban ( V Í G H 
1984; F Ő Z Y 1988, 1989, 1990, 1993b), de előfordul a Mecsek területén is ( F Ő Z Y 
1993a). 

A család ritka, különleges morfológiájú képviselője a Cyrtosiceras; maradványai 
3 európai lelőhely tithonjából, köztük Magyarországról, a gerecsei Szél-hegyről 
ismertek ( F Ő Z Y et al. 1994). A szilas-árki legalsó kréta rétegekből előkerült még a 
rendszerint szintén ritka Substreblites nemzetség ( F Ő Z Y 1990) is. Az Oppeliidae 
családba néhány további, a hazai faunában is szereplő nemzetség is sorolható (pl. 
Taramelliceras, Hemihaploceras), ezek azonban a jura/kréta határemeletek felett 
vagy alatt jelennek meg, s nem a határ közvetlen közelében. 

Haploceratidae család 

A család első képviselői a felső-kimmeridgeiből (Haploceras a Beckeri Zónából) 
valók; utolsó reprezentánsai a felső-hauteriviből (Neolissoceras, a Sayni Zónából) 
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ismeretesek. A család nemzetségei közül a Pseudolissoceras és még inkább a 
Haploceras képviselői különösen fontosak nemcsak a tágabb értelemben vett 
Tethys egész területén, hanem a magyar (bakonyi, gerecsei, tatai és mecseki) 
anyagban is. (VÍGH 1984; F Ő Z Y 1988, 1989, 1990, 1993a, 1993b; F Ó Z Y et al. 1994, 
HORVÁTH & KNAUER 1986). A két genusz megléte a tithonra szorítkozik. A Haplo-
cerasok faj- és egyedszáma messze meghaladja a Pseudolissocerasok faj- és egyed
számát. A családba sorolható Neolissocerasok első képviselői valószínűleg a 
berriasiban jelennek meg - a felső-tithon előfordulások bizonytalanoknak tekint
hetők. A genusz legközönségesebb faja (N. grasianum) a fiatalabb kora-krétában 
(valangini-hauterivi) válik igazán gyakorivá. 

Aspidoceratidae család 

A család számos nemzetsége a mediterrán felső-jura (oxfordi, kimmeridgei és 
tithon) faunák fontos eleme. Első képviselőinek megjelenése az oxfordi aljára 
tehető. A tágabb értelemben vett Aspidocerasok Magyarországon is gyakoriak 
mind a bakonyi, gerecsei és tatai, mind a mecseki faunában (FÜLÖP 1975; VÍGH 
1984; F Ő Z Y 1988 ,1989 ,1990 ,1993a , 1993b; F Ő Z Y et al. 1994,). A korábban kizárólag 
felső-jurának tekintett Aspidoceratidaekről azonban CHECA (1985), és CHECA et al. 
(1986) kimutatta, hogy jelen vannak még a legalsó krétában is. A berriasi legalsó 
(Jacob!) zónájából leírta az Aspidoceras és a Schaireia nemzetségek öt faját [Ennek 
ellenére a család nem szerepel a kréta ammoniteszeket áttekintő új Treatise-
kötetében (WRIGHT et al. 1996)]. A vizsgált hazai faunákban eddig csak a felső-
tithon rétegekben sikerült kimutatni a család képviselőit (FŐZY 1990). 

Himalayitidae család 

A szűk rétegtani elterjedést mutató, kevéssé ismert család első képviselői 
feltehetően a tithon középső részén (Ponti Zóna) jelennek meg, s legfeljebb a 
valangini emelet alsó részéig (Pertransiens Zóna) tartanak ki. A korábban 
rendszerint alcsalád szinten elkülönített csoport több nemzetsége (pl. Himalayites, 
Corongoceras) csak a tithonra jellemző, de egyesek (pl. Durangites) kivételesen 
áthúzódhatnak az alsó-kréta (berriasi) rétegekbe (TAVERA 1985). Az alsó-valangini 
előfordulások bizonytalanok. A legtágabb értelemben tethysi elterjedést mutató 
csoport jól képviselt a hazai anyagban is; ide tartozó fajok előkerültek Sümegről 
(VÍGH 1984) és más bakonyi lelőhelyről is (HORVÁTH & KNAUER 1986; F Ő Z Y 1990), 
Tatáról (FÜLÖP 1975), valamint a Gerecséből (FŐZY 1993b) is. A szilas-árki szelvény 
anyagának további vizsgálata várhatóan további új információval szolgál majd a 
család taxonómiájára és rétegtanára vonatkozóan. 

