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Abstract

New ivestigation, based on bed-by bed coliecting fór the First time, on the Lower Cretaceous 
ammonile succession of the Bersek Hill revealed, that the age of the grey mari, and the red to 
green sandstone is Hauterivian to Lower Barremian. The deeper part of the succession, and the 
sandstone in the Nyagda Valley is probably Valanginian. These results fits well with those, 
obtained formerly on the hasis of the cephalopods, and are inconsistent with those, published 
recently on the hasis of nannofossils.

Összefoglalás

A gerecsei Bersek-hegy sokat vizsgált alsó kréta ammonitesz-faunáján először készültek 
rétegről-rétegre való vizsgálatok. Ezek eredményei megerősítik a korábbi cephalopoda rétegtani 
adatokat, amelyek szerint a márga és homokkő sorozat átmeneti része az hauterivi és barrémi 
emeletekbe tartozik. A berseki szelvény mélyebb részei, valamint a Nyagda-völgyben is 
kibukkanó zöldes homokkő valószínűleg valangini korú. Fenti következtetések nem egyeznek a 
közelmúltban publikált mikropaleontológiai eredményekkel, amelyek szerint a Bersek-hegyen 
feltárt márga és homokkő sorozat apti és albai korú.

Key words: Lower Cretaceous, Hauterivian, Barremian, Cephalopoda, biostratigraphy, Gerecse,
Hungary

Bevezetés

Az 1990-es években, a Gerecsében folyó földtani 
térképezési munkák a figyelmet ismét a gerecsei alsó kréta 
ammonitesz fauna sokat tanulmányozott témájára irányítot
ták. Réteg szerinti makrofauna gyűjtés történt a berseki 
bánya egyik felső, keleti, felhagyott udvarában (1. ábra). 
Az előkerült teljes ammonitesz anyag részletes, valameny- 
nyi értékelhető formára kiterjedő pontos meghatározása, 
rendszertani leírása és rétegtani értékelése még nem 
készült el. Ennek ellenére, néhány biosztratigráfiai

szempontból különösen jelentős forma felismerésével a 
fauna többé-kevésbé pontos korbesorolása elvégezhető 
volt.

Jelen rétegtani értékelés aktualitását két, a közel
múltban megjelent cikk (N a g y m a r o s y  és FÉLEGYHÁZY 
1991, FÉLEGYHÁZY és NAGYMAROSY 1992) adja. A 
szerzők a korábbi adatokkal ellentétben a Bersek-hegyi 
kréta képződmények korát apónak, ill. annál is fiata- 
labbnak tekintik.
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Kutatástörténet

A gerecsei alsó kréta képződmények ammonitesz 
anyagával és a sorozat rétegtani értékelésével elsőként 
Hantken (1868) foglalkozott. A márgaösszlet korát a 
középső neokomban adta meg, s rámutatott a sorozatnak 
az alpi rossfeldi rétegekhez valő hasonlatosságára.

Hofm aNN mindmáig nagyon fontos dolgozatában 
(1884) a gerecsei jura és kréta képződmények szintézisét 
nyújtja. Külön figyelmet szentel a jura-kréta határnak: az 
azóta is sokat tanulmányozott Paprét-árki szelvény kapcsán 
leírja a felső jurára települő berriázi homokos inárgát, s a 
rákövetkező breccsa rétegeket. A gerecsei kréta fő tömegét 
jelentő márgát (apty.chuszos mészmárga) alsó neokotnnak, 
s a felette lévő homokkövet (lábatlani homokkő) középső 
neokomnak tekinti.

A nagy elődök megállapításait ismétli STAEF (1907). 
Somogyi (1914) rétegtani eredményei pontosítják a 
HOFMANN féle adatokat.

