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A BRACíIIOPODÁE BIOSZ'I'RATIGRÁFIAI JELENTŐSÉGE: EGY JURA PÉLDA

Vörös Attila'

Régóta vitatott kérdés, hogy indokolt-e a biosztratigráfi
án belül ortho-, illetve para-sztratigráfiáról beszélni. Úgy 
tűnik, hogy az eszményi ortho-sztratigráfiára,'azaz egyetlen 
ősmaradványcsoport primátusán alapuló biosztartigráfiai zonáció 
kialakítására való törekvés hibás megközelítést jelent. Ugyan
akkor _azonban vannak ösmaradványcsoportok, melyek biosztrati- 
gráfiai szempontból igazi másodhegedűsök. Ilyenek a brachiopo- 
dák is, melyek szerény, helyhezkötött, rejtett életmódjukhoz 
hasonlóan szerény, de nem elhanyagolható szerepet játszanak a 
biosztratigráfiában.

A bracliiopod.ákat általában hagyományosan "fácieslényeknek" 
szokták tekinteni, és ennek megfelelően csekély biosztratigrá- 
fiai jelentőséget tulajdonítanak nekik. Számos nagy brachiopoda 
fauna paleoükológiai értékelése során kitűnt azonban, hogy a 
brachiopodák korántsem kezelhetők igazi fácieslényekként; a 
nagy példányszám és a nagy elterjedés pedig két olyan sajátság, 
ami nagymértékben növeli rét égi; a ni használhatóságukat.

A paleozóos brachiopodák biosztratigráfiai jelentőségéről 
WATERHOUSE /1977/ adott áttekintést, megállapítva, hogy a 
brachiopodák a paleozoikum leggyakoribb /!/ kövületei és több 
környezetben találhatók meg, mint más makrofossziliák. Valóban, 
számos paleozóos brachiopoda-zonáció készült, melyekben a 
brachiopoda zónákat korrelálták a trilobita, graptolita, vagy 
conodonta zónákkal /pl.: JOHNSON 1975, JOHNSON és KLAPPER 1978, 
HURST 1979/.

A mezozoikumra a brachiopodák jelentősége csökken, de így 
is számos kísérlet történt brachiopoda-zonációk felállítására, 
például az európai self jura üledékeiben /ALMÁRAS et al. 1971/. 
Néhol úgy tűnt, hogy a brachiopodák még az ammoniteszéknél is 
+Természéttudományi Múzeum Föld- és Őslénytár 
Budapest VIII, Múzeum krt.ld-16.
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részletesebb tagolást tesznek lehetővé. Az ezzel kapcsolatos 
súlyos hibára és a nagyobbfokú óvatosságra TORRENS /In COPE et 
al. 1980, 7. old./ hívta fel a figyelmet. /Az angliai Cornbrash- 
ban 4 helyi brachiopoda zónát állítottak fel, melyek 2 ammoni- 
tes szubzónának feleltek meg. A regionális vizsgálat során ki
tűnt., hogy Anglia más pontjain ugyanezen négy "zóna" sorrendje 
gyökeresen eltérő. Nyilvánvaló tehát, hogy ezek nem valódi bio
zónák, hanem őskörnyezeti változásokra visszavezethető faunaki
cserélődések termékei./

A következőkben az európai alsó jura brachiopodák bio- 
sztratigráfiai vizsgálatának újabb eredményeit ismertetem. Vi
szonylag kevés európai terület pliensbachi brachiopoda faunáját 
dolgozták fel korszerűen, még kisebb az olyan biosztratigráfiai 
feldolgozások száma, ahol a brachiopoda elterjedési adatok meg
bízható ammonitesz sztratigráfián alapulnak. Csupán REVERT/1971/ 
CSUMACSENKO /1972, valamint ALHÉRAS és MOULAN /1979, 1982/ mun
kái felelnek meg ennek a követelménynek, az utóbbi kettő azon
ban sajnos csak a Terebratulidákat tárgyalja.

