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ÚJABB EREDMÉNYEK A CEEHALOPODA—SZTRATIGRÁFIÁBAN 

Galácz András*

BEVEZETÉS
Az utóbbi évtizedek számos Jelentős eredményt hoztak a fej lá
búak őslénytani kutatásában. A leglátványosabb fejlődés a Ce- 
phalopodák eredete, az ősi molluszkákkal való kapcsolatok 
tisztázása, a korai Nautiloideák evolúciója,.a recens Nautilus 
szilárd váza és biológiája terén mutatkozott. Fontos adatok 
váltak ismertté a Coleoideákról, elsősorban lágytesttel együtt 
fosszilizálódott belemniteszek megismeréséval /SEILACHER, 1983/» 
Nagyhatású új paleontológiái és evolúciós megállapitások szü
lettek az Ammonoideákról, elsősorban eredetükről és devon idő
szaki első adaptív radiációjukról, provincializmusukról, di- 
morfizmusukról, az ammonitesz-váz konstrukció-morfológiájáról, 
az aptychusok funkcionális átértékeléséről, a lágytest felépí
téséről, stb.

Viszonylag kevés új adat érintette a Cephalopodák biosztrati- 
gráfiai szerepének lényegét. Arra a helyre, melyet az Ammono- 
ideák a fiatal paleozoós és mezozoós rétegtanban betöltenek, 
egyetlen ismert Ősmaradvány-csoport sem aspirálhat. Az alsó
devon és kréta vége közötti kb. 235 millió éves intervallumot 
Ammonoideák alapján mintegy 230 zónára, s ezeken belül további 
szubzonális egységekre lehet bontani, a csoport tehát igazán 
méltó arra, hogy a geológusok cimer-állata legyen!

* ELTE Őslénytani Tanszék
IO83 Budapest, Kun Béla tér 2
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A Caphalopoda-sztratigráfia tőrületén azok a legfontosabb új 
eredmények, molyok modern evolúciós vizsgálatokkal támasztot
ták alá a lábasfe jüelc, s ezen belül az Amraonoidoák gyors törzs 
fejlődési tempójának tényét, így a korábbon empirikus alapon 
mutatkozó kivételes rótegtani érték elméleti megalapozást ka
pott,

A következőkben az egyes Cephalopoda-csoportokról a sztratigrá 
fiailag legfontosabb eredmények következnek, a teljesség igé
nye nélkül, s a legértékesebb csoportra, az Ammonoideákra kon
centrálva*

NAUTILOIDEA S. L.
A korábban egységesen llautiloidea alosztályba összefoglalt 
formákat az 1964-ben megjelent Treatise kötet /MOORE, 1964/ a 
Cephalopodák 3 alosztályába sorolta*, ma 5 alosztályt különböz
tetnek meg /llautiloidea, Endoceratoidea, Actinoceratoidea, 
Orthoceratoidea, Bactritoidea/. Az elkülönités alapja a szifó- 
tölcsér helyzete, felépités© és alakja. Sztratigrófiai vonat
kozásokat tárgyalva megmaradhatunk a klasszikus ííautiloidea- 
értelmezésnél, azt széles értelemben, az öt alosztály össze
foglalására használva.

Kambrium-végi megjelenésüket követően az.ordoviciumöan volt az 
első adaptiv radiáviójuk; a Bactrites-félék az alsó-devonban 
virágzottak. Bár evolúciójuk a paleozoikumban végig igen gyors 
volt, más csoportokkal szemben /conodonták, trilobiták, grap- 
toliták/ kisebb gyakoriságuk és korlátozott térbeli elterjedé
sük nem tette lehetővé, hogy index-fossziliákként szerepelje
nek.