Simoceratidae család 

A csoportba kizárólag mediterrán elterjedésű tithon formák tartoznak. Legelső 
képviselőjük (Aulasitnoceras) a tithon bázisáról (Hybonotum Zóna), legutolsó 
képviselőik (Baeticoceras) a felső-tithonból (Microcanthum Zóna) ismeretesek. 
További fontosabb nemzetségek a Simoceras, Volanoceras és a Lytogyroceras. Számos 
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faj zóna-, Ш. szintjelző értékű. Képviselőik a bakonyi (VÍGH 1984; F Ó Z Y 1988,1990) 
és a gerecsei (FŐZY 1993b) felső-jura jellegzetes ammoniteszei. Két Simoceras 
példány előkerült Tatáról is (FÜLÖP 1975). Érdekes, hogy a család biztos képviselői 
nem kerültek elő a Mecsekből - ennek ősföldrajzi és rétegtani okai egyaránt 
lehetnek ( F Ő Z Y 1993a). 

Olcostephanidae család 

A legtágabb értelmezés szerinti tethysi elterjedést mutató fontos csoportba a 
felső-tithon-felső-berriasi nemzetségeket tömörítő Spiticeratinae alcsaládot 
(Proniceras, Simospiticeras, Spiticeras, stb.), és a tithon-alsó-hauterivi nemzet
ségeket (Olcostephanus, Saynoceras, Valanginites, stb.) tömörítő Olcostephaninae 
alcsaládot soroljuk. Az első alcsalád gazdagon képviselt a Bakonyban (HORVÁTH 
& KNAUER 1986; F Ó Z Y 1990) Tatán (FÜLÖP 1975), és jelen van a gerecsei szomódi 
szelvényben (FŐZY 1993b) is. A második alcsalád tagjai közül az Olcostephanus 
nemzetség gyakorinak mondható a Dunántúli-középhegység területén (NAGY 
1967, 1968; FÜLÖP 1975). A többi ide sorolható genusz képviselői ritkák, a Valan
ginites nemzetségnek mindössze egyetlen példánya került elő a gerecsei Nyagda-
árokból. 

Ataxioceratidae család 

A mediterrán és szubmediterrán területeken egyaránt gyakori csoport első 
képviselői („Orthosphinctes") a késő-oxfordiban jelennek meg. A család a 
kimmeridgei és alsó-tithon rétegekben gyakori, a felső-tithon rétegekben 
jelentősége már alárendeltebb. PAGE (1993) véleménye szerint a család utolsó 
képviselője egy a berriasi bázisáról leírt Parapallasiceras. A csoport eltűnése így 
közvetlenül a jura/kréta határ után következett be. A részletesen nem tanul
mányozott család számos képviselője jelen van a bakonyi, a gerecsei és a mecseki 
felső-jura faunákban (FŐZY 1993a, 1993b; Főzy & MELÉNDEZ 1996). 

