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A BIOSZTRATIGRÁFIA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI: 
PONTOSABB BIOZÓNA TÍPUSOK

Géczy Barnabás*

Az Ősiénytani-Rét e gt ani Szakosztály 1971 tavaszán kollokviu
mon vitatta meg a rétegtani korreláció és osztályozás módsze
reit /v.ö. Ősi. Viták 17*» 19* füzet, Budapest, 1971, 1972/. 
Ezt követte a rétegtani osztályozás és nevezéktan irányelvei
nek kiadása /FÜLŐP et al. 1975/, a Nemzetközi Rétegtani Lexi
kon sorozat Magyarország.kötetének teljesen átdolgozott máso
dik kiadása /PÜLŐP et al. 1978/, majd 1983-ban Magyarország 
litosztratigráfiai formációinak táblázatos közzététele /PÜLŐP 
et al. 1983/. Valamennyi munka vagy a biosztratigráfia elvi 
kérdéseit érintette, vagy pedig magában foglalta a hazai ré- 
tegtan legújabb eredményeit.

A rétagtan gyors és sokirányú nemzetközi fejlődése indo
kolja a biosztratigráfia helyzetének, feladatkörének és neve
zéktanának ujravizsgálátát, a gyakorlati alkalmazás lehetősé
geinek bemutatásával. A szempontok és eredmények mérlegelésé
nél különösen figyelemreméltó négy rétegtani alapmunka:

—  Magyar Rétegtani Bizottság irányelvei /PÜLŐP et al. 1975, 
röviditve: Irányelvek/;

—  Nemzetközi rétegtani irányelvek /HEDBERG et al. 1976, 
röv.: Guide/;

—  Francia rétegtani irányelvek /P0I4ER0L et al. 1980, röv. s 
Principles/;

—  Észak-amerikai rétegtani kódex /1983/, röv.: Codex.
+ E M E  Őslénytani Tanszék
1083 Budapest, Kun Béla tér 2.
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A Codaxre KÁZMÉR M. hivta fel a figyelmem, amelyet ezúton 
köszönök.

A nemzetközi szinten 1952-ben óletrehivott rétegtani-ne- 
vezéktani munkacsoport még a lemezt akt onika megszületései azaz 
a földtudományok forradalma előtt különítette el a lito-, bio- 
és kronosztratigráfiát. A lemeztektonika egyrészt új feladatot 
és lendületet adott.a régi, de hagyományos keretek közt müveit 
tudományágaknak /pl. szisztematika, filogenezis, paleogeográ- 
fia, paleobiogeográfia/ másrészt új tudományágakat eredménye
zett /pl. paleomágneses vizsgálatok/* A földtudományok körének 
kiszélesülése visszahatott a rétegtani gyakorlatra is. Jellem
ző, hogy a Codex három helyett 12 rétegtani kategóriát különít 
el: —  litosztratigráfia;

—  litodémia;
—  biosztratigráfia;
r- pedosztratigráfia;
—  allosztratigráfia;
—  kronosztratigráfia;
—  polaritás-sztratigráfia;
—  geokronológia;
r—  diakrónia;
—  geokronometria;

Igaz, hogy ezek közül az.utolsó négy minden anyagi jellegtől 
megfosztott időkategória. Igaz viszont az is, hogy ezzel ko
ránt sincn kimerítve a rétegtan példatára. A íkincipes külön 
tárgyalja a

—  szeizmosztratigráfiát,
—  ritmosztratigráfiát,
—  klimatosztratigráfiát,
—  tektonosztratigráfiát,
—  oceanosztratigráfiát és az
—  izotóp sztratigráfiát.
Ezeknek a tudományágaknak kiépített módszere, nevezéktana 

