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Palaeohiogeographic evaluatíoa of AJbian and Cenomanian ammonoids 
in the Alpine-Carpathian and Mediterranean Tethys region
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ÖSSZEFOGLALÁS

A dolgozat 8 felsőalbai ammoniteaz genus 29 fajának földrajzi elterjedé
sét vizsgálja. Ezekből 5 genus 8 faja előfordul a magyarországi faunákban. Az 
összehasonlítás a felsőalbai Stoliczkaia dispar ammoniteaz zónára korlátozódik. 
Ennek eredményeit a nyugati Tethys palinspasztikus térképe ábrázolja.

A Bakony-hg. gazdag felsőalbai ammoniteaz faunája mediterrán jellegű.
Ezt meggyőzően támasztja alá a fauna összetétele és az uralkodó taxor.ok 
/Kossmatella, Tetragonites, Stoliczkaia, Salaziceras/. A Ficheuria és Engono- 
ceras jelenléte alapján feltételezhető, hogy a Bakony-hg. paleobiogeográfiái 
kapcsolatban lehetett a Tethys déli peremével.

A Villányi-hg. gazdag: faunája meggyőzően mutatja a tethysi és boreális 
/=hoplitinid/ taxonok keveredését. A Kossmatella és Scaphites genusok számos 
faja bizonyítja a tethysi kapcsolatokat. A Lepthoplites, mint egyetlen boreális 
faunaelem mutatja az ENy-európai /=hoplitinid/ provincia befolyását. Ezek a 
tények a Villányi-h^. ősföldrajzi helyzetét a Tethys északi pereméhez közel 
jelölik ki. Ezt az álláspontot a szegényes kagylófauna is alátámasztja. A mind
össze két taxonnal, de nagy egyedszámmal jellemezhető fauna alkotóelemei az 
Aucellina gryphaeoides és Ijioceramus sp. Az Aucellina a boreális kagylófaunák 
jellemző eleme.

A két tektonikai egység ősföldrajzi összevetése: az ammoniteszfaunák a 
tektonikai egységek eltérő eredetét és különböző ősföldrajzi kapcsolatait jel
zik. A Bakony-hg. déli, míg a Villányi-hg, északi affinitást mutat, azaz az 
ammoniteszfaunák a két tektonikai egység fordított ősföldrajzi helyzetét jól 
dokumentálják a felsőalbai idején.

ABSTRACT

The geographical distribution of 8 genera and 29 species of Upper Albian 
ammonites is discussed. 5 genera and 8 species of them occur in Hungárián 
localities. The analysis is restricted on the Upper Albian /Stoliczkaia dispar 
Zone/. Results are displayed on palinspastic map of the Western Tethys.

The rich Upper Albian ammonite fauna of the Bakony Mts. has a Mediterran
ean character. It is well verified by the composition of the fauna and the 
dominant taxa /Kossmatella, Tetragonites, Stoliczkaia, Salaziceras/. Based on 
the existence of Ficheuria and Engonoceras it is presumable that the Bakony Mts. 
might have been in palaeobiogeographical connection wtth the Southern margln 
of the Tethys.

The ammonite fauna of Villány Mts. shows the mixing of Tethyan and 
Boreal /=Hoplitinid/ taxa convincingly. Several species of Kossmatella and 
Scaphites prove the Tethyan connections. Lepthoplites as a single element of 
the Boreal faunas shows the influence of the NW-European /=Hoplitinid/ province. 
These facts altogether indicate the paleogeographic piacé of the Villány Mt3. 
close to the northern margin of Tethys. This theory is supported by the poor 
bivalve fauna well. This fauna is characterized by only two genera: Aucellina 
gryphaeoides and Inoceramus sp. Aucellina is a characteristic element of the 
Boreal bivalve faunas.

Palaeogeographic comparison of the two tectonic units: the ammonite 
faunas indicate different palaeogeographic connections and diverse origin of 
these tectonic units. Bakony Mts. shows Southern, while Villány Mts. shows 
northern affinities. It means the inverse palaeogeographic position between 
these units is well documented by ammonites in the Upper Albian.

Bijjtor L., ELTE Űslénytani Tanszék, 
10C3 Dudapest, Kun Béla tér 2
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BEVEZETÉS
2. Észak-pacifikua: Kiterjedése: észak-

Beud ant ic eras/.

Magyarország nagyszerkezeti egy
ségeinek ősföldrajzi kapcsolatai a közép
sőkréta idején ma még nem kellőképpen tisz
tázottak. Ennek a fontos kérdésnek a meg
oldásához szükség van a középsőkréta am- 
monoidea faunák biogeográfiai elemzésére 
is, különösen azért, mert Magyarországon 
ezek a faunák kis lokális elterjedésben 
csak néhány hegységre /Bakony-hg, Villá- 
nyi-hg./ korlátozódnak.

Az elmúlt tíz évben végzett munka 
eredményeként közismertté vált gazdag 
albai-cenomán ammonoidea faunák pedig 
egyenesen kötelezővé teszik a korszerű 
paleqbiogeográfiai vizsgálatok elvégzé
sét. A biogeográfiai vizsgálat eredmé
nyeinek bemutatása szükségessé teszi az 
albai-cenomán faunaprovinciák bemutatá
sát .