FÜLÖP a gerecsei krétáról való monográfiájában (1958) 
a teljességre törekszik. A sorozat mindmáig legrészlete
sebb lito- és biosztratigráfiai tagolását nyújtja. Szerző a 
Bersek-hegy és környékének szelvényeit számos ábrán 
illusztrálja. A márga rétegcsoport korát a valan- 
gini-hauterivi-barrémi emeletekre terjeszti ki. Az egyes 
emeletek (sőt, alemeietek) meglétét gazdag faunával 
dokumentálja. A rétegtani következtetéseknél FÜI.ÖP -  
elsősorban -  a N agy 1. Z. féle ammonitesz határozások 
eredményeire támaszkodott.

N agy I. Z. később több cikkében (1964a, 1964b, 
1967, 1968a, 1968b, 1969a, 1969b.. 1981) ismerteti a 
Bersek-hegyi alsó kréta legfontosabb faunaelemeit és az 
azokból levonható rétegtani következtetéseket. A szerző 
számos hauterivi és barrémi ammonitesz rendszertani 
leírását és ábrázolását nyújtja.

A berseki alsó kréta alapos megértéséhez, várhatóan, 
a közelmúltban kiteljesedő komplex vizsgálatok vezetnek 
majd el. A litosztratigráfiai eredmények táblázatos össze
foglalása már elkészült (Császár és Haas 1983).

A terület kőzettanára és mikromineralógiájára vonat
kozó vizsgálatokról Árgyelán (1993) nyújt áttekintést. A 
törmelékes rétegsor feküjéből (Szentivánhegyi Mészkő

Formáció) kimutatott andezit-riolit törmelékét, egy a 
Tethys-Vardar óceánon belül meginduló szubdukciós 
folyamathoz kapcsolódó szigetív kialakulásához köti. A 
flis sorozat uralkodó nehézásványait pedig a fenti óceán 
obdukálódott, kiemelkedett, majd lepusztult ofiolitos 
kéregrészéből eredezteti. A berseki krétának, a rossfeldi 
rétegekhez való régen felismert hasonlatosságát a mik- 
romineralógiai vizsgálatok eredményeként is hangsúlyozza.

A szedimentológiai megfigyeléseket Fogarasi (1993) 
foglalja körültekintő szintézisbe. A szerző a felfelé 
durvuló-vastagodósorozatban négyféle kőzetfáciest különít 
el, amelyek üledéklerakódási környezetét külön-külön 
elemzi. Összefoglalva megállapítja, hogy a berseki alsó 
kréta sorozat a karbonát- és aragonit kompenzációs szintek 
közötti mélységben, egy uralkodóan agyagos-kőzet lisztes 
tengeralatti lejtőkörnyezetben rakódott le, amelyben a fő 
üledékszállítási folyamatok a csuszamlások és egyébb 
gravitációs tömegáthalmozódási jelenségek voltak. A 
márgaösszletet tehát, ellentétben egy korábbi véleménnyel 
(SztanÓ és BÁLDI-Beke, 1992) nem egy tenger alatti lejtő 
disztális fácieseként értelmezi, hanem a felismert csuszam- 
lási fülkék alapján lejtőüledéknek tekinti.

Fogarasi a márgasorozat cikiicitását is vizsgálja. A 
„klasszikus” (valangini-barrétni) koradatokat alapul véve, 
a Milankovic-féle ciklusok két rendjét is kimutatja a 
berseki sorozatban.

A gerecsei alsó kréta képződmények korára vonat
kozóan a legfrissebb adat nannoplankton eredményeken 
alapszik. SZTANÓ és BÁLDI-Beke (19S9) a FÜLÖP (1958) 
alapján barréminek tekintett Köszörűkőbányai Konglome
rátum korát, nannoplankton-eredmények alapján felső 
apli-alsó albainak tekinti. FÉLEGYHÁZY és N agymarosy 
(1991) a korábbi (főként az annnonÍtészeken alapuló) 
rétegtani következtetéseket figyelmen kívül hagyva, a 
felszínen lévő teljes márga összlet korát is aptinak, ill. 
annál is fiatalabbnak (albainak) tartja. Szerzők, a fenti 
problémára is figyelmeztetve, állításukat egy későbbi 
cikkben lényegében megismétlik (FÉLEGYHÁZY és NAGY
MAROS Y 1992).