A korai Nautiloideák gyors evolúcióját a legújabb vizsgálatok 
is igazolták /CRICK, 1981/. 425 kambriumi és ordoviciumi ge— 
nusz vizsgálata alapján az átlagos genusz-élettartam. 19,2 
millió évnek adódott, az ismert 434 genuszból 234 egy-egy eme
letre korlátozódott /a legfelső—kambriumi és ordoviciumi eme
letek átlagos időtartama 9,4 millió év/.
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A paleozüóa adaptív radiáció , majd a legtöbb csoport kihalása 
utáni lolassult evolúció példája, hogy a jura és kréta idősza
kosokban gyakori s. str. ITautiloidea genussok élettartama 
HŰMMEL /1965/ és ICLMtlEL in IJ00EE / 1 9 W  adatait használva, mar 
csak 30-40 millió eves átlagnak adódik. S bár a mesozoós ITau- 
t Holdé ák paleobiogoográfiai elterjedés© nagyobb a paleozoóso- 
kénál, sstratigráfiai értékük éppen a hosszú élettartamok 
miátt j o 1 ént ékte 1 e 11.

A ITautilo ide álmái kall megemlékezni a minden válóssinüség sze
rint ícezozoós Ifoutilus-félék rágó jakónt értelmezhető rhynoholi- 
tokról. Bár a Treatiso-ben /MOQBE, 1964/ említett 11 riirncholit 
gennsszal szemben ma már több tucat nemzetséget különböztetnek 
meg, sstratigráfiai szempontból nem túl nagy a jelentőségük, 
mivel a fajok vertikális elterjedése általában 1-2 emelet. Ha
sai szempontból vizsgálatuk mégsem lenn© érdektelen, mivel a 
magyarországi középső- és felső-jura képződményekben helyenként 
nem ritkák, s Így tájékoztató kronosztratigráfiai adatokat 
szo1gá1tathatnónak.

C0L3ÖIDISA
A belsővázas Cephalopodák áttekintését nagyban nehezíti, hogy 
a Treatiso Colooidea-kötete mindez ideig nem jelent meg. A kö
tet szerkesztője, J.A« J.KLETZKT 1966-ban közölte téziseit, ám 
a filogenetika és osztályozás terén az elmúlt közel 20 évben 
olyan sok új adat került közlésre, hogy a Coleoideák biosztra- 
tigrófiája szempontjából ez az áttekintés nem lehet kiinduló
pont.

A ma használatos felosztás szerint a Coleoidea alosztályba 6 
rend tartozik /Aulacoceratida, Belemnitida, Phragmoteuthida, 
Sepiida, Southida, Octopoda/, melyek közül fosszilizálódási és 
gyakorisági okok miatt öt rétegtanilag jelentéktelen, csupán 
a Be leninit iá ák számottevőek.

A Belemnites-félék eredete és 
tozása vitatott; a rend egyes

első képviselőik pontos hovatar- 
szerzők szerint csak a liásztól
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ismert; /lásd D O H O M  and HANCOCK in HARLAND et al., 1967/. Két
ségtelen, hogy rétegtani szemponttól a belemniteszelcnek csak a 
jurában és a lcrétában van jelentősége. A jura balemniteszek 
lokális rétegtani használatát erősen korlátozza provincializ- 
usuk —  a jurában egy Ny- Tethys-i, egy Boreális és egy K- 

vethys-i.provincia alakult ki, melyeket endemikus faunák jel
lemeznek. 3 centrumokból időnként egyes alakok migrációval el
jutottak más provinciákba, igy a regionálisan felállított zo- 
.ációk /pl. Szibéria/ korrelálhatok más területek beosztásai
val /lásd HÖLD3R in ROBINSON and TEICHSRT, 1979/.

A krétában, bár a provincializmus itt is megmaradt, a belempi- 
teszek jobb biosztratigráfiai eszközök. Egyes csoportok /pl. 
Belemnella, Bolemnitella/ zónabeosztás felállítására is alkal
masak. Az északi mérsékeltövi régióban /~ szübmediterrán pro
vincia/ a szantoni-kampáni-macstrichti intervallumot / ~ 1 7  
millió év/ 15 belemnitesz-zónára tagolják, szemben az ugyane
zen szakaszban megkülönböztethető 9 Tethys-i.ammonitesz-zóná- 
val /KAUEMAN in ROBINSON and TEICHERT, 1979/.