FAUNAPROVINCIAK

Az albai ammonoidea együttesek 
tanulmányozása alapján az északi fél
gömbön az alábbi négy faunaprovincia 
különíthető el /OWEN 1988/:

1. Arktikus
2. Észa-pacifikus
3. Európai /=Boreális =Koplitinid/
4. Tethysi

A provinciák jellemzése

1. Arktikus: Kiterjedése: Alaszka,
Kanada arktikus körzetei, 

Western Interior /USA - Kanada/. Az alsó- 
albai folyamán még létezett kapcsolat az 
Európai - Észak-pacifikus, valamint az 
Arktikus provinciák között. Ezt az Ark
tikus provincia területére migráló ley- 
meriellinid ammoniteszek bizonyítják 
/OWEN 1988/. Azonban a középső- és késő- 
albai idején az Arktikus provincia már 
teljesen különvált az Európai és az Észak,- 
pacifikus provinciáktól /OWEN 1988/. Exo- 
tikus faunájára a Gastroplltinae WRIGHT,
1952 alcsalád fajainak szinte kizárólagos 
előfordulása jellemző /JELETZKY 1964/, 
néhány kozmopolita alakkal /Puzosia,

amerikai Kordillerák
kanadai része, Kalifornia és Oregon /USA/ 
egyes részei, Queen Charlotte szigetek 
/Kanada/ /JELETZKY 1971/. Kapcsolata az 
Arktikus faunaprovinciával a középsőalbai 
folyamán szűnt meg. A középsőalbai idején 
még fennálló kapcsolatot a Douvilleiceras 
genus mutatja /OWEN 1938/. Később mér fel
lépnek a provinciára jellemző endemikus 
taxonok /Leconteites, Brewericeras/ . A 
fauna önálló fejlődése folytatódik az 
albai - cenomán folyamán is.

3. Európai: Kiterjedése: Észak-Európa,
Grönland, Spitzbergák, Orosz

tábla. A provincia kezdetben a leymerielllnld, 
míg később /középső- és későalbai/ a 
sonneratiinid, majd hoplitinid ammonite
szek nagy, vagy kizárólagos gyakoriságával 
jellemezhető /OWEN 1988/. A provincia északi 
részéről a koraalbai idején leymerieilinld 
ammoniteszek migráltak az Arktikus provin
cia felé, majd ez a kapcsolat megszűnt.
A provincia déli részét, főleg a középső
albai idején elözönlötték a tethysi fauna
elemek. Az átmeneti területrészeken, ahol 
a faunák keveredése megfigyelhető, a tet
hysi és európai alakok egymás mellett lé
tezése még a cenomán idején is kimutatha
tó /OWEN 1988/.

4. Tethysi: Kiterjedése: jelen vizsgá
latnak nem célja a teljes 

Tethysi provincia elemzése, hanem csak a 
mediterrán Tethys régió vizsgálata. Bio- 
geográfiailag a tethysi faunákat az engo- 
noceratid /=pseudoceratitid/ ammoniteszek 
jellemzik az albai - cenomán idején a leg
jobban. Ezek tethysi elterjedése már rég
óta ismert /BASSE 1940, MATSUMOTO 1973,
KENNEDY és COBBAN 1976/, de az Európai 
provincia "klasszikus" területeiről is 
említik ezeket /SPATH 1929, KENNEDY és 
COBBAN 1976, KENNEDY et al. 1981, AMEDRO 
és DESTOMBES 1984/. Az európai és tethysi 
faunaelemek keveredése Anglia és Francia- 
ország területén nem meglepő, hiszen az 
albai - cenomán folyamán a két provincia 
között kapcsolat volt.
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Kapcsolat az Európai és a Tethysi pro
vincia között

A tipikusan tethysi faunaelemek
nek tartott engonoceratid ammoniteszek 
előfordulásának problémája a Boreális 
területeken a két provincia közötti kap
csolat feltételezésével feloldható. A 
két provincia közötti kapcsolatot az 
ammonitesz faunák jól bizonyítják, de az 
üledékföldtani és fáciesvizsgálatok is 
megerősítik /DELAMETTE 1988a, 1988b/.
Ez a kapcsolat a Rhone-korridor /KENNEDY 
és C0B3AN 1976/, mely legalább a középső- 
albaitól a felkésőcenománig létezett. 
Ebben az időszakban az engonoceratid 
ammoniteszek megtalálhatók a tethysi 
területektől /CASEY 1961/ kezdve Dél- 
Franc iaor3zágon /BREISTROFFER 1940,
LATIL 1989/ és a Párizsi-medencén 
/KENNEDY et al. 1981, AMEDRO és DESTOMBES 
1984/ át egészen Dél-Angliáig /SPATH 
1929/. Az átmeneti területen /Francia- 
ország/ jól megfigyelhető délről észak 
felé haladva az engonoceratid, míg 
északról dél felé haladva a hoplitinid 
ammoniteszek arányának és számának 
gyors csökkenése.+

+Az engonoceratid ammoniteszek magas 
szélességi körökre való eljutását 
egyesek /KENNEDY és COBBAN 1976/ 
áramlási rendszerekhez kötött poszt- 
mortális szállítódással i£[ magyaráz
zák. Ennek ellentmond, hogy ugyanak
kor a korridort kihasználva hopiiti- 
nid ammoniteszek is eljutottak délre, 
amit szárdíniai előfordulásuk bizo
nyít /WIEDMANN - DIENI 1968/. Ugyan
ezt erősíti meg a Pireneusok felső- 
albai mollusca és foraminifera fau
náinak elemzése /MONGIN et al. 1983/, 
amely a tethysi és boreális alakok 
együttes jelenlétét mutatta ki.

Feltételezhető tehát, hogy az 
engonoceratid ammoniteszek nem poszt- 
mortális szállítódással, hanem aktí
van migrálva, a korridort kihasználva 
jutottak el észak felé. Egyesek 
/SCOTT 1970, WESTERMANN 1989/ felté
telezik, hogy az engonoceratid ammo
niteszek speciális környezeti igényük 
miatt tudtak magas földrajzi szelessé
gekre eljutni.

BIOSZTRATIGRAFIAI KERET

A biogeográfiai vizsgálat időbeli 
/praktikusan rétegtani/ lehatárolása az 
eltérő provinciák izokron faunáinak össze
vetését jelenti.

Ha a radiometrikus kormeghatározá
sok helyesek, akkor qaz albai messze a 
leghosszabb ismert időtartamú emelet a me
zozoikumban /OWEF 1984/. Emellett az egész 
mezozoikumban az albai idején lépett fel 
a legtöbb A l 6 0 /  új ammonoidea genus 
/ARKELL 1957, JELETZKY 1971/. Ez utóbbi 
az emelet hosszú időtartamával ;Ls magya
rázható. Ezért célszerűnek látszik a vizs
gálatot az albai emeleten belül leszűkí
teni .