A Bersek-hegyi szelvény és faunája

A szelvény

Az 1991-ben és 1993-ban végzett ammonitesz gyűj
tések a Bersek-hegy egy középső helyzetű, keleti, fel
hagyott bányaudvarában történtek (1. ábra), hoz
závetőlegesen azonos szelvény mentén. A begyűjtött 
rétegsor a Berseki Márga felső és a Lábatlani Homokkő 
(zömmel alsó) rétegeit fogja át (2. ábra). A mintázott

szelvény (3. ábra) a Fogarasi (1993) féle 1. szelvénynek 
felel meg.

A sorozat alsó, kb. 4 métere döntően lila színű márga, 
ill. mészmárga váltakozásából áll. Erre egy erodált felszín 
mentén, változó vastagságú (a szelvény mentén kb. 5,5 
méter vastag) zöldes színű, meglehetősen kaotikus belső 
szerkezetű réteg („zöld, rogyott réteg”) települ. Hagyomá
nyosan ez a réteg jelenti a Lábatlani Homokkő Formáció 
bázisát. Ez a „felfelé durvuló, vastagodó” sorozat kb. 25
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méter vastag a szíd vény ben. Szíri•. a szemcsemérettel is
összefüggésben válíozik. az aleuritos márgarétegek
többnyire lilásak. rniV a dóivá7-l (homok k ö, esc t e n k é n t
finom konglomeiái óm réteg.k uiszerint zöldesek

1. ábra: A Bersek-hegy vázlatos térképe FOGARASI (1992) 
nyomán. Az ammonitesz, gyűjtés helyét * jelöli.
Fig. 1 Sketch tnap o f the Bérsek llill. after Fogarasi (1992) 
The piacé o f the sampled profié is indicated lry the aslerisk.

2. ábra: A vizsgált szelvény rétegtani helyzete. A szelvényvázlat 
Császár (1984) cs Fogarasi (1992) nyomán.
Fig. 2. Stratigraphic position o f the studied proJUe. Sketch 
diagram o f the lóg is afler CSÁSZÁR (1984) and FOGARASI (1992).

•t ta u n n

Á7 1 *?93 a«' gy '.'■■■‘Ak sorát: a rogyott zöld réteg alatti 
i'élígskt-őS komolyabb. a felső homokköves sorozatból 
>;,■> <enyi !>b kútra hírűit elő, A zöld rogyott réteg felett 
t ti négy ponton (A, b, C, D) sikerűit ammonitiszt
gyűjteni.

A cephalopod il i.nA irat rossz, vagy nagyon rossz
trif.gUrtásúak A ' ni többnyire erősen deformált, 
kilapított, gyakran eleve töredékesen beágyazódott, 
héjatlan vagy re-vb n héjas kőbelekből áll. Az am- 
moniteszek a kő--t|.->i nteglehetősen kaotikusán helyez- 
kxltek el

Az 1993 bán gyűjtött ammonitesz anyag rétegenként! 
taunalistája a rétegek idősödő sorrendjének megfelelően az 
alábbiakban adható meg:

A réteg: Ammonitina sp.

B réteg: TPartschiceras sp. 
1 Lytoceras sp. 
lAnahamulina sp 
Ptychoceratidae sp. 
Ammonitina sp.

C réteg: Phyllocercts cf. tethys (d’Orb.) 
Anahamulina cf. hoheneggeri (ÜHLIO) 
Ammonitina Sp.

D. réteg: ?Tetragonitidae 
Barremites sp. 
Nicklesia sp. 
lAnaharnulina sp. 
lllypuhoplites sp.

28. réteg: Lytoceras sp. 
Spitidiscus sp. 
Neocomitinae sp.

27. réteg: Olcostephanus sp.