és kategória rendszere van. Ezért a rétegtani és biológiai ne
vezéktan messzemenően eltér egymástól. A biológia taxonómiai 
nevezéktana egyetlen elvre /prioritás/, és egyetlen kategória- 
rendszerre /classis, ordo, familia, genus, species/ épül fel.
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Maga a prioritás több századig visszamenően érvényes. A növé
nyeknél LINNÉ Species plantarum c. müvének első kiadása /1?53/ 
az irányadó, az állatoknál LINNÉ Systema naturae tizedik kia
dása /1758/ a mérföldkő. A rendszertani kategóriák pedig ugyan
úgy vonatkoznak a baktériumokra mint az emlősökre, a ma élőkre 
és a fosszilisokra. Sőt a.kategóriák még a mesterségesen rend
szerezett csoportokra /pl. szerv-nemzetség, életnyomok/ is al
kalmazhatók. Az élővilág sokfélesége és hosszú történeti múlt
ja ellenére sokkal egyszerűbben és áttekinthetőbben rendszerez
hető mint a rétegtan a sokirányú kategória-hálózatával. Mindez 
a rétegtan egységének a rovására történhet. Indokoltnak tűnik 
tehát annak hangsúlyozása, hogy a sztraigráfia valamennyi ága . 
—  eltérő módszertana ellenére —  idő-központú, kronocentrikus. 
Ez az alapvető különbség a rétegtan és a faciológia közöttJ

Elgondolkoztató de nem meglepő a Principes felépítése. A 
tiz.szerzős mű először az idő földtani jelentőségével foglalko
zik. Ezt követi a rétegtani egységekre és határokra vonatkozó 
fejezet, mely lényegében a Guide-ra épül. A rétegtan fizikai, 
szedimentológiai, geokémiai, paleontológiái, tektonikai és óce- 
anológiai módszereinek ismertetése után térnek rá a korrelációs 
kérdésekre. Didaktikai szempontból talán kifogásolható, hogy a 
legelemibb földtani tájékozódás eszköze, a fáciesvizsgálat a 
kötet végére, a paleogeográfiái fejezetbe került. A lényeg mé
gis az idő központi jelentőségének kiemelésében rejlik.

A rétegtanban az idő összetett módon jelentkezik. A Prin
cipes —  jellemző módon —  az idő fosszilizálódásáról beszél. 
Kifejezés, amely aligha nyeri el az iskolázatlan fülek tetszé
sét.

Mindenesetre a rétegtan változatos dokumentumai különböző 
mértékben alkalmazhatók az egymásutániság /szukcesszió/, egyi
dejűség /korreláció/, időtartam /duráció/ és az elhatárolás 
/limitáció/ kifejezésére.

Az egymásutániság nem azonos a rátelepüléssel. A szukcesz- 
szió sokkal inkább kifejezi az időbeliséget mint a térbeliségre 
vonatkozó szuperpozició fogalma. Ugyanabban a "kalapálható" 
anyagi egységben az egymás után következő történések hosszú so
ra tükröződhet. Kőzet es fosszilis —— szembetűnő egység —— mé—
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gis bonyolult, időben lejátszódott folyamatsor eredménye. 1 be
ágyazódás, átalakulás, áthalmozódás, másodlagos beágyazódás ma
ga is szukcesszió, melyre a jelenlegi végső állapotból követ
keztethetünk.

Paleontológus szemmel nézve a biosztratigráfia alkalmazott 
paleontológia, de a maga teljességében az. A taxonómiai megha
tározás ugyanolyan előfeltétele az értékelésnek mint a tafonó- 
miai,.paleoökológiai, paleobiogeográfiai és evolúciós megköze- 
lités. Nem véletlen, hogy a Guide külön foglalkozik az áthalmo
zott és "beszivárgott" /infiltrált/ fossziliák biosztratigráfi- 
ai problematikájával.

A paleoökológia és a paleobiogeográfia különösen fontos 
szerepet tölt be az egyidejűség megállapitásánál. A különböző 
területekről gyűjtött fossziliák alapján végzett korreláció 
megkülönböztetett helyet tölt be a biosztratigráfiában. A Co- 
dex alighanem erre céloz, amikor a fossziliák egyedülálló je
lentőségét hangsúlyozza. A korreláció alapja az evolúció irre- 
verzibilitása, amely nem képzelhető el ökológiai vákuumban. Az 
evolúciónak mindig is ökológiai és geográfiai vonzata volt és 
van. Ezek a tényezők a biosztratigráfiában teljes jelentőségülc- 
ben.nehezen tárhatók fel, de megközelíthetők.