. MMONOIDEA
, z ammoniteszc-k a gerinctelen állatvilág leggyorsabb evolúciós 
empójú szervezetei, s egyes időszakokban fejlődésük gyorsabb 

volt a kainozoós emlősökénél is /KAUFEMAN in KAUFFMAN and 
\ZSL, 1977, p.118/.

Bár a Treatise Ammonoidea kötete /lüOORE, 1957/ több mint 25 
evvel ezelőtt jelent meg, s új kiadása immár 15 éve van elő
készületben, az utóbbi években számos áttekintő munka /pl. 
LsHLlANLT, 19/6 ; KENNEDY and COBBAN, 1976/ adott összefoglalást 
a legújabb eredményekről. A legjelentősebb esemény az angliai 
Kontbon 1979 augusztusában tartott Ammonoidea Szimpózium volt, 
amelynek előadásai könyv alakban is megjelentek /H O U S E  and 
SENIOR, 1981/. E rövid betekintés az ammonitv-sz-sztratigráfia 
új eredményeibe elsősorban o munkák alapján készült.
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A s Ammonoideák vizsgalaténak  u tó b b i két és f é l  év tized es  f e j 
lődése legegyszerűbben az ismert genuszok számának növekedé
sével jellemezhető® 1957 és 1931 között - a két szélső idő
szakot kiragadva - a devon genussok száma 92-ről 151-re, a 
kréta nemzetségeké 54‘0—ről 850—re nőtt® Különösen látványos
fejlődést szemléltet ez a számszerű növekedés, ha figyelembe 
vesszük, hogy as utóbbi időben a szisztematikát nőm a szétta- 
golás, hanem inkább az összevonás jellemzi!

Mint fentebb már emlitésre került, az alsó-devon megjelenéstől 
a kréta végi kihalásig eltelt 255 millió éves intervallumot 
250 ammonitesz-zónára lehet osztani® Radiometrikus kormeghatá
rozások és ammonitesz-zonációlc összevetése alapján KENNEDY és 
CÓBBAN /1976, pp»68-59/ közölte az amraonitesz fajok átlagos 
élettartamát. Eszerint a fajok élettartama 0,2 és 25 millió év 
között változik, s ez 0,5 - 5*0 millió év közötti pontossá,ggal 
tesz lehetővé globális korrelációt® A lokális korreláció pon
tossága 0,2 - 0,9 millió év® Újabb összsités szerint /YARD and 
SIGiTOR, 1985/ a jura és kréta amraonitesz nemzetségek átlagos .. 
élettartama 7,5 millió év. A gyors evolúciós tempó tehát meny- 
nyiségi vizsgálatokkal igazolható.

Bár az ammonitesz-sztratigráfia általános elvi alapokon nyug
szik, s követi a rétegtani.osztályozás szabályait, a gyakorlat 
időegységenként más c-s más.

A,z európai ^evon ammonitesz—beosztása as alsó—emsitől a famenni 
végéig 24 zónát tartalmaz. Észak-Ámerikában kb. ugyanilyen 
időintervallumban 51 zónát különböztetnek meg. Érdemes megem- ' 
liteni, hogy a conodonták alapján ugyanezt az intervallumot 
kb. 25 zónára osztják /HOUSE in HOUSE and SEITIOR, 1981/. Az 
ammonitesz zónabeosztások egymással és endemikus faunákkal 
/pl. Kazahsztán/ jól korrelálhatok. A problémát csupán az je
lenti, hogy a korai Ammonoideák határozottan trópusi elterje- 
désüek, ezért Antarktiszon egyáltalán nem fordulnak elő, Dél-
Amerlkából pedig egyetlen genusz /Tornoceras/ismert. a giveti- 
ből.

157



A karbon ammonitesz-biosztratigráfia alapját az a különleges 
körülmény determinálja, hogy elsősorban Európában és Észak- 
Amerikában a tengeri képződmények eusztatikus tengerszint-in- 
gadozások következtében ciklikus sorosatokban rakódtak le. Me
dence területeken ezek folyamatos rétegsorokban, a selfeken 
üledékhiányos szukcessziókban, jól követhető ciklotémákban je
lentkeznek. A nagyobb egységeket mesotódáknak nevezik, s bázi
sukat kronozónák bázisával definiálják /RAMSBOTTOM in IíOUSE 
and SENIOR, 1981/.