26. réteg: Phylloceras sp.
Neolissoceras sp.
Neocomites cf. neokomiensiformis 

(D’Orb.)
Neocomites sp.
1 Neocomites sp.
Spitidiscus sp.

20. réteg: Lytoceratinae sp. 
Spitidiscus sp. 
Ammonitina sp.

18. réteg: Lytoceras sp.

17. réteg: ISpitidiscus sp.

16. réteg: Phylloceras sp. 
Ly ’ceras sp.
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3. ábra: A begyűjtött szelvény vázlatos rajza. A számok 
rétegszámokat jelölnek. A *-al megjelölt számok a korábbi 
gyűjtés valószínű rétegszámai. A „zöld rogyott réteg” alatti 
rétegek valószínűleg hauterivi, a felette lévő rétegek barrémi 
(főként alsó barrémi) korúak.'
Fig. 3. Lóg diagram o f the sampled profile. Nurnbers indicate 
the number o f the beds. Nurnbers indicated by the asterisk are 
the probable nurnbers o f the farmer collecting. Beds below the 
green s lump ed bed are probable Hauterivian, while those are 
above are Barremian, mainly Lower Barremian.

Spitidill IIS s p .

II. réteg: Partschiceras sp.
Spitidiscus sp.

5. réteg: Neolissoceras sp.
Ammonitina sp.

A begyűjtött ammonitesz anyag mennyisége és a 
megtartási állapota a fauna zóna szintű értékelését nem 
tette lehetővé. Annyi azonban megállapítható, hogy a 
szelvény alsó, a zöld rogyott réteg alatt elhelyezkedő 
rétegei (lila ntárga és mészmárga) valangini, vagy (és ez 
a valószínűbb) alsó hauterivi korúak. Ezt elsősoiban a 
gyakori Spitidiscus-ak és a Ncocomites-ek támasztják alá. 
Utóbbi nemzetség a valanginire és a hauterivi bázisára 
jellemző.

A felső, döntően zöldes, ám esetenként szintén lila 
színű rétegek, amelyek a zöld rogyott réteg felett helyez
kednek el, barrémi, feltehetően alsó barrémi korúak. Ezt 
a bennük fellelt Barretnit.es, Anahantulina és Nicklesia 
nemzetségek jelenléte bizonyítja. A fenti genuszokkal 
együtt talált IHypohoplites sp. jelenléte zavaró, lévén hogy 
a forma a magasabb krétából (albai) ismert. (Valószínű, 
hogy az ammon.iteszek körében gyakran fellépő (helero- 
kron) homeomorfia jelenségével állunk szemben. Ez 
esetben a töredék meghatározása téves.

Itt érdemes megemlíteni, hogy a berseki szelvényekből 
előkerült, „zavaróan” fiatal ammoniteszeket említ a 
régebbi szakirodalom is. N agy (1968b) két rosszmegtar
tású, az Ancylocetits és Stoniiohamites nemzetségekbe 
tartozó töredéket ír le. A fenti genuszok rendesen a felső 
barrémi - apti korból ismertek.

Az 1991-es gyűjtés eredménye, amelyet a Magyar 
Állami Földtani Intézet emberei végeztek Bujtor l.ászló 
vezetésével, hasonló faunát szolgáltatott. Sajnos, ennek a 
gyűjtésnek a pontos dokumentációja nem készült el, így az 
egyébként ugyanabban a szelvényben gyűjtött fauna csak 
megközelítően volt koirclálhatő a kél évvel később gyűjtött 
anyaggal. A 3. ábráról leolvashatók a korábbi gyűjtés 
feltetétlezett rétegszámai. Egyedül a 30-as rétegszám volt 
a terepen felismerhető a régi jelölések közül. Ennek a 
gyűjtésnek az ammonitesz anyaga, a rétegek idősödő 
sorrendjében haladva az alábbiak szerint adható meg.

107. réteg 7Partschiceras sp.
ISilesites sp.