Ami a korreláció viszonylagos.pontosságát illeti, erre vo
natkozóan talán elégséges két adat. Az alsó-jura toarci emelete 
mintegy 8 millió évnek felel meg. Az ammoniteszek alapján a 
toarci 27 horizontra bontható, átlagosan 330 000 éves időinter
vallumokkal. Ez földtörténeti mércével mérve elenyészően cse
kély érték, hiszen a hozzánk sokkal közelebb lévő egri kornak 
kronometriai besorolása glaukonit mérések alapján három év le
forgása alatt /1973~76/ tiz millió éves ingadozást mutatott 
/v.ö. Principes, p.Gl/.

falán az időtartam megállapitása áll.a legtávolabb az ős
lénytan metodikájától. A geológusok —  W. SMITH nyomdokait 
1796 óta követve —  régen elrendezték a rétegoszlopokat, meg
állapították az egyidejűséget és az egymásutániságot, anélkül, 
hogy bármilyen ismeretük lett volna arra vonatkozóan, hogy 
tiz—, száz—, vagy azermillio éves folyamatok eredményeit vizs
gálják-e.
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Ami végül az elhatárolás kérdését illeti, az egyike a pa
leontológia és a földtörténet legvitatottabb problémáinak, 
ahol az állandóságnak, a fokozatos fejlődésnek, az ismétlődés
nek és katasztrófának több mint egy évszázad óta megvolt a 
maga kiemelekedő iskolája, A biosztratigráfiában a határnak 
különböző a nagyságrendje, aszerint, hogy zónáról, emeletről 
vagy szisztémáról van-a szó. E határok megvonása és mérlegelé
se, a rétegtan valamennyi tudományágának együttműködését igény
li.

Kérdés, az új Guide mennyire tükrözi a biosztratigráfia 
kronocentrikusságát? Mindenesetre elgondolkoztató, hogy elő
ször a fossziliák kőzetalkotó szerepét emeli ki, amely alkal
mas az anyagi egységek felismerésére és definiálására. Ezután 
hangsúlyozza az evolúció irreverzibilitásának, majd a fosszi
liák környezetjelző szerepének a fontosságát. Ez a rangsorolás 
vitatható, mivel nem eléggé tükrözi a bio- és kronosztratigrá- 
fia kapcsolatát. Akkor eredményes a biosztratigráfia, ha meg
bízható alapot nyújt az elvontabb kronosztratigráfiai keret- 
rendszer kiépítéséhez. A Codex túlságosan elkülöníti egymástól 
a bio- és kronosztratigráfiai keretrendszert. Helyesen tekinti 
a biozónát a biosztratigráfia fundamentális egységének. A bio
zóna értelemszerűen kronozóna vonzatú. Mivel a kronozóna nem 
globális érvényű, a Guide érthetően az emeletet tekintette a 
kronosztratigráfia alapegységének. Meglepő viszont, hogy a Co- 
dex szerint a kronosztratigráfia alapegysége a szisztéma! Sze
rencsére nagyon kevés az annyira jellegtelen kőzettest, amely
ről a rétegtan,tucatnyi módszere sem mondhat többet, mint pl. 
harmadidőszaki* A fundamentum általában alúl van, a szisztéma 
túl "felül”.