Neocomitidae család 

A tágabb értelemben vett tethysi elterjedést mutató család legidősebb 
képviselői a felső-tithonból kerültek elő. Itt, s főként kicsit feljebb, már a 
berriasiba sorolható rétegekben a család Berriasellinae alcsaládba sorolható 
nemzetségei (Berriasella, Malbosiceras, Protacanthodiscus, Neocosmoceras stb.) 
jelentősek. A család másik alcsaládja (Neocomitinae) különösen fontos szerepet 
játszik a valangini rétegek tagolásában (Neocomites, Kilianella, Thurmanniceras 
stb.). Utolsó képviselőik az alsó-hauterivi tetejéről kerültek elő. A család 
képviselői jól ismertek és gyakoriak a Dunántúli-középhegységben, így pl. a 
bakonyi Közöskúti-árokból (HORVÁTH & KNAUER 1986), és a gerecsei Bersek-
hegyről (NAGY 1968; F Ő Z Y & FOGARASI 2002). 
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Oosterellidae család 

A tágabb értelemben vett mediterrán elterjedést mutató csoport csak a késő-
valanginiben jelent meg. Utolsó képviselőik az hauterivi bázisát is túllépik. A 
családba kevés, jellegzetes, könnyen azonosítható faj tartozik. Magyarországi 
előfordulásuk ismeretes a Gerecséből (FŐZY & FoGARASl 2002) és a Bakonyból 
(publikálatlan, új adat) is. 

Ancyloceratina alrend 

A krétára oly jellemző nagy alrend első képviselői, a Bochianitídae családba 
sorolható nemzetségek egyik-másika (Protancyloceras, Bochianites) már az alsó-
tithonban megjelenik (2. ábra). Hazánkból VÍGH meghatározása révén ismerjük az 
utóbbi nemzetség négy példányát a tatai tithon kondenzált rétegeiből (FÜLÖP 
1975). A nemzetség egyébként a gerecsei alsó-kréta hauterivi vöröses rétegeiben 
is kifejezetten gyakori (FŐZY & FOGARASI 2002). 

Az Ancyloceratina alrend többi családja azonban csak a magasabb alsó
krétában jelenik meg (2. ábra). így pl. az Ancyloceratidae, a Ptychoceratidae, a 
Heteroceratidae, a Hemihoplitidae családok csak a valangini, ill. az hauterivi 
emeletektől kezdődően ismeretesek. Vannak a barremiben belépő (Silestididae), 
s ott fontossá váló (Pulchellidae) családok is. 

Ha nagyon nagy léptékben tekintjük át az ammoniteszek fejlődését, összeg
zésképpen megállapítható, hogy a Phylloceratina alrend fellépése egybeesik a 
perm/triász határral; a másik két nagy alrend, a Lytoceratina és az Ammonitina 

2. ábra. A jura/kréta határ közeléből ismeretes Ancyloceratina családok rétegtani elterjedése. (Az 
illusztrációként szereplő ábrák a hazai fauna egy-egy jellegzetes példányát ábrázolják.) 

Fig. 2 Ancyloceratina families around the Jurassic/Cretaceous boundary. (The figured specimens are 
characteristic elements of the Hungarian fauna.) 



FóZY I.: Mi történt az ammoniteszekkel a jura/kréta határon? 391 

triász/jura határon jelent meg; s végezetül a krétára oly jellemző Ancyloceratina 
alrend belépése majdnem egybeesik a kréta kezdetével. (Valójában az első elő
futárok már a tithonban megjelentek.) 

Család szinten vizsgálva a kérdést, a jura/kréta határként definiált tithon/ 
berriasi határon egyetlen új család sem jelenik meg. Faunaváltásról természe
tesen lehet beszélni, hiszen a tithon végére kihalnak az emeletre oly jellemző 
tethysi Simoceratidaek és a boreális Virgatitidaek. Nagyon megritkulnak, majd a 
határ felett teljesen eltűnnek az Aspidoceratidaek, az Ataxioceraadaek és a 
Himalayitidaek. A berriasitól kezdve hirtelen megnő a jelentősége a Neocomi-
tidae család első képviselőinek (Berriasellinae). A feljebb egyre jelentősebbé váló 
különféle Ancyloceratina családok egymás után jelentek meg a kora-kréta során. 
Látszólag legfeltűnőbb a faunaváltás a barremi/apti határon, azaz a hagyo
mányosan kora-/középső-kréta határnak tekintett idősík mentén. 