98. réteg Partschiceras sp.
Lytoceras suhfimbriatum (d ’Orb.) 
Lytoceras sp.
Barrewites div. spv 
Silesites vulpes (Coqu.)

82. réteg Phylloceras sp.
Henzia cf. lindigi (Karst .) 
Suhpulchellia castellanensis Hyatt 
Pulcheliidae sp.
”irremites sp.
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Ammonitina div. sp.

75. réteg Phylloceras sp. 
?Lytoceras sp. 
Barrémi tes sp. 
Ammonitina sp.

63. réteg 'IBarremites sp.
Anahamulina hoheneggeri (Uhlig) 
Bivalvia sp.

61. réteg 1 Lytoceras sp. 
IBarremites sp. 
Ptychoceratidae sp.

59. réteg Lytoceras sp.

54. réteg Phylloceras tethys (d’Orb.) 
1 Barrémites sp.

* ?Ptychoceratidae sp. 
Holcodiscus sp.

52. réteg Lytoceras sp.

51. réteg Ammonitina sp.

50. réteg Ptychoceratidae sp.

45. réteg Ammonites sp.

41. réteg IBarremites sp.

38. réteg 'IBarremites div. sp. 
1 Anahamulina sp.

37. réteg Phylloceras cf. tethys (d’Orb.) 
Phylloceras sp.
IBarremites div. sp. 
Anahamulina sp.

36. réteg Anahamulina sp.

26. réteg Partschiceras sp.

25. réteg Neolissoceras sp.

24. réteg Olcostephanidae sp.

22. réteg Partschiceras sp. a ff. winkleri (\Jm.\o) 
Lytoceras sp.
Protetragonites sp.
Spitidiscus sp.
Olcostephanus sp. aff. asterianus 

(d ’Orb)
Echinoidea sp.

J2. réteg Olcostephanus sp.

11. réteg Protetragonites sp.

10. réteg Phylloceratina sp.
Neolissoceras cf. grasianum (d ’Orb) 
Ammonitina sp.

22-26 rétegek felirattal az alábbi aminoniteszek lettek 
begyűjt ve:

Crioceras sp.
Olcostephanus sp.

12-24 rétegek felirattal pedig egy Spitidiscus sp. került
elő.

A 22-26 rétegek lila színű aleuritos márgájából 
származó Spitidiscus-ok és Olcostephanusk)k együttese az 
alsó hauterivi, esetlég a felső valangini korra utalnak. A 
36-náI nagyobb számú rétegek már barrémi faunát szolgál
tattak. Ha a meghatározások és a belőlük levont következ
tetések helyesek, akkor a szelvényben a felső hauterivi 
nem dokumentált.

A rétegsor felső (hosszabbik) szakaszának barrémi 
korát számos faunalelem, így a Silesites vulpes, Anaha- 
tnulina hoheneggeri, a Heinzia cf. lindigi és a Holcodiscus 
sp. bizonyítja. A nagyon erős csomókat viselő Holcodiscus 
sp. (54. réteg) talán már az alsó barrémi legfelső (Cail- 
laudianus) zónáját jelzi. Ezt alapul véve, kézenfekvőnek 
látszik az az elképzelés, hogy a 36-54-ig terjedő rétegek 
az alsó barrémi alsó két zónájába sorolhatók, ám ez az 
állítás mindezidáig pozitíve nem volt igazolható.

A 82. réteg Pulchellidae-i, elsősorban a Heinzia 
példánya talán már az alsó barrémi legtetejét, esetleg a 
felső barrémi bázisát (Vandenhecki Z.) jelzi. A 98. 
rétegből előkerült Silesites vulpes jelenlétét már Nagy I. 
Z. (1968) is jelzi a Bersek-hegyi neokomból. A jelleg
zetes, jól felismerhető, rétegtanilag is nagyon fontos fajt 
VaSíCEK (1990) a gerecsei szelvényben szintén fellelt 
Anahamulina hoheneggeri-vel együtt ismertette a Kül
ső-Kárpátok alsó barrémijéből.