Az albai ammonitesz zónákat vizs
gálva megállapítható, hogy az egyes zónák- 
ban/szubzónákban fellépő új fajok száma 
a Stoliczkaia dispar zónában a legnagyobb 
/KENNEDY és HANCOCK 1978/. Ezek közül 
számos biogeográfiailag is fontos, ezért 
ahol lehetett, az összehasonlításhoz a 
felsőalbai faunák lettek felhasználva. 
Ehhez járul továbbá, hogy a felsőalbai 
faunák /~Vraconni/ jól elkülönülnek a 
középsőalbaitól, nagyon kevés a túlélő 
taxon.

További szempont, hogy Magyarorszá
gon egyik nagyszerkezeti egységből sem 
állnak rendelkezésre kellően feldolgozott 
alsó- és középsőalbai faunák.

A VIZSGÁLATHOZ FELHASZNÁLT TAXONOK

Elsősorban a monografikus munkák 
hiánya miatt, főleg szórványadatokra tá
maszkodva az alp - kárpáti régióban igen 
nehéz az albai ammonitesz faunák kvantita
tív értékelése. Első közelítésben ezért 
/és kényszerűségből is/ célszerű először 
a kvalitatív biogeográfiai vizsgálat. En
nek érdekében a biogeográfiailag fontos 
taxonok esetében az alsó- és középsőalbai, 
valamint esetenként cenomán korú előfordu
lások is szerepelnek az összehasonlítás
ban.

Ezek a biogeográfiailag fontos 
taxonok az alábbiak:
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KogcmateJlinao HRBI3TR0FFER, *953 tothynl 
Hoplitinao H.DOUVILLÉ, 1090 ourópui
Engonoceratidao HYATT, 1900 tothysi
Flickiidae ADKIH3, 1928 tcthysi
A négy kiválunztott család - ulcsalád 
biogoográfiái jellemzéao:
/az ammonitenzek rendszertani besorolása 
WRTGHT Á981/ rendszerét követi/
CEPHALOPODA CUVIER, 1797 olassin 
AMMONOIDEA 2ITTEL, 1804 ordo

LYTOCERATIMA HYATT, 1039 nubordo
TETRAGOMITACEAE HYATT, 1900 sup.fam. 

GAUDRYCERATTDAE SPATH, 1927 fám.
K03SMATKLLINAE PRBISTRÖFl'ER,

1953 .'lubfnmiíia
Köt genus, a Kossnatel1 a én a ?Indorlan- 
ites tartozik ide. Ez utóbbinak önálló 
taxon órtóko vitatható. Az agyon fajok

1. ábra A kijelölt Ko3smatella fajok földrajzi elterjedése
•Fig. 1. Geographie distribution of selected Kossmatella species

az nlccaládra jellemző konzervatív bélye
geket variálják. Felbukkannak a Tethys 
majd’ minden azubprovinciájában, sőt 
AI.ABHfHIEV /19B9/ szerint a Tethyoer kívül, 
Alaszkán és Kamcsatkán is. De legalakgaz- 
dagabbak a mediterrán régióban.
A korai albaiban jelennek meg, feltételez
hetően az Eotétragonttes leszármazottai.
A korai cenom.ínban, leszármazottak nélkül 
halnak ki.

XOSfSMATELLA JACOB, 1907 
Típuofajs Ammonites agassizianus PICTET,
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Kijelölt fajok:
Kossmatella agassiziana /PICTET/ 
Kossmatella muhlenbecki /E.PALLÓT/ 
Kossmatella romana WIEDMASTTÍ

A kijelölt három faj előfordulásai alap
ján /l. ábra/ elterjedésük jellegzetesen 
tethysi. A legnagyobb alak- és fajgazdag
ságukat a mediterrán Tethys régióban érik 
el. A K. agassiziana megjelenése a Tethys 
északi peremén /Krímben: LESHTCHUH 1987, 
és az Észak-Kaukázusban: KOTETISHVILI 
1977/ közvetlen kapcsolatot jelez a két 
régié között. BREISTROFFER /1946/ a dél
angliai felsőalbaiból /’Jpper Greensand, 
Cambridge/ említi a K. muhlenbecki fajt. 
Ez az előfordulás C3ak említés, ábrázolás 
vagy leírás nélkül, így nem kellőképpen 
dokumentált. Ennek ellenére valószínű
síthető, mivel a Rhone-korridoron más 
taxonok /vö. Engonooeratidae, Flickiidae/ 
is eljutottak stabil európai területekre. 
KENEEDY és KLI1JGER /1979/ a K. romana 
fajt Zuluföldről /Dél-Afrika/ említik, 
de ez a határozás kétséges, amit a szer
zők nyílt névadással ismertek el. Felté
telezhetően új faj, nem pedig a K. romana.

AMMONITINA KYATT, 1889 subordo
HOPLITACEAE H.DOUVILLÉ, 1890 

superfamilia
HOPLITIDAE H.DOUVILLÉ, 1890 

família
HOPLITINAE H.DOUVILLÉ, 1890 

subfamilia

A Hoplitidae család legalakgazdagabb, 
legnagyobb fajszámú alcsaládja. Az ide 
tartozó 18 genuszban több száz leírt 
fajuk ismert. Általában szűk rétegtani 
elterjedésűek. Fejlődésükre csomósorok 
és bordák megjelenése, majd egyre fej
lettebb, bonyolultabb és összetettebb 
díszítés kialakulása jellemző. A nagy 
formai változékonyság okozhatja, hogy 
több száz önálló fajt írtak le. Ezek 
érvényessége a magasfokú intraspecifi- 
kus variáció miatt megkérdőjelezhető. 
Általában az Európai /=Hoplitinid/ 
faunaprovincia indikátorai.
Az albai bázisán, megjelenő Desmoceratidae- 
től származnak. A korai cenománban tűn
nek el, illetve továbbfejlődnek Schloen- 
bacliildae-vé.