Osállatföldrajzi és földtani környezet a jura végén és kréta elején 

Provincializmus 

A Föld egészét tekintve, a jura végi ősföldrajz meghatározó elemei a föl
darabolódó Pangea, a még kicsiny, felnyílóban lévő középső Atlantikum, s a még 
nagy kiterjedésű, Egyenlítő közeli Tethys-óceán. A cephalopodák elsődleges 
elterjedését klimatikus hatások befolyásolták, s ennek megfelelően boreális és 
tágabb értelemben vett tethysi faunabirodalomról beszélhetünk. A közöttük lévő 
korreláció nagyon nehéz. Közös formák gyakorlatilag nincsenek, és a kevés, 
átfedést mutató terület faunájára vonatkozó ismeretek hiányosak. A faunabiro
dalmakon belüli provinciák kialakulásának valószínűleg egyéb okai (barrierek és 
filterek) lehettek. Utóbbiak gyorsabban változhattak, mint a klimatikus tényezők: 
valószínűleg ezzel magyarázható, hogy a késő-jurában még jól kimutatható Etióp 
provinciának (amely a tágabb értelemben vett tethysi faunabirodalom része volt) 
már nincs nyoma az alsó-kréta faunákban. 

A jura/kréta határ közelében az ammoniteszfaunák a Mediterrán provincia 
Dél-Európa-Mexikó tengelye mentén voltak a legváltozatosabbak (RAWSON 
1980). Ehhez a tengelyhez kapcsolódnak a Himalája környéki előfordulások is, itt 
azonban több endemikus formát találunk. A dél-amerikai területek Andesi fauna
provinciájában az endemikus alakok túlsúlya a jellemző, s a tethysi területekről 
ismert rokon formák száma alárendelt. 

A hazai faunák a tethysi faunabirodalom Mediterrán provinciájának keretein 
belül értelmezhetők. 

Globális tengerszintváltozás 

Sok esetben jól dokumentálható, hogy az ammonitesz faunák tér- és időbeli 
elterjedése, az egyes faunák kicserélődése, a faunák „megújulása" és a globális 
tengerszintváltozások összefüggésben állnak, (REBOULET 1995), ugyanakkor a 
finomabb értelmezés körül még sok az ellentmondás (CECCA 1997). A problé
máktól függetlenül azonban érdemesnek látszik megvizsgálni a globális 
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tengerszint alakulását jura/kréta határ közelében. A vizsgált szakaszon egy 
nagyon kifejezett kora-tithon csúcs után határozott, a berriasiba is áthúzódó, 
tengerszintesést mutat mind a H A Q et al. (1987), mind a H A L I A M (2001) által 
szerkesztett görbe. Utóbbi szokatlanul gyors oszcillációt is mutat, amelyet 
H A L I A M intenzív, de nem globális, tenziós tektonikával hoz összefüggésbe. 
Leegyszerűsítve a problémát, feltételezhető, hogy az alsó-tithon rétegekben 
mutatkozó nagy faunadiverzitás (amely nyomozható a boreális területek 
változatos volgai faunáiban is) összefüggésbe hozható a mezozoikum minden 
addiginál magasabb tengerszintjével; az ez után következő faunadiverzitás 
csökkenés pedig a tengerszint fokozatos, vagy oszcilláló csökkenésével. 