Egyéb ammonitesz adatok

A Lábatlan 36 (L-36) számú fúrás és faunája

Az L-36 számú fúrás egy kereken száz méter mély 
fúrás, amely a gerecsei törmelékes alsó kréta sorozat 
felső részét harántolta. A fúrás leírását és a vonatkozó

mikromineralógiai vizsgálatátok eredményeit ÁRGYELÁN 
(1993) nyújtja.

A törmelékes sorozat szürke, zöldes, barnás színű, 
főként a homok tartományba eső, változó mértékben 
kötött. Egyes szintekben azonban nagyon finom szemcsés 
(agyag, márga) ill. durvatörmelékes (finom konglomerá-
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tűm) rétegek települnek közbe. Gyakori, hogy a finom, ill. 
durva szemcsés rétegek ciklikusan váltakoznak.

A rétegsor dőlése kb 10°. A fúrómagon helyenként 
tektonizáltság nyomai (csúszási felületek, vetőkarcok) 
voltak felismerhetők. Bár a rétegsor tektonikusán valószí
nűleg kevéssé igénybevett, a kisebb elmozdulások, ill. 
ismétlődések lehetőségét nem szabad figyelmen kívül 
hagyni a rétegtani értelmezésnél.

A rétegsorban gyakoriak a szenesedéit növényi marad
ványok, amelyek rendszerint egy-egy agyagos, finom 
törmelékes réteghez, vékony, szenes, agyagos zsinórhoz 
kötődnek. Az ammoniteszek rendszerint szintén a finom 
törmelékes szakaszokhoz kapcsolódva jelennek meg.

A fúrás alsó, felső és középső részéből egyaránt 
kerültek elő cephalopodák. Az ammoniteszek rendszerint 
rosszmegtartásúak, többnyire töredékesek, deformáltak.

A fúrásból előkerült ammoniteszek a kővetkezők
voltak:

3,7 m Ammonites sp.
20,0 m Ammnmtes sp.

8,0 m Phylloccras sp. • 
Ammonitina sp.

49,0 m 'IBarremites sp. 
Ammonites sp.

53,0 m Lytoceras sp. 
IBarremites sp.

58,5 m 1 Lytoceras sp. 
IBarremites sp. 
Spitidiscus sp. 

Ammonites sp.
66,7 m SpitidisCUS Sp. 

Ammonitina sp.
68,0 ni Spitidiscus sp. 

?Pulchellidae sp.
80,2 m Spitidiscus sp. 

Ammonites sp.
83,2 m Ammonites div sp.
83,6 m Ammonites sp.
83,7 m 'ISilesites sp. 

Ammonites sp.
84,0 m Partschiceras sp. 

IProtetragonites sp
?Crioceratites sp. 
Ammonitina div. sp 
Gastropoda sp.

84,2 ni Ammonites div. sp
86,0 m Ammonitina sp.

87,0 m

87.2 m
87.3 m

87.4 m
87.5 m
96.0 m 
96,8 m 
97,7 m
98.1 m

Partschiceras sp. 
IBarremites sp. 
Spitidiscus sp. 
Spitidiscus sp. 
lAnahamulina sp. 
Ammonites sp. 
Ammonitina div. sp. 
IColdtidites sp. 
IBarremites sp. 
IBarremites sp 
Hamulina sp. 
?Ammonites sp

A fúrás alsó szakasza bizonyosan a barrémibe, fel
tehetően az alsó barrémibe sorolható. Ezt a 49. métertől 
lefelé lévő faunaelemek (a Barremites-félék, a Spitidis- 
fMj-ok, a Hamulina, Anahatnulina és a ISilesites) bizonyít
ják. A fúrás felső szakaszából előkerült ammoniteszek 
sajnos nagyon rosszmegtartásúak, kormeghatározásra 
alkalmatlanok. Nehéz tehát megállapítani, hogy a fúrás 
felső része a felső barrémit képviseli-e, vagy esetleg annál 
is fiatalabb.