A Mediterrán provinciában igen kevés ÉNy-európai faj for
dul elő, ezért itt a brachiopoda biosztratigráfiát új alapról 
elindulva kell kifejleszteni. A mediterrán júra klasszikus te
rületein /az Alpokban és Itáliában/ mindezideig nem végeztek 
korszerű, rétegről-rétegre történő teljes fauna gyűjtéseket, 
ezért kiinduló pontként a Bakony-hegység kínálkozott. A bakonyi 
pliensbachi brachiopoda fauna szerencsés adottsága, hogy csak
nem az összes lelőhelyen gazdag ammonitesz faunával együtt ke
rült begyűjtésre. Ez a KONDA J. irányításával végzett, világ- 
viszonylatban is páratlanul részletes és pontos gyűjtőmunkának 
köszönhető. Az a körülmény pedig, hogy GIÍCZY /1970, 1976/ az 
ammonitesz faunát egyedülálló részletességgel feldolgozta, ke
zünkbe adta a lehetőséget, hogy a mediterrán brachiopoda fajok 
jelentős részének rétegtani elterjedését minden korábbinál pon
tosabban megállapíthassuk. E munka eredményeit közelmúltban 
megjelent dolgozataimban publikáltam /VÖRÖS 1982, 1983/. Az am
monitesz zóna-határokon megfigyelhető fellépések, illetve eltű
nések száma alapján, három brachiopoda zónát jelöltem ki:
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1 . (ji ivk; í.riryjjCi u_a V : I !•>: i ixt Oj~)rin 1 — zoxi a . A névadó faj mól— 
lőtt elsősorban a Glbbirhynehia sordellil és a Ha otocrtrre l  1 a í 
ii'iillgi., esetleg az Aulacothyri 5; ? arnygdaloidos fajok előfordu
lása jellemzi. A felső-szinemuribó 1 húzódik át, valószínűleg 
a Raricostatum és a Jamesoni amrnonitesz zónáknak felel meg.

2. Lokutella kondal Orvncl-zóna. Jellemző fajai a névadó 
mellett a Kericserol.l.a 1 nver saoCormis és a Oibbirhyrich.ia orsi- 
nii. Időtartamában az Ibex és a Davooi amrnonitesz zónáknak fe
lel meg.

5. Anringja ? storrpanii Önnel-zóna. Jellemző fajai a név
adó mellett: Stolrnorhynchla ? revnesi, S. ? bulga, Anringia 
fraudatrlx, A. ? atl oeformis... JU- 2 suotii és a Llnguithyris 
cornlcolana. Időtartamában a doméri alemeletnek felel meg.

Az I. táblázat a bakonyi pliensbachi brachiopoda zónák 
korrelációját szemlélteti a fentebb említett dél-franciaorszá
gi és bulgáriai brachiopoda zónákkal. A táblázatból kitűnik, 
hogy a brachiopoda zónák időtartama - mind az LNy-európai /Bul
gária, Causses/, mind a Mediterrán provinciában - lényegesen 
hosszabb az amrnonitesz zónákénál: egy brachiopoda zóna 2-5 am- 
monitesz zónának felel meg. Az Ibex Zónának megfeleltetett 
dél-franciaországi Gibbirhynchia curviceps zóna az egyetlen 
kivétel, ez azonban lokális szubzónának tekinthető, hiszen a 
"zónajelző" faj Európa más területein /Anglia: AGER 1956-67; 
Villány: AGER és CALLOMON 1971/ a Jamesoni Zónában fordul elő. 
Ezt a redukciót végrehajtva, az "európai" és a "mediterrán" 
területeken egyaránt, 5-3 brachiopoda zóna felel meg a felső 
szinemuri - pliensbachi időintervallumnak. Amíg azonban a két 
"európai" területen a zónahatárok egybeesnek, addig a Bakony
ban ezek egy amrnonitesz zónányival korábban jelentkeznek.

A brachiopoda zonációnak ez az eltolódása valószínűleg ős
földrajzi és evolúciós okokra vezethető vissza. Régóta sejthe
tő, és az amrnoniteszéknél bizonyított is /GÉCZY 1976, 1984;
ENhY és HANGOLD 1982/, hogy a kiegyenlített környezeti feltéte
lekkel jellemzett tethysi területeken a legtöbb taxon korábban 
lép lel és hosszabb fajöltőjü, mint az egykorú európai selfen 
és epikontinentális területeken. Esetünkben is hasonló magyará-
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zat tételezhető fel. A kérdést fajszinten vizsgálva nehézséget 
jelent a provincialitásból eredő nagy eltérés. A Causses-ból 
/Dé1-Franciaország/ leírt 64, illetve a Bakonyből ismert 101 
faj közül mindössze 6 fordul elő mindkét faunában. Ezek elter
jedési vonalait az 1. ábrán tüntettem fel. Látható, hogy a két 
Terebratulida kivételével a fajok korábban lépnek fel a Bakony
ban, mint az egykori európai selfhez tartozó causses-i szelvény
ben. Az ammoniteszekkel ellentétben azonban ezek a brachiopoda 
fajok korábban is maradna]: ki a tethysi területen, mint Európá
ban. Bár ez a bizonyító anyag sajnálatosan szegényes, mégis in
dokolttá teszi azt a feltételezést, hogy a brachiopoda zonáció 
eltolódása a Tethysben valamivel korábban jelentkező faunavál
tozásokra vezethető vissza.
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1. ábra. A bakonyi és a causses-i pliensbachi brachiopoda fauna 
közös fajainak rétegtani elterjedése

--■&!*—iLi Stratigraphical distribution of the pliensbachian 
brachiopod species occurring both in the Bakony 

and in the Causses
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