LEPTHOPLITES SPATH, 1925

Típusfaj: Lepthoplites falcoides SPATH,
— -----------------  1926

Kijelölt fajok:
Lepthoplites cantabrigiensis SPATH 
Lepthoplites falcoides SPATH 
Lepthoplites gracilis /SPATH/ 
Lepthoplites pseudoplanus SPATH

CALLIHOPLITES SPATH, 1925

Típusfaj: Ammonites catillus J, de C.
SOWERBY, 1827

C. TETRAG O N U S

Kijelölt fajok:
Callihoplites advena SPATH 
Callihoplites auritus /J. SOWERBY/ 
Callihoplites catillus /J.de C.SOWERBY/ 
Callihoplites pulcher SPATH 
Callihoplites tetragonus /SEELEY/ 
Callihoplites variábilis SPATH 
Callihoplites vraconensis /PICTET et

CAMPICHE/

A vizsgált fajok elterjedési adatai /3. 
ábra/ alapján megállapítható, hogy a ge
nus kizárólag stabil Európára, illetve a 
Boreális /=Hoplitinid/ faunaprovinciára 
jellemző. Az egyes lelőhelyeken nagy faj
számmal fordulnak elő. MARCIHOWSKI és 
WIEDMAOT /1985/ szerint ezeken a terüle
teken nemcsak a taxon-, hanem az egyed- 
számuk, így arányuk is jelentős a faunák
ban.

Viszonylag ritka hoplitinid ammonitesz.
A rendelkezésre álló adatok alapján /2. 
ábra/ elterjedési területük szélesebb, 
mint a másik két hoplitinid taxonó. Magá
ba foglalja a stabil európai lelőhelyeket, 
de megjelennek a Keleti-Kárpátokban, a 
Villányi-hegységben és Iránban is. Az 
iráni előfordulás Esfahan, ősföldrajzi- 
leg a Tethys északi-pereméhez tartozott.
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PLBUROHO PLITI53

Típusfai: Anmoniteo ronuuxlanuo D’Orb.
— ---- “• 1840

R  REHMIXIAMUS

Kijelelt faj:
Pleurohop.lites renauxianua /D’ORYIOI.'Y/

A l'dl tucat szírvúnyodntból /4. álra/ 
nem lőhet a tnxon elterjedését teljes 
biztonsággal Kijelölni. Az adatok alap
ján mégis úgy tűnik, hogy előfordulásuk 
követi a többi hoplitinid ammonitesz 
elterjedését, azaz az Európai /-Hopliti-

? ENCIONOCBR.ATIDAE HYATT, 1900 
família

Jellegzetesen komprimált, involut, oxy- 
cor.e formák tartoznak ide. Feltűnő módon 
egyszerű a lóbavor.al, ami ceratitid. Több
irányú fejlődésükre a díszítés fejlődése 
és nagyfokú változékonysága jellemző, de 
ez csoportonként nagy eltéréseket mutat. 
Jellegzetesen tethyai formák tartoznak 
ide, az egyes fajok a Tethys déli peremé
nek kiváló indikátorai. Legnagyobb föld
rajzi elterjedésüket a későalbaiban érik 
el. Fejlődésük több irányát mutatja, hogy 
legnagyobb elterjedésük idején számos en- 
démikus centrum alakult ki Peru /RENZ 1970, 
1902/, Texas és Egyiptom - Irán területén.

nid/ faunaprovinciában találhatók meg.

R T
2. ábra

10/

L EPTHOPLITES

19 A D

LEPTHOPLITES P5EUD0PLANUS

☆  L. CANTABRIGIENSIS

A L. FALCOIDES

O  L. GRACILIS

□  L. pseudoplanus

2. ábra A kijelölt Lepthoplites fajok földrajzi elterjedése
Fig. 2. Oeographio distribution of selected Lepthoplites species
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Eredetük nem kellőképpen tisztázott, ta
lán a Deshayesltidae lehetett az ős. A 
korai albaiban Jelennek meg. Később az 
egyszerű lóbavonal bonyolódik és a korai 
turcnban eltűnnek, illetve továbbfejlőd
nek Placenticeratidae-vé.

KNEMICERAS BÖHM, 1898 

Típusfaj! Ammonites Syriaous BUCH, 1848

K. SYRIACUM

Kijelölt fajok:
Knemiceras aegyptiacum MAKMOUD 
Knemioeras attenuatum /HYATT/
Knemiceras compreosum HYATT ,
Knemiceras gracile H.DOUVILLE 
Knemiceras syriacum /BUCH/
Knemiceras uhligi /CHOFFAT/

A család legalakgazdagabb genusza, amit 
a leírt 38 faj is bizonyít. Magyarország
ról eddig még nem i3mert. A legtöbb faj 
endémikus. BREISTROFFBR /I952/ szerint a 
genus Dél-Amerlkából származik. Fejlődésük 
során több endémikus centrum alakult ki 
Peru /RENZ 1970, 1982/, Texas, Irán, 
Észak-AIrika területén. Itt nagy alak- 
gazdagsággal és gyakorisággal a faunákban 
jelentős szerepet játszanak. Igen jellem
ző a tethysi elterjedésük, főleg a Tethys 
déli peremén /5. ábra/: Marokkó, Algéria, 
Tunézia, Egyiptom, Izrael, Libanon, Szíria

CALLIHOPLITES

24 ,
0 > *  * * £ 2 6

C A L U H O P U T E S  SEELEYI

A c. ADVENA

☆ c. AU R ÍTU S

0 c. C AT ILLU S

□ c. PULCHER

0 c. TETRAG0NU5

□ c. VA R IÁ B IL IS

o c. VRACO NENSIS

3. ábra A kijelölt Callihoplltes fajok földrajzi elterjedése
Fig. 3. Geographic distributior. of selected Callihoplites species
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és Irán. Az egész családra jellemzó az 
endémikus centrumok kialakulása. Ez azon
ban nem Járt szélsőséges földrajzi elkü
lönüléssel, mint azt néhányon feltétele
zik: BERTHOU és LAUVERJAT /1978/ szerint 
a Kn. uhligi endémikus az Ibériai-félszi
geten. Ez tarthatatlan, mivel a fajt em
lítik Izrael, Szíria, Sínai /LEWY és 
RAAB 1978/ és Algéria /ARNAULD-SAGET 
1956/ hasonló korú lelőhelyeiről.