Megjegyzendő, hogy a barrémi/apti faunák elhatárolása 
még jó és gazdag ammonitesz anyag mellett is nagyon 
nehéz: gyakorlatilag az apti bázisán megjelenő, mediter- 
ráneum-szerte ritkaDeshaycsites-ek segítségével lehetséges 
csupán.

A cephalopoda vizsgálatok alapján levonható következ
tetések az Lb-36 számú fúrás esetében sínesnek összhang
ban a nannoplankton eredményekkel. FÉLEGYHÁZY és 
NaGYMAROSY (1992) szerint a fúrás albai koiú kőzeteket 
harántolt.

A Nyagda-vülgyből előkerült minta anyaga

A Nyagda-völgyből, a legészakabbra lévő homokkő 
kibukkanásból gyűjtött kicsiny ammonitesz fauna az alábbi 
taxonokat tartalmazta:

Lytoceras sp.
IProtetragonites sp.
Valanginites sp.

A kilapított, ám meglehetősen jómegtartású (ép 
szájadékú) Valanginites példány jelenléte alapján a minta 
kora valangini, feltehetően felső valangini. Ez az adat 
összevág Somogyi (1914) megállapításával, amely szerint 
a területen lévő zöldes homokkő részben valangini korú.

Összefoglalás

A berseki összlet mély vízben, egy tenger alatti lejtőn 
rakódott le, ahol az üledékképződési környezetet a csu- 
szamlások és egyéb gravitációs tömegáthalmozódási 
folyamatok határozták meg (Fogarasi, 1993). Ezek,

elképzelhető, hogy megnehezítik (vagy lehetetlenné teszik) 
a szubzóna és/vagy a zóna szintű kormeghatározást. 
Minden esetre kívánatos cél, hogy a szelvény anyagát a 
mediterrán területekre a közelmúltban kialakított (újrafor-
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máit) ainmonitesz zonáeió (4. ábra) (HoEDEMAEKER és 
COMPANY 1993) keretein belül, a lehető legpontosabban 
értelmezzük.

Az is látható, hogy az említett folyamatok a szelvény 
emelet (valószínűleg alemelet) szintű szukcesszióját és 
feloszthatóságát bizonyosan nem érintették. A Bér- 
sek-hegyi szelvény ammoniteszei a korábbi Nagy I.Z. féle 
vizsgálatok, valamint a jelenlegi ammonitesz rétegtani 
eredmények alapján (valangini) -hauterivi-barrémi korokat 
adnak. A jelen dolgozatban ismertetett, szelvény szerint 
gyűjtött cephalopoda anyag ?felső valangini-alsó hauterivi 
és alsó barrémi korú.

A Nyagda-völgy legészakibb homokkő kibukkanásából 
gyűjtött ammonitesz (?felső) valangini kort mutat.

A területhez közel eső lábatlan! Búzás-hegy szel
vényéből FÜLÖP (1958) nagyon jellegzetes felső barrémi 
ammoniteszt (Silesites serranonis) említ.

Megállapítható tehát, h"gy a Bersek-hegy környékén 
feltárt több mint 100 métei törmelékes sorozat a valan- 
gini-barrémi intervallum je l ntős részét képviseli.

Az eddig rögzített cephalopoda biosztratigráfiai 
eredmények egyébként jól illeszkednek a vonatkozó 
nemzetközi rétegtani és faimisztikai szakirodalom (COM- 
PANY 1987, VaSÍCEK 1986, 1990 stb.) adataival. Az is 
örvendetes, hogy a valangini-barrémi koradatokkal 
számolva egy egészen más irányú vizsgálati rendszer, a 
cikluss'ztratigráfia eredményei is -- látszólag -  ellentmon
dás mentesen értékelhetők (Fogarasi 1993).

Másfelől megállapítható, hogy