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ÖKOSZTRATIGRÁFIA: SZÜKSEGE3-E BIOSZTRATIGRÁFIA SZÉT DARABOMÉ A?

Monostori Miklós +

Az ökosztratigráfia, mint fogalom már századunk 5o-es éve
iben szerepel 3CHINDEW0LF és HEDBERG munkáiban. Szabatos defi- 
niciót róla azonban csak MARTIBSSOU adott 1973-ban. Szerinte 
"az ökosztratigráfia fosszilis ökoszisztémák és geológiai ke
retben való elrendeződésük korrelációja." Mivel ebhez mind a 
szervezetek, mind az életközösségek messzemenő rendszertani 
és ökológiai megismerése szükséges, érthető, hogy ilyen jelle
gű munkák legelőször a negyedidőszaki üledékek vizsgálatát 
kisérték.

WATERHOUSE 1976-ban az ökosztratigráfia kategóriáját a 
litosztratigráfia, biosztratigráfia és kronosztratigráfia 
kategóriákkal egyenértékűként kívánja bevezettetni a nemzet
közi rétegtani nomenklatúrába. Szerinte ez hidat biztosíthat
na a már bevezetett kategóriák közt. A biosztratigráfiából ki
indulva egy hierarchiarendszert javasol a rétegtani egységekre.

A szubzónákat rövidéletü biológiai eseményként definiálja, 
melynek együtteseiben egy vagy néhány faj dominál, az élővilág 
maradandó megváltozása nélkül. Az ennek megfelelő ökosztratig- 
ráfiai egység a kommunitás.

A zónákat ökosztratigráfiai szinten a provinciákkal azono
sítja, de legfeljebb fajöltőnyi időintervallumban /a provinci
ák teljes élettartamát általában egy periódusnyira teszi/.
Az azonosítást azzal igazolja, hogy a biozónák csak sok meglé
vő kommunitásbó1 jellemezhetők, ezért a provinciákhoz közelí
tenek.
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A szuperzónák biomakkal korrelálhatok ökosztratigráiiái 
szinten, kronosztratigráfiailag viszont az alemelet megfele
lői.

Nem nehéz belátni, hogy az ilyen rétegtani kategóriák köz
ti korreláció alapvető hibája az össze nem mérhető fogalmak 
összemérése. Természetesen az egyes sztratigráfiái kategória- 
-tipusokon belül egység-hierarchia felállítható, de ez nem je
lenti azt, hogy a különféle kategóriák egyes egységei egymás
nak megfeleltethetők lennének fogalmi szinten..

Az ökosztratigráfia javasolt egységei esetében ráadásul 
hibás az ökológiai /kommunitás,biőma/ és biogeográfiai /pro
vincia/ fogalmak kevert alkalmazása.

HOPFMAN 1981-ben úgy fogalmazta meg az ökosztratigráfia 
alapvető megkülönböztető vonását, hogy "az evolúció fosszilis 
dokumentumai kommunitás, taxocoen és faj csoport szinten elkü
lönült képet mutatnak, elsősorban külső, geológiai okoktól 
befolyásolt megszakításokkal." A meghatározás második fele kü
lönösen vitatható.

Milyen tényleges kísérletek történtek az ökosztratigráfia 
bevezetésére? Néhány példa:

RETALLACK 1978-ban növénymaradványok háromdimenziós elter
jedését analizálta. Arra a következtetésre jutott, hogy jó 
biosztratigráfiái zónák állapíthatok meg hasonló együtteseken 
belüli eseménysorozatokból egy meghatározott áreán belül.
Ezek az események más asszociációtipusokban nem kell, hogy 
jelentkezzenek és más áreákban eltérő idejűek lehetnek, Ese
ménynek bizonyos formák megjelenését, megérkezését, illetve 
kihalását, eltűnését nevezi.

Ugyanebben az évben MARTINSSON "ökosztratigráfiái projek
tet" hirdet meg "ökoszisztéma tipusu biochron korrelációra".
E projekt - lévén szó távoli földtörténeti időegységekről, a 
szliurrol es devonról— nem biológiai bizonyító módszereket is 
basznál. Az együttesek eloszlását vertikális sikban ábrázol
ják. Az ökosztratigráfia előnyét a szerző abban látja, hogy 
i.o l.yamafcos, fejlődő együtteseket vizsgál, ezek kitüntetett
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taxonjait használja rétegtani jelzésedként.
E munka során CISNE és RABÉ 1978-ban matematikai un. 

cö'nokorrelációs módszert dolgozott ki.
Természetesen szinte a végtelenségig sorolhatnánk az 

ilyen jellegű munkákat. A Szovjetunióban már két országos 
szintű tanácskozás vitatta meg e témát, előadásait kötetek
ben publikálták. Ebből ragadnám ki zárásként a paleoölcologia 
egyik úttörőjének, HECKER-nek 1980-ban közölt véleményét. E 
szerint a biosztratigráfia az utóbbi évtizedekben hatalmas 
tartalmi és módszertani változásokon ment keresztül. A korsze
rű biosztratigráfiái vizsgálatok során egyaránt vizsgálni 
kell a vezető formák tér és időbeli elterjedését, valamint 
az együttesek ökológiai változásait és váltásait, sőt a lito- 
lőgiai adatok felhasználását sem mellőzhetjük. Különösen a 
részletes tagolásnál és korrelációnál lehetnek fontosak ezek 
az adatok. A változások bizonyos tipusai /sótartalmi, transz- 
gressziv-regressziv/ eltérő fáciesekben is azonos tendencia
sorokként jelentkeznek. Ezek bizonyos határok közt rétegtani 
értékűek, ez a gyakorlati geológia nagyon fontos eszköze le
het. Saját gyakorlatomból egyetlen példa: a kiscelli emelet 
képződaiényeiben észlelhető euxinizációs folyamat olyan ostra- 
coda asszociációt hivott elő, mely a magyarországi oligocé- 
nen belül jó vezetőszintnek látszik a medencekifejlődésben. 
Lehetséges, hogy e szint sokkal messzebb is meghúzható, mivel 
esek az együttesek Svájctól a Szovjetunió déli részéig ismer
tek a kiscelli emelet egészénél bizonyosan szükebb rétegtani 
eltörj edésben.

Maga.a részéről teljesen egyet kell értenem IIECKER végső • 
konklúziójával, mely szerint az ökosztratigráfia nem egyébb 
mint a helyesen értelmezett biosztratigráfia része /úgy, 
ahogy az ökológia része a biológiának/. Az ökológiai adato
kat figyelmen kivül hagyó biosztratigráfia egyszerűen hiá
nyos biosztratigráfia. A terminus maga ennek alapján feles
leges, a sztratigráfiái értékeléssel egybekötött paleoöko- 
logiai vizsgalatok viszont alapvető fontosságúak, rendkivül 
sok lehetséges módszerrel.
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