AMEDRO Ó3 DEST0MBE3 /1984/ stabil 
Európából említik a Kn. attenuatumot. Ez 
újabb bizonyíték a Rhono-korridor /KENNEDY 
és COBBAN 1976/ megléte és nyitottsága 
mellett, amelyen keresztül a tethysi 
Knemicerns eljuthatott az európai terü
letekre.

ENGONOCERAS NEUMAYR et UHLIG, 
1881

Típuofaj: Ammonites Pierdenalis BUCH, 1843

E. P1ER0ENAUS

Kijelölt fajok:
Engonoceras complicatum HYATT 
Engonoceras duboiai LATIL 
Engonoceras jezzinense BASSE 
Engonoceras julieni BASSE

A Knemiceras-hoz hasonlóan elterjedésük 
tethysi és ahhoz hasonlóan a Tethys déli 
pereméről /6. ábra/ említik a legtöbb fajt.

4. ábra A kijelölt Pleipohoplites fajok földrajzi elterjedése 
Pig. 4. Geographic distribution of selected Pleurohoplites species
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A kijelölt fajok többsége is afrikai 
/Tethys déli perem/, egyetlen faj, az 
£. dubolsl /BREI3TR0FFER 1940, LATIL 
1989, BUJTOR 1990/ hatolt fel északabbra. 
Ás észak-afrikai régióban gyakoriak, de 
evolúciós centrumuk Észak-Amerika volt 
/COBBAH 1987/. A fajok innen áramlottak 
ki és terjedtek el. Legnagyobb taxonszá- 
{siukat is itt érték el /HYATT 1903/ és 
ezen a területen tartottak ki a legto
vább .

ACANTKGCERATACEAE GROSSOUVRE,
1894 superfam.

FLICKIIDAE ADKINS, 1920 família

Rövid életű, exotikus, viszonylag ritka 
taxon. Kisméretű formák tartoznak ide, 
melyek ritkán nagyobbak 3 cm-nél. Sehol

5. ábra A kijelölt Knemiceras fajok földrajzi elterjedése
Fig. 5. Geographio distribution of selected Knemiceras species

sem gyakoriak, de tethysi elterjedésük 
jellegzetes. Fejlődésükre a díszítés és 
a lóbavonal végletes egyszerűsödésé jel
lemző. Legfejlettebb formáik /Adkinsla/ 
a korai cenománban /YOURG 1979/ a devon/!/ 
ősökre emlékeztetnek. Leszármazási kap
csolataik nem kellőképpen tisztázottak.
A késő albaiban jelennek meg és a cenomán
ban nyomtalanul tűnnek el.

SALAZICERAS BREISTROFFER, 1936

Típusfaj: Ammonltes salazacensis HÉBERT et
---  MUNIER-CHALMAS, 1875

salazacensis
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Kijelölt fajok!
Salaziceras aalazaoensis /HÉBERT et 

MUNIER-CHALMAS/
Salaziceras breistrofferi SCHOLZ

A leírt 4 faj mindegyike’ csupán kísérő 
eleme a faunáknak, sehol sem gyakoriak.
Ezt mutatják a szórványadatok is /7. áb
ra/. Megjegyzendő, hogy az említett le
lőhelyek között a bakonyi /SCHOLZ 1979a/ 
faj- és egyedszámában leggazdagabb a vi
lágon!

A stabil európai lelőhelyeken 
/7, 8-as lelőhelyek/ előforduló taxonok 
itt is jelzik a Rhőne-korridor folyama
tos nyitottságát. A lelőhelyek alapján 
mégis egyértelműen tethysinek mondható 
a genus. FÖRSTER és SCHOLZ /1979/ Nigé
riából említik a taxont /S. nlgerianum/.
Ez az eddig ismert legdélibb előfordulásuk.

FICHEURIA PREVINQUIÉRE, 1907

Típusfaj! Ficheuria kiliarti PERVINQUIÉR^, 
— ----- 1907*

F. KILIÁN)

Kijelölt fajok!
Ficheuria l.iliani PERVINQUIÉRE 
Ficheuria pernoni DUBOURDIEU

Szintén ritltf. forma. Mindössze négy faj 
tartozik ide. Az alp - kárpáti régióban 
a Bakony-hegység az egyetlen hely, ahon
nan ismert! Afrikából több faját írták le 
/8. ábra/. Az egész Tethys provinciában

6. ábra A kijelölt Engonoceras fajok földrajzi elterjedése
Fig. 6. Geographic distribution of selected Engonoceras species
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elterjedt, de mindenhol ritka. Az egyes 
fa jo k  rendkívül széles areával jellemez
hetők. A Ficheuria pernoni Texastól 
/YOUNG 1979/ Észak-Afrikáig fordul elő, 
de Ficheuria található Japánban is /F. 
pusilla; MATSUMOTO és INOMA 1975/.

BIOGEOGRÁFIAI VIZSGÁLAT

1. Mecsek - Villányi terület

Mecsek-hg. A Meosek-hegység területén
albai - oenomán korú ammono- 

idea faunát tartalmazó rétegsor nem is
mert .