Meteorit-becsapódás a jura/kréta határon 

A kréta végi meteorit-becsapódás és a kréta végi nagy kihalás közötti valószínű 
összefüggés felismerése óta fokozott odafigyelés mellett folyik a becsapódási 
kráterek kutatása. Ennek fényében különösen érdekes lehet, hogy nemcsak a 
kréta végéről, hanem az időszak elejéről, a jura/kréta határról is ismerünk egy 
nagy becsapódási nyomot. A dél-afrikai Morokweng becsapódási struktúra a 
becslések szerint mintegy 70-340 km átmérőjű. A legújabb adatok a 80 km 
átmérőnél kisebb mértet valószínűsítik (REIMOLD et al. 2002). (Összehasonlítás
képpen, a híres és hírhedt kréta végi Chicxulub kráter átmérője mintegy 180 km). 
A központban mélyített fúrás krómban, nikkelben és kobaltban gazdag, vastag, 
olvadékkőzet rétegeket harántolt. A cirkon kristályokon végzett U-Pb 
kormeghatározás eredménye 144 .7±1 ,9 Ma (KOEBERL & ARMSTRONG 1997), azaz 
jól egyezik a jura/kréta határra vonatkozó koradatokkal (GRADSTEIN et al. 1994, 
PÁLFY et al. 2000). Becsapódás tehát volt a jura végén, azonban globális, a száraz
földi és a tengeri életet egyaránt átformáló kihalásnak nincs nyoma az őslénytani 
anyagban. Az ammoniteszfauna változásával kapcsolatban legfeljebb az Etióp 
faunaprovincia önállóságának már említett megszűnése és a becsapódás időbeli 
egybeesése lehet feltűnő. 

Jura/kréta határszelvények Magyarországon 

Magyarországon a Dunátúli-középhegységben, főként a Bakonyban és a 
Gerecsében találhatók ammoniteszes, pelágikus képződmények, amelyek többé-
kevésbé folyamatosan képviselik a alsó-jura-felső-kréta intervallumot. Az 
alaposan tanulmányozott tatai lelőhelyen (FÜLÖP 1975) a határ közelében lévő 
rétegsor feltűnően kondenzált - a tithon-berriasi rétegek együttes vastagsága 
nem haladja meg az 1,5 m-t - így itt a határ közelében lévő faunaváltás beható 
vizsgálata várhatóan nem hoz érdemi eredményeket. 

A bakonyi jura/kréta határszelvényekről FÜLÖP 1964-es monográfiája nyújtja a 
legátfogóbb képet. A szerző számos berriasi kibukkanást sorol fel és dokumentál, 
amelyekből rendszerint szerény ammoniteszfauna is rendelkezésére állt. A 
monográfiában felsorolt cephalopodákat HORVÁTH A. határozta meg. FÜLÖP 
rámutatott, hogy a lehetséges szelvények közül a Hárskút-közös-kúti árok szel-
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vénye tűnik a határkérdéssel kapcsolatban vizsgálatok szempontjából a legígére
tesebbnek. 

A fenti szelvény legalsó kréta szakászának réteg szerinti faunavizsgálata el is 
készült (HORVÁTH & KNAUER 1986). A szerzők a jura/kréta határt a Szentivánhegyi 
Mészkőben, a 32-33-as rétegek között húzták meg. A határ fölötti rétegekből 
berriasi faunát ismertek fel; lényegében valamennyi zónát és szubzónát kimu
tatták. Az általuk tömören ismertetett, gazdag anyagban 27 nemzetség mintegy 
60 faja szerepel, annak ellenére, hogy a legalsó kréta fauna nagyon rossz 
megtartású. A hárskúti szelvény tithon ammonitesz anyagát F Ő Z Y (1989, 1990) 
ismertette: a legfelső kimmeridgei - alsó-tithon gazdag és jól tagolható cephalo
poda anyaggal volt dokumentálható, de a felső-tithon („Durangites" és 
Microcanthum zónák) anyagát a szerző nem választotta szét. A hárskútihoz 
nagyon hasonló fauna került elő a szintén bakonyi szilas-árki szelvény 
vizsgálatakor ( F Ő Z Y 1989,1990): a tithon mélyebb része itt is megbízhatóan, míg 
magasabb része - részben a fauna rosszabb megtartása miatt - kevésbé 
részletesen volt dokumentálható. 

A Gerecsében megismert faunagazdag alsó-tithon szelvények felett (FŐZY 
1993b) egy ammoniteszekkel még a bakonyi szelvényeknél is hiányosabban 
dokumentálható felső-tithon sorozat volt kimutatható. Értékelhető berriasi 
cephalopoda anyagot gyakorlatilag csak a kondenzált Paprét-árki (HOFMANN 
1884, VÍGH 1984) és a gazdagabb, feldolgozás alatt álló szomódi szelvény 
szolgáltatott. 