Mindezekből következik, hogy teljes zóna- és szübzóna-szukcesz- 
sziók csak medence.területeken mutathatók ki, de hiánytalan 
sorozat elóg ritka. A globálisan követhető ammonitesz-zónák 
un. "genusz-zónák". 19 zónára osztják igy a karbont, s ezek 
nagyjából megfelenek az alemeleteknek, szedimetológiailag pe
dig a mesotémálmak. A jól megkutatott területeken /Arkansas, 
Algéria, Ural, Nyugat-Európa/ természetesen klasszikus érte
lemben vett zónák is használatosak, de ezek korrelációja még 
nem megoldott.

A kutatások biztatóak, mivel számítások szerint a ciklotémák 
időtartama megfelel a fajok többsége élettartamának, ami mini
mális értékben 12-15,000 év, maximálisan /a visélben/ 500,000 
év. A genuszok élettartama. 1,1 - 1,3 /namuri/ és 3 millió év 
/dinanti/ között változik.

A pepxa ammonitesz-zónákat hagyományosan emelet-intervallumok
kal egybeesőnek tekintették. A finomabb tagolás biosztratigrá- 
fiai és lcronosztratigráfiái igényei az utóbbi évtizedekben 
először biológiai megalapozottságú assemblage—zónák kimunkálá
sát, majd ezek korrelációjával standard zónák kijelölését tet
ték lehetővé.

Az emeleteknek megfelelő tradicionális zónabeosztám a permben
9 "g nusz-zónát" különböztetett meg. Jelenleg 
dea assemblage-zónák kijelölésének területei 
pyooülfc Államok, Azerbajdzsán, Irán és a paki

a perit Aramono i- 
az Ural, DNy—E- 
sstáni Salt Rangé,
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illetve IXÍ'y-Kina /R03S 
GLSNISTSR in HOUSE and

and IÍOOS in ROBINSON and DEICIIERT, 1979? 
SENIOR, 1981/. Az assemblage-zónák alap-

jun a korábbi, emelet intervallumoknak meg-cololű genusz—zóna— 
Icát" 3-6 további egységre lehetett osztani. Az egyes térülőtö
kön felállított zonációk kozmopolita formák segítségével korre
lálhatok, igy a közeljövőben várható a teljes, globális korre
lációra alkalmas standard zónabeosztás felállítása.

A triász amnoíiitesz-biosstratográfiát évtizedeidig az a problé
ma nehezítette, hogy a legjobban ismert ammonitesz-f almák erő
sön taktonizált, szedimentológiailag bonyolult tor ülő tok soro- 
zataiból kerültek elő, iccv agyas- kisebb- agyságe-k ̂ elkülönítése/ 
illetve ezek korrelációja zavarokat okozott* Elóg itt csak a 
hallstatti tőrületen a normál-telpülésü /és kondenzált !/, va
lamint a hasadékkit Ölt ő mészkövek faunáinak egybegyűjtéséből 
származó problémákra utalni, vagy arra a tényre, hogy a hircs 
Dimor-i lelőhelyen egyetlen, 1 méter vastag mészkőblokkból 3 
ammonitesz zóna 9 horizontját lehetett gyűjteni! Az utóbbi két 
évtized egyrészt a klasszikus faunák revízióját, másrészt a 
'gazdag faunájú és zavartalan településű arktikus és Cirkum-Pa- 
cifikus sorozatok megismerését hozta*

A klasszikus triász zónák, bár faj-elterjedést rögzítettek, 
emelet, vagy legfeljebb alemelet intervallumolaiak feleltek meg. 
Ehhez képest a Dethys-i zónabeosztás kevés fejlődést mutat, 
mivel legutóbbig /DÓZER in HOUSE and SENIOR, 1981/ a jól kö
vethető zónák száma 21. A kanadai arktikus területeken és az 
Egyesült Államok nyugati részén 35 zónát különböztetnek meg, s 
ezek nagyrésze más területek, többek között a Tethys zónádéi
val korrelálhatok. A közeljövőben tehát gyors fejlődés várható, 
s lehetőség látszik a standard zónák kijelölésére. Hagy hiba 
lenne, ha ebből a munkából a klasszikus magyarországi terüle
tek feldolgozása kimaradna!