Vlllányi-hg. A Villányi-hegység területéi 
albai korú ammonoidea faunát 

tartalmazd üledékeket először STRAUSZ /1941/ 
említ, aki még alsókréta /neokom/ korúnak 
tartja azt. Részletesebb vizsgálattal, új 
gyűjtések eredményeként előkerült Kossma- 
tella alapján FÜLÖP /1966/ állapítja meg 
kórát albainak. A felszíni feltárásokból 

! több meghatározható taxon nem került elő.
I 1982-ben mélyült a Bóly-I szerke

zetkutató fúrás, amelynek gazdag felső- 
albai - alsócenomán ammonoidea faunája 
/BUJTOR 1989/ adja az alapot a biogeo
gráfiai vizsgálathoz.

i (. ■

7. ábra A kijelölt Salazlceras fajok földrajzi elterjedése
Fig. 7. Geographic distribution of selected Salaziceras species
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■2. Dunántúli-középhegység

Sakony-hg. A Bakony Zlro és Pénzesgyőr 
környéki részének /Pénzes

kúti Márga/ gazdag felsőalbai ammonitesz 
faunája már régóta Ismert. Az első fauna
leírás HAUER /1862/ tollából jelent meg 
és 20 fajt ismertetett. Hauer már helye
sen Gault / felsőalbai/ korúnak tartotta 
azt. Ezútán jórészt osak rétegtani mun
kák születtek a Pénzeskúti Márgáról. Uj 
gyűjtés eredményeként NAGY /1971/ publi
kált addig Magyarországról ismeretlen 
taxonokat, majd a faunát összevetette a 
típuslelőhellyel /NAGY 1973/. Az első 
őslénytani monográfia SCHOLZ /1979a/ mű
ve, aki új gyűjtés eredményeként a Ba- 
konyból addig ismeretlen táronok leírá
sával gazdagította a faunaképet. A Bakony 
hegység! felsőalbai faunakép azonban

korántsem tekinthető teljesnek. A hegység 
területén folytatott fúrásos kutatás to
vábbi gazdag faunát tárt fel /HORVÁTH 
1985, 1990/. Jelenleg folyó gyűjtés ered
ményeként előkerült taxonok /BUJTOR 1990/ 
tovább színesítik a faunaképet.

A gazdag faunák ellenére eddig 
még nem született korszerű összehasonlító 
biogeográfiai elemzés a két terület ammo- 
noidea faunáiról.

3. Kvalitatív biogeográfiai vizsgálat

A biosztratigráfiai keret című 
részben tárgyalt okok miatt első lépésben 
a biogeográfiailag fontos taxonok elter
jedését célszerű vizsgálni. A vizsgálatba 
bevont lelőhelyek jegyzékét az 1. táblázat
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tartalmazza. Az ezek alapján szerkesz
tett elterjedési térkép /9. ábra/ a 
nagyszerkezeti egységek jelenlegi hely
zetében mutatja a kijelölt taxonok elter
jedését. A biogeográfiai értékeléshez 
elengedhetetlen ősföldrajzi helyzetet, 
a nagyszerkezeti egységek - feltételez
hető - pozícióit és a kijelölt taxonok 
egykori elterjedését mutatja be a 10. 
ábra.

A térkép adatai alapján megálla
pítható, hogy a biogeográfiai vizsgálat
ba bevont 8 genus közül 5 a vizsgált 
magyarországi lelőhelyeken előfordul, 
így azok paleobiogeográfiái értékelése 
megkísérelhető. Az elemzés szinte kivé
tel nélkül albai és nagy többséggel fel- 
sőalbai faunákra vonatkozik. Ezért meg
tévesztő lehet, hogy az ősföldrajzi 
alaptérkép /10. ábra/ apti paleogeo- 
gráfiai helyzetet ábrázol. A látszóla
gos ellentmondás azzal oldható fel, 
hogy a térképsorozat szerkesztői 
/DERCOURT et al. 1984/ nem adtak ősföld
rajzi térképet az albai - cenomán ide
jére. Ezért lett az apti /mint időben 
legközelebb álló/ ősföldrajzi térkép 
felhasználva.

Bakony-hg. A Bakony gazdag felsőalbai
ammonitesz faunája egyértel

műen mediterrán jellegű /SCHOLZ 1979a/.
Ezt a fauna összetétele és az uralkodó 
taxonok /Kossmatella. Tetragonltes. 
Stoliczkaia. Salaziceras/ meggyőzően 
bizonyítják. Az egyértelműen Tethys déli 
peremi taxonnak tartott Ficheuria /NAGY 
1971/ és Sngonoceraa /BUJTOR 1990/ 
együttes jelenléte alapján feltételez
hető, hogy a Bakony /Dunántúli-közép
hegység/ ősföldrajzi kapcsolatban le
hetett a Tethys déli peremével.

A Bakony-hg. faunáinak összeve
tése regionális léptékben nem ad érté
kelhető eredményt. A Déli-Alpok, Dina- 
ridák, Appenninek területéről kevés az 
adat, ezek nagy része is régi feldolgo
zás /PARONA és BONAREILI 1897/. Az Északi 
Mészkőalpok területén a Kossmatella gya
kori /IMMEL 1987/, de a Tethys déli sze
gélyéről említett faunaelemek teljesen 
hiányoznak. Emellett hiányoznak a biogeo- 
gráfiailag fontos hoplitinid ammoniteszek

is. A Nyugati-Kárpátok albai ammonitesz 
faunája szegényes, illetve feldolgozatlan 
/VAáíÍEK 1978/.

Villányi-hg. A fauna meggyőzően mutatja 
a tethysi és a boreális 

taxonok keveredését /C.'fl. WRIGHT személyes 
közlés/. A nagy taxonszámmal képviselt 
Kossmatella és Scaphites bizonyítják a 
tethysi eredetet. Az egyetlen boreális 
elemként megjelenő Lepthoplites az európai 
provincia befolyását jelzi. Ezzel a Villá
nyi-hg. ősföldrajzi helyzetét a Tethys 
északi pereme közelében jelöli ki.