Összefoglalás 

Megállapítható, hogy a késő-jura (tithon illetve volgai) ammonitesz faunákat 
világszerte nagy változatosság jellemezte, amely némileg lecsökkent a kréta 
(berriasi) legelején. Mindez feltehetően összefüggésben van a globális tenger
szint kitartó csökkenésével, amely egy minden addiginál magasabb szintről 
indulva a tithonban vette kezdetét. 

A jura/kréta határ közelében erős endemizmust mutató , klimatikusan 
szabályozott cephalopoda faunabirodalmak (boreális és tethysi) léteztek, 
amelyeken belül több ősállatföldrajzi provincia körvonalazható. A hazai fauna a 
Tethys Mediterrán provinciájába tartozik. A mediterrán faunákban a jura/kréta 
határ közelében megfogyatkoznak és eltűnnek a Simoceratidae, az Ataxio-
ceratidae, az Aspidoceratidae és a Himalaytidae családok képviselői és meg
jelennek a Neocomitidaek. A krétában felvirágzó nagy új csoport, az Ancylo-
ceratinae alrend már a tithon során megjelenik. A fentiekből is érzékelhető az 
ammoniteszfauna elszegényedése a tithon/berriasi, azaz a jura/kréta határon. Ez 
az elszegényedés azonban korántsem volt olyan mértékű, mint amilyen pl. a 
korábbi nagy faunaváltásnál, a triász/jura határon volt tapasztalható. 

Ha a kora-kréta ammonitesz családok elterjedését vizsgáljuk, a barremi/apti 
azaz az alsó-/középső-kréta határon mutatkozó faunaváltozás tűnik a legmarkán-
sabbnak. 



394 Földtani Közlöny 133/3 

A jura/kréta határról ismeretes dél-afrikai óriásmeteorit becsapódása és az 
ammoniteszfaunák változása között nem mutatható ki egyértelmű összefüggés. 
A faunaváltás nem volt drámai. 

A Dunántúli-középhegységben a felső-tithont, s részben a legalsó krétát is 
pelágikus képződmények, a Mogyorósdombi és a Szentivánhegyi Mészkő 
formációk képviselik, amelyek fokozatosan fejlődnek ki a vörös, gumós, jelleg
zetesen ammonitico rosso típusú Pálihálási Mészkőből. Gondot jelent, hogy a 
vörös gumós jelleg eltűnésével párhuzamosan az ammoniteszfauna egyre 
rosszabb megtartású és egyre szegényesebb a jura/kréta határt közelítve. A 
cephalopodák rendszerint egyre visszaoldottabbak, egyre töredékesebbek, s 
egyre kevesebb közöttük a határozható példány. Ennek ellenére a szilas-árki, a 
hárskúti és a szomódi szelvények felső-jura-alsó-kréta ammoniteszfaunájának 
vizsgálata további eredményeket ígér. Részletesebb összehasonlítás után 
remélhetőleg megválaszolható lesz az a kérdés is, hogy a törmelékes gerecsei 
alsó-kréta rétegsorok ammoniteszfaunája mennyiben tér el a hasonló korú 
bakonyi ammoniteszfaunáktól. 

Összefoglalásképpen kijelenthető, hogy az ammoniteszfauna változásának 
mértéke a jura/kréta határon, a jurában és a krétában az emelethatárokon 
bekövetkezett faunaváltozások mértékével vethető össze, és elmarad a jura elején 
tapasztalt faunaváltástól. Nem hasonlítható össze a kréta végi eseményekkel, 
amelyek során véget ért az ammoniteszek mintegy 350 millió éven át tartó 
jelenléte a tengerekben. A hagyományosan határnak tekintett idősík nem az 
ammoniteszfauna, hanem a nyugat-európai típusterületekről ismert fáciesek 
változását tükrözi. így a jura/kréta határ helye nem evolúciós, hanem sokkal 
inkább földtörténeti és tudománytörténeti okokra vezethető vissza. 
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