A biozónónak különböző tipusai lehetnek. A Guide négy, a 
Codax három fő típust különít el. Az Irányelvek a hét zónati- 
pust nem csoportosította. A Guide és a Codex beosztása a kö
vetkező módon tér el egymástól:

Guide: Codex
együttes zóna 
taxon tartomány zóna 
virágkor zóna 
köztes zóna

együttes zóna 
intervallum zóna 
abundancia zóna
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Az együttes zóna /assemblage-zóna/ a Guide szerint termé
szetes társulásokra vonatkozó cönozóna* Azonban az egy réteg
ből előkerült fossziliák alapján különböző assem'blage-zónákat 
alkothatunk anélkül, hogy a .szervezetek egykori cönológiai 
kapcsolatát bizonyíthatnánk. A nannoplankton, plankton és ben- 
thosz szervezetek szintjelzőek lehetnek cönológiai kapcsolat 
nélkül is. A Codax megfogalmazása már óvatosabb. Az együttes 
zóna elégséges kritériuma három vagy több, jellemző taxon je
lenléte. A szükebb értelemben vett együttes zóna teljesen füg
getlen a jellemző csoportok megfigyelt időbeli elterjedésétől. 
Ez a zóna alkalmas lehet a különböző területeken előforduló 
rétegek "egyidejűségének" megközelítő felismerésére, a határok 
tisztázása nélkül. Az együttes zóna másik csoportjában /Oppel- 
zóna, vagy egybeeső tartomány zóna/ két taxon egyidejű fellé
pése vagy eltűnése a követelmény. Egy feltárásban ez könnyen 
keresztülvihető, a korrelációnak viszont nem ez a feladata. 
Kérdés, mi történjék, ha az egyik területen megfigyelt egyide- 
jü’belépést" vagy "kilépést" az újabb megfigyelések nem.tá
masztják alá. Ez migráció, "allopatrikus" evolúció, stb. alap
ján könnyen lehetséges. Ilyenkor az Oppel-zóna vagy assemblage 
zónának tekinthető, vagy névadó faj alapján intervallum zónává 
válik.

A taxon tartomány zóna elnevezés aligha tekinthető szeren
csésnek. A "rangé" elsősorban elsősorban térbeli fogalom. A 
Guide maga is felhívja a figyelmet arra, hogy a "rangé" /tar
tomány/ szó nehezen fordítható le idegen nyelvre. A Principes 
"zone d’extension" kifejezéssel próbálkozott, HÖLD3R et al. 
/1972/ a "Verbreitungszone" fordítással. Ez utóbbi kifejezés 
a német szerzők szerint sem- tükrözi eléggé az elterjedés ver
tikális jellegét. Lehetséges, hogy ezek a nehézségek terelték 
a Codex szerkesztőit abba az irányba, hogy a "rangétT szót in
tervallummal helyettesítsék. Bizonyos, hogy az intervallum 
sokkal inkább idővonzatú kifejezés mint a "rangé". A magyarra 
forditás nehéz, mert az Irányelvekben —  akárcsak a Guide-ban 

az intervallum zóna önálló és a rangé zónától független 
egység. A Godex az intervallum zónát egy vagy két taxon meg
jelenésével és eltűnésével jellemzi, amely magába foglalhatja
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agy taxon teljes dokumentált vertikális elterjedését, vagy az 
egyik megjelenésével, illetve a másik eltűnésével jellemzett 
rétegeket, vagy pedig a két taxon-előfordulas közt lévő fosz- 
sziliamentes rétegeket. Ily módon az Irányelvek és a Guide in
tervallum zónája egyik változata lenne a Godex intervallum zó
nájának /intrazóna/. Vitatható újitás, hiszen faunamentes int- 
razónák assemblage zónák között is létezhetnek.

További, és talán súlyosabb tartalmi ellenvetés a Godex 
gyakorlatával szemben.az, hogy egyenértékűnek tekinti a megje
lenést és az eltűnést. Az új, szinapomorf bélyegekkel rendel
kező csoport elterjedése gyorsabb.evolúciós folyamat mint a 
térben és időben elhúzódó kihalás. A reliktum flórák és faunák 
egyértelműen e mellett szólnak. Jól bevált gyakorlata tehát az 
ammoniteszekkel foglalkozó jura biosztratigráfusoknak, hogy 
csak a megjelenést veszik figyelembe.