A jura amraonit 
szüle vertikáli
előfordulások

eszek, nagy elterjedtségük, egyes fajok igen 
s elterjedése es az általában gazdag és gyakori 
alapján kiváló zónajelzők, és nagyban bofolyá-
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adták a bioo ztratigráfia történő tót és elméletét. A jurában 
elkülönített 61 /64/ s tanda rd ammonitesz-zóna és a 3-d-szeres 
számú szubzona tekintélyes része globális korrelációra ad le
hetőséget, melyet legszebben ARIOSLL 1936-os, máig egyedülálló 
munkája illusztrál.

A jura ammonitesz-sstratigráfia jelenlegi problémái az egyre 
jobban körvonalazódó provincializmus tisztázása körül csopor-. 
tosulnak /ZIEGLER* VESTERLIANN in HOUSE and SENIOR 1981; GÉCZY, 
1984a/. A Tethys-i és Cirkum-Pacifikus korreláció zóna szin
ten megoldott, a boreális jura faunák párhuzamosítása más te
rületekével azonban még sok részletében pontosítást igényel.
A megoldást azok a vizsgálatok hozhatják meg, melyek az amiao- 
'niteszek fácies-függését és az alacsony rendszertani szintű 
tanonok provincializmusát tisztázzák.

A kréta ammonitesz-biosztratigráfia ismertségi szintje körül
belül megfelel a juráénak* Jelenleg a standard zónák Tethys-i 
mediterrán szukcessziók alapján állnak, de lokális zonációk is 
bőségesen állnak rendelkezésre, nem egyszer finomabb felosztást 
adva. Az alsó-kréta /berriázi-barrémi/ standard zónák száma 
18, ugyanezen intervallumra az ÉiTy-európai zónák szórna kb. 35 
/RANSOIT in HOUSE and SENIOR, 1981/. A felső-kréta /apti-maas- 
trichti/ zónák száma a Tethys-i standardban 21, do ez nem 
vethető pontosan össze az ÍDIIy-európai beosztással, ahol kagy
lók /Inoceramus-félék/ és belemniteszek alapján kijelölt zó
nák szerepelnek, a cenonán végétől /KAUEFIvIAN in ROBINSON and 
TBICÉÉRT, 1979/* Ammoniteszekben gendag mó-s sorozatokban a. zó- 
naboosztás igen kifinomult lehet, mint pl. Észak-Amerilca bel-' 
ső—nyugati területein, ahol a cenomán középső részétől a maas— 
trichti felső részéig 61 zónát különítenek el —  igaz, ezek 
többsége inkább az Európában használatos horizontoknak fölei 
meg.

T + +
Az ammonitosz-sztratigráfiának, mint minden más fosszilia-cso- 
porl rétegtani vonatkozásának, vannak általános és a csoport
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sajatosscágaiból adódó speciális pro ol email. Egy ét tekinliésnoiC
.ökre is fel kell hívnia a figyelnek.

Minden biosstratigráfiai tagolás, mely egy szükebb csoport, s 
azon belül is egy-ogy fejlődési sor alapján készül, önmaga, ál
tal lehatárolt: végső soron a csoport evolúviós rátája /egy 
fejlődési soron belül időegységenként‘fellépő új taxonok szá
ma/ határozza meg* A tagolás -akkor'jó, ha /zónabeosztás ese
tén/ a fajképződési ráta egyenletes, vagy ha kimutatható, mi
lyen módon egyenetlen.

A probléma megoldása imon összetett vizsgálatokkal-v-é-aez-hető 
el. Radiometrikus kormeghatározással datált, zavartalan, és 
főképp hiánytalan rétegsorok populációiénak tekinthető fauna
együtteseit kell vizsgáién!, óm erre csak ritkán és kevés he
lyen nyílik lehetőség. Ahol azonban az Ősmaradvány anyag és a 
ssodinentológiai.viszonyok est lehetővé teszik /pl. Éssak-Ame- 
rika,belső-nyugati területek, lásd KAUmiAN in KAUFFMAN and 
K.'-.SEL, 1977/j az adatok azt" mutatják, hogy a fajképződési rá
ta egyenetlen, és a külső körülmények erősen befolyásolják. 
Regresszió esőtón pl. nő az újonnan megjelenő fajok száma.