Az ammoniteszfauna alapján levon
ható következtetést a monospecifikus 
kagylófauna is alátámasztja. Az egyetlen 
fajjal de nagy egyedszámmal jellemezhető 
bivalvia faunát az Inoceramus sp. és az 
Aucellina gryphaeoides képviseli./BUJTOR 
1989/. Az Aucellina genuszt a felsőalbai 
idején már kimutatható klimatikus zónádé
ban a boreális kagylófaunák jellemző ele
meként tartják számon /CRAME 1986/. Rend
kívül nagy gyakoriságuk a villányi fauná
ban újabb bizonyíték a terület boreális 
kapcsolatai mellett.

Bakony - Villányi-hg. Az eddigiek alap
ján az ammonitesz-

faunák jól bizonyítják a két hegység kü
lönböző ősföldrajzi kapcsolatait. A Ba
kony egyértelműen déli /Tethys déli perem/, 
míg a Villányi-hg. egyértelműen északi 
/Tethys északi perem/ affinitást mutat.
Tehát a felsőalbai idején a két terület 
fordított ősföldrajzi helyzetét az ammo- 
niteszfaunák jól bizonyítják.

Regionális összefüggésben vizsgál
va a Villányi zóna folytatása az Erdélyi
középhegységben nyomozható a felszínen.
A két terület faunisztikai összevetése 
mégsem tehető meg, mivel az Erdélyi-közép
hegység területéről csak rétegtani szórvány
adatok állnak rendelkezésre /BLEAHU et al. 
1971, ISTOCESCU et al. 1968, ISTOCESCU és 
IONESCU 1970/; faunisztikai adatok nem.
A Keleti- és Déli-Kárpátok területéről 
főleg szórványadatok /LUPU 1978, BUCUR 
1971, KUSKO et al. 1970, SZÁSZ 1982/, 
vagy részmonográfiák /CHIRIAC 1960/ van
nak, amelyek a paleobiogeográfiái elemzés
hez nem kellőképpen dokumentáltak.
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Mégis regionális összefüggésben vizsgál
va a Villányi-hg. és a Keleti-Kárpátok 
az egyetlen olyan hely, ahol a Kossma- 
tella + Lepthoplites genuezok együttesen 
fordulnak elő, bizonyítva a Villáhyi-hg. 
ősföldrajzi kapcsolatait. Ezt a faunisz- 
tikai rokonságot a Villányi-hg. és a 
Keleti-Kárpátok belső flis zónájának 
/LUPU 1978/ litológiai és faciológiai 
azonossága /BUJTOR 1990/ is alátámasztja.

Magyarország nagyszerkezeti egy
ségeinek albai ammoniteszfaunák alapján 
történt kvalitatív biogeográfiai elem
zése után óhatatlanul néhány olyan to
vábbi megállapítás tehető, melyek pon
tosítják, illetve új megvilágításba he
lyezik az aihai ammoniteszek biogeográ
fiájáról eddig meglévő ismereteket:

1. KENNEDY és COBBAN /1976/ a "pseudo- 
ceratitid" /=engonoceratid/ ammoni

teszek elterjedésével jelölte ki a Tethys 
és az Európai provincia határát. Az újabb 
eredmények /ARIAS és WIEDMANN 1977,
AMEDRO és DESTOMBES 1984/ alapján ez a 
definíció legalábbis módosításra szorul. 
Megállapítható azonban, hogy a taxon 
valóban tethysi, de időnként eljutottak 
az Euróapi provincia területeire /SPATH 
1929, KENNEDY et al. 1981, AMEDRO és 
DESTOMBES 1984/. A család különböző ge- 
nuszokat képviselő fajai a középsőalbai 
és a cenomán közötti időben többször is 
eljutottak stabil európai területekre, 
ami a Rhone-korridor /KENNEDY és COBBAN 
1976/ folyamatos nyitottságát bizonyítja.

2. A hoplitinid ammoniteszek elterjedé
se egyértelműen az Európai /=Hopli-

tinid/ faunaprovinciához köthető. Ezen 
kívüli területeken előfordulásaik szór
ványosak /LUPU 1978, BUJTOR 1989/ és egy
értelműen bizonyítják az illető terület 
kapcsolatát és rokonságát az Európai 
provinciával, illetve a Tethys északi 
peremével.

3. A Kossmatella genus fajainak elter
jedése az ősföldrajzi térképen meg

lepően jól követi a paleoszélességi kö
röket. Valószínű, hogy elterjedésükben 
nemcsak biogeográfiai, de klimatikus okok 
is közrejátszottak. A bivalvia faunák már 
jól kimutatható klimatikus zonációt mutat

nak a felsőalbaiban /CRAME 1986/, ami fel
veti, hogy a Kossmatella elterjedését is 
elsősorban klimatikus okok befolyásolták 
és/vagy határozták meg!
4. Az engonoceratid ammoniteszek elter

jedését befolyásoló legfontosabb fak
tor valószínűleg a biogeográfiai. De SCOTT 
/1970/ és WBSTERMANN /1989/ szerint elter
jedésüket speciális ökológiai igényük, az 
igen sekély /30-50 m-es/ vízmélységhez 
kapcsolódó életmódjuk magyarázza. Való
színű, hogy a két tényező együttesen ha
tott, így magyarázható szórványelőfordulá
suk Dél-Angliában /SPATH 1929/, a Párizsi
medencében /AMEDRO és DESTOMBES 1984/ és 
Armorikában /KENNEDY et al. 1981/.

ÖSSZEFOGLALÁS

Összefoglalva az albai ammoniteszfaunák 
biogeográfiai elemzése a Tethys régióban 
az alábbi eredményeket szolgáltatta:

1. A Bakony-hg. mediterrán tet'rysi ere
detét az ammoniteszfaunák meggyőzően

bizonyítják, emellett utalnak a Bakony 
kapcsolataira a Tethys déli peremével.

2. A Villányi-hg. ammoniteszfaunája a 
tethysi és boreális faunaelemek keve

redését mutatja. A terület tethysi erede
tét és boreális kapcsolatait a kagyló-
és ammoniteszfauna meggyőzően és együt
tesen bizonyítja, emellett regionális 
összefüggésben a Keleti-Kárpátokkal meg
lévő litológiai, faciológiai és faunisz- 
tikai kapcsolatokra utal.