Evolúció és gyakoriság szempontjából egyaránt vitatható 
az abundancia zóna önállósága. A Codex szerint ez a zóna egy 
vagy több taxon viszonylagos mennyiségi gyakoriságára épül, és 
megfelel a virágkornak, azaz az akmezónának. Az akme fogalma 
hibás vitalista felfogást tükröz, amely szerint minden taxon- 
nak —  az egyedi fejlődés mintájára,—  megvan a "kivirágzás", 
"virágzás" és "elvirágzás" szakasza /BOGSCH 1968/. Sajnos az 
evolúció ennél sokkal összetettebb folyamat, és az abundancia 
sokszor helyi ökológiai, vagy inkább tafonómiai tényezőkkel 
magyarázható. Nézőpont vagy vizsgálati eszköz kérdése, hogy az 
adott anyagi egységben a makro-, mikro-, vagy esetleg a nanno- 
fossziliák tekinthetők—e abundánsnalc. Az abundancia zónát, ha 
egyáltalán szükséges megkülönböztetni, az intervallum zóna 
vagy az együttes zóna speciális változatának tekinthetjük.

Tagadhatatlan, hogy az egykori "vezérkövület" követelmé
nyének legjobban az intervallum zóna egy taxon megjelenésére 
alapozott változata felel meg.

ivérdes, evolúciós szempontból milyen tárgyi alapja van az 
intervallum zónának? A hagyományos felfogás szerint a fajképző
dés lassú, fokozatos átalákulás, azaz fiietikus speciáció. Mi
vel a változás folyamatos, a "kronospeciesek" között nincs 
éles határ. Amennyiben a fosszilis dokumentáció hézagtalan
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lenne, az időben egymást követő fajokat nem lehetne elhatárol
ni egymástól. Ebben az esetben minden, alacsony kategória 
szintre épült biozóna mesterséges lenne, hiszen a fajokat is 
mesterségesen határolnánk el egymástól. Mivel a fajkópzódésnek 
nincsen meghatározott időpontja, a faj, illetve a zóna határát 
vagy a fosszilizációs feltételek kezdete, vagy a rendszerező 
egy-Qgy bélyeg megjelenésére alapozott szubjektív véleménye 
határozná meg. A lemeztektonika széleskörű elterjedése után, 
1972-től kezdték kétségbevonni a fokozatos fajfejlődés elméle
tét. A "punctuated equilibrium" speciációs modellje mér gyors 
fajképződéssel és hosszabb, morfológiai szempontból változat
lan ,,sztázis,, állapottal számolt. A fajképződés másik, kla- 
disztikus modellje a fajképződést ismétlődő szétkülönüléssel 
magyarázza, ami a régi, és az eredeti fogalmazás szerint a 
kladogenezis pillanatában megsemmisülő fajból egyrészt ősibb 
bélyegeket viselő, pleziomorf, másrészt új bélyegekkel ellá
tott apomorf faj kialakulását jelenti. A punctuated equilibri
um modellnek inkább a paleontológusok, a kladisztikus speciá- 
ciónak inkább a neontológusok között vannak hivei. Mindeneset
re mindkét, széles körben elterjedt és széles körben vitatott 
elméletnek közös biosztratigráfiai vonzata van. A faj megjele
nésére alapozott rétegtani határ természetes!

A speciációs folyamatok biosztratigráfiai jelentőségén 
túl felmerülhet annak a lehetősége, hogy a makroevolúciós vál-> 
tozások összefüggésbe hozhatók a rétegtani kategóriákkal. Tet
szetős gondolat, hiszen a magasabb rendszertani kategóriákba 
tartozó taxonok hirtelen kialakulása hierarchikus nagyságrendi 
változást feltételez. Ennek értelmében az alfaj vagy a faj 
még csak horizont vagy szubzóna értékű, a zóna vagy alemelet. 
viszont már genusz vagy familia szintű taxonnal jellemezhető. 
Lehetőség, amelynek a rétegtani gyakorlatban mindeddig kevés 
nyoma van.