űzzél részben,kapcsolatos másik kérdéskör az egyes csoportok 
fáciesfüggése. Az Ammonoideák, mint általában a pelágikus és 
nekton szervezetek, hagyományosan fáciestől független csoport
nak tekinthetők, ám részletes vizsgálatok azt mutatják, hogy 
nem teljesen elhanyagolható a lokális körülmények figyelembe 
vétele, különösen ha a fácies foglamát tágakban értelmezzük.
A legismertebb "fáciosfüggő” ammonitessek egyes micromorph ge- 
nuszok az albai- cenomón emeletekben, melyeket mint apró, pi- 
ritesedett formákat találnak mélyvizi, agyagos sorosatokban, 
egymástól távol eső területeken: Éssak-Aírlkában, Texas-ban 
és Madagaszkáron /KENNEDY and CÓBBAN, 1976/. Általánosabb azon
ban, hogy a fáciessel nem egyes fajok vagy genuszok korrelál
nak, hanem az abundancia-viszonyok. Erre példa egyes1 kréta ' 
heteromorph ammonitleszek /TúrrHites Hamites-. Scaohites-
félék/ viszonylagos dúsulása a nagyobb energiájú közeget jel-
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2Ő glaukonitos-foszfátos rétegekben, szemben pelágilcus karbo
nátokkal.

A kétségtelen problémákkal szemben, melyek egyaránt érintik a 
tagolás és a korreláció kérdését, megoldási lehetőségként két 
hazai eredményt érdemes emliteni a jura ammoniteszek területé
ről. Pontos összehasonlítások, a fauna-együttesek és az üle
dékképződési sebesség figyelembevételével kiderült,/GÉCZY, 
1984b/, hogy az alsó-jura toarci emeletében az u.n. nagy zó
nák, melyeket több szubzónára lehet osztani, válóban nagyobb 
kronosztratigráfiai egységek, vagyis hosszabb időt képvisel
nek, mint a "kis", kevésbé tagolható zónák. Az empirikus meg
oldás mögött tehát objektív okok húzódnak.

A Középhegység mediterrán ammonitesz-faunáiban sikerült kimu
tatni, sporadikusan, olyan ÉITy-európai zóna jelző fajokat, ame
lyek csak hatalmas gyűjtőmunka, több tucat köbméter kőzet és 
sok ezer ammonitesz példány átvizsgáláméval kerülhettek elő.
Az alsó-pliensbachi Davoei Zóna 11.615 ammonitesz ének 0,04- %-a 
tartozott a zónajelző Prodactylloceras davoei fajba /GÉCZY, 
1984b/. Hasonló adat jellemzi a középső-jura faunákat is: a 
lókúti bajóci sorozatban a Humphriesianum Zóna középső részé
ből 2.775 ammonitesz került elő, s ebből 1 példány tartozott 
az ÉNy-Európában szubzóna jelző Poedlomorohus genuszba. Ezek 
a példák azt mutatják, hogy a korreláció elvégzése sok esetben 
a gyűjtőmunka intenzitásának és a határozás pontosságának 
függvénye, végső soron szubjektív tényezőktől függ.

Végezetül, megvilágítandó az ammonitesz—biosztratigráfia bi— 
zonytalanságainak nagyságrendjét, álljon itt egy jellemző pél
da. A kréta ammonitesz-rétegtan egyik legsúlyosabb megoldatlan 
problémája, hogy a cenomán/turon határ megvonásában fontos
Vascoceras mikor j 
and SENIOR, 1981/.

elenik mag /HANCOCK and KENNEDY in IIOUSE 
Ez a kérdés egy assemblnge-zóna kiterjedé

sé t  é r i n t i , ami m e g fe le l f é l  m i l l i ó  évnek!
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