3. A Bakony és a Villányi-hg. összeha
sonlító biogeográfiai elemzése azt

mutatja, hogy az albai idején a két te
rület fordított paleogeográfiai helyze
tét és eltérő rokonságát az ammonitesz
faunák meggyőzően dokumentálják és iga
zolják.

4. Az albai ammoniteszfaunák biogeográ
fiai elemzése azt mutatja, hogy az

ammoniteszek elterjedését többféle ténye
ző együttesen határozza meg. Az albai 
ammoniteszek elterjedését nem lehet kizá-
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no. LOCAUTY - LELŐHELY age- kor SOURCE * FORR tó

1 Cóticb SAsiH , Tarpata . Atlas. Morocco Upper Albian Collisnon.1966

2 El-Mizab, Oueo Data.Meknes, Atlas. Morocco Upper Albian Collignon - Faure-Murat 1968

3. EsTREMAOURE , AUNTOO. PORTUGÁL CtNOMANIAN Berthdu 1973

A. Huescaí, Grawaoa, Spaiki Upper Albian Braga et al. 1982

5. Alpera, Albacete, | pain Mio-Uprer Albian Arias-Wiedmann 1977

6. Aisasua , Echeverri, Navarra , Spain Mioole Albian Wieomann 1962A

7. South Englano, United Kingoom Mio-Uprer Albian Spatm 1929, Kenneot-Hancock 1978

8 Boulogne sur Mer. Bas Boulonnais, Paris basih Francé Mio-Upper Albian Robaszynski et al. 1980

3. Courcelles, Auat, Francé Midole Albian Amedro -  Oestqmbes 1981

IQ. Sainte-Croix . Waaot SvtitzerlanO Upper Albian Renz 1968, Renz - I uno 1978

11, Saudinicre, Haute-Savoie Francé Upper Albian Charollais et al 1978

(2 Salazac, Garo. Francé Upper Albian Wriomt - Kenneot 1979 , Latil 1989 SftfBTR.

fl. Orosei, Saroinia , Italt Upper Albian Wieomann - Oieni 1968

19 Ouenza . Atlas. Algéria Lower Albian Dubouroieu 1956, Matsumoto- Inoha 1975, VAiight-Kenneot 1979

15. Siói Ali th. Guessa. Tunisia Upper Albian Pervinduiére 1907, Wrigmt - Kenneot 1979

16. Aures. Algéria Albian Lépranc 1978
17. Do Te’baga Ke'bili Tunisia * Alíian Busson 1970

18 Negf.v Israel Mio-Upper Albian Lewt - Raab 1978

19. Salzgitter, HarzMts , Germánt Upper Albián Scholz 19798

20. RampenuíANo, Achental, Germánt Upper Albian Scholz .1978

21. Bakok* Mts. , Hun&art Upper Albian Nabt 1971, Scholz 1979A, Buttor 1990
22. Villa'mt Mts Hungart Upper Albian Fülöp 1966, BUTTOR 1989
23. Wiilka Rówiim Tatra Mts Poiaho Mio-Upeer Albian Passendorper 1930, Mascmovtski - Wieomann 1985
23 Chelmona Mts Przeoíórz, Poiano Upper Albian Chlebovtski etal. 1977, Marcinowski-  Wieomann 1985
25 Swijtt Krztz Mt< Polano Upper Albian Cieílinski 1959, Marcinowski -Raowanski 1983
26. Annjpol-on- Vistula, Pcland Upper Albian Marcinowski - Wieomann 1985
27. EaSTERN CaHwlthiâ S, RouMANíA Upper Albian Lupu 1978
28 Leadta, Eastern Carpatwans, P.oumania Albian Murbeanu - Patruuus 1957

29 Svinita , Bánát. RojmaMia ’Jpper Albian Boloor - Avram 19172
30 Mihailovsrad, Bclograocsir. BUL6ARIA Mioole Albian Oimitrova 1967
31 Crimea . Soviet Union Upper Albian Lesmtcnuh 1987
32. MANGT6HLAK. SoviET UnION Mio-Upper Albian Saveliiv 1969,1976, 1981
33, Tálát el-Fallahin, Mdshara, Suez, fe*PT Lever Albian OouvilLÉ 1916, Caset 1961
39 Són Vioa.Cala Mator, Palma de Mallorca. Spain Umer Albian Wieomann 1962B
35 Prssoe Rencurel. IsLre, Francé Albian Tacob 1907, Breistropper 1931, Wieomann 19628
36. Escragnolles, Var , Francé Albian Tacob 1907, Breistroffer 1931,1933, Wieomann 1962B
37 Sinai Egtpt Upper Albian W ieo m ann  19628, U v t - R a a b  1978
38. Locmgraben.Salzacm NCA, Austria Upper A.bian Immel 1987
39. North Caucasus . Soviet Union Albian Kotetichvili 1983
10 Burgkrg, Allgau. Germánt Albian Weidich et a l . 1983
91. Od Tebega , Tunisia Albian Arnoolo-Ságét 1956
12 Kólám-Qazi Mts. Esfaham, Irán Upper Albian Immel - Seteo-Fmami 1985
13. Mt. Saxonnet, Bdurgets, Svutzerlano Upper Albian Oelamette 1988A
99 Ehtreves-en-Bauges, Savóié, Francé Albian Breistropper 1931,1933
IS. Vorarlberg. Austria Albian Gebharo 1985
15 ÍERR0UA6HIA. AlGERIA Upper Albian Pervihbuiere 1910
17 Stria- Lebanon Albian Arnoulo- Ságét 1956, Lewt - Raab 1978
18. UkrainuwCarbatnian5 Soviet Union Albian Leshtchuh 1987 3
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rólag biogeográfiai okokkal magyarázni. 
Az ammoniteszel elterjedését a biogeo
gráfiai, klimatikus és ökológiai ténye
zők együtt, egymásra hatva és kölcsönö
sen befolyásolják.
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