Az elmélettől a gyakorlatra térve érdemes emlékeztetni 
ARKELL /1956/ rétegtani beosztásra vonatkozó hármas követel
ményére, amely az elsőbbség /prioritás/, a hagyomány /suita- 
bilitás/ és a használhatóság /usage/ kompromisszumának szüksé
gességét hangsúlyozza. Például kívánkozik a Davoei Kronozóna,
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mivel egyrészt klasszikus, másrészt gazdag ammonitesz-fauna 
alapján Magyarországon is jól tanulmány ózható.

Az alsó-jura pliensbachi emeletét OPPEL 1856-ban különi- 
tette el a következő zónabeosztássali 

Amm, spinatus Zóna
Amm. margaritatus Zóna ^
Aram, Davoei Zóna 
Arim, ibex Zóna 
Amm. Jamesoni Zóna.

A Davoei Zónát később három szubzónára tagolták:
Figulinum Subzona 
Capricornus Subzona 
Maculatum Subzona#

A zónán belül Yorkshire területén hét, Burgundiában nyolc ho
rizontot lehetett elkülöníteni. A burgundiai horizont-beosztás 
a következő /v.ö* DOMM.ERGIJ.ES et al# 1984/:

Figulinum 
Davoei 
Capricornus 
Capricornus /*
Capricornus
Lataeoostata
Maculatum
Eimbriatum

Feltűnő, hogy a zónajelző Prodactylioceras davoei /J.SOWERBY, 
1822/ faj csak a Figulinum Szubzóna bázisára korlátozódik. Itt 
és csak itt kalapálható anyagi egység. Az egész kronozóna idő- 
intervallumában viszont nem több mint absztrakt jelkép.

Magyarországon, a Bakony hegységben kedvező feltárási kö
rülmények mellett a Davoei Zóna 8 szelvényben vizsgálható. A 
gyűjtés nagy felületen és nagy pontossággal történt, a MÁIT 
igazgatójának, Dr. KODDÁ J. irányításával. A fauna feldolgozá
sára a Budapesti Tudományegyetem Őslénytani Tanszékén került 
sor#

A vizsgált lelőhelyek /a gyűjtés idejének feltüntetésé
vel/ a következők:
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Bakonycsernye /1954-1975/
Lólcút /1961-1962/
Büdöskút /1964-1965/
Kericser /1965/
Kávástető /1971/
Bocskorhegy /^71-1973/
Hamuháza /1974-/

A vizsgált. szelvényekből összesen 11 615 ammonitesz .példány 
került elő. A fauna kifejezetten mediterrán Jellegű. A példá
nyok 47,2 %-a a Phylloceratidae, 18,0 %-a.Juraphyllitidae, és 
5,5 %-a a Iytocaratidae családba tartozik. A zónajelző Pro- 
dactylioceras davoeit mindössze 5 példány kój^viseli /0,04 %\ 
GÉCZY 1982/. Indokoltnak tűnt tehát a viszonylag gyakoribb 
Hildocaratidaek /Protogrammoceras costicillatum /FUCINI, 1900// 
és a Dactylioceratidaek /Prodactylioceras italicum /MBHEGHIÍTI 
et FÜCIHI, I9OO// közül két biozóna-Jelző fajt kiválasztani 
/GÉCZY 1976/. A hamuházai szelvény revíziójának eredményeként, 
/v.ö. DOMMERGUES et al. 1983/ feltehető, hogy. a P. costicilla
tum a Davoei Zóna teljes egészét kitölti, a P. italicum utolsó 
képviselői a legalsó-doméribe /Stokesi Zóna/ is áthúzódnak.
Maga a P. davoei Iiamuházán is csak a Davoei harizontra korlá
tozódik! .

A P. costicillatum és a P. italicum a mediterrán régióban 
elterjedt és gyakori faj. Ezzel szemben a P. davoei Itáliából 
mindezidáig nem került elő. A Davoei Zóna felismeréséhez tehát 
a két —  a kronozóna teljes időintervallumát kitöltő —  biozó
na felhasználható. Ugyanakkor teljesen indokolatlan lenne meg
változtatni a Davoei Zóna nevét, hiszen az ARKELLtől hangsú
lyozott prioritás és hagyomány egyértelműen az OPPELtől alko
tott név mellett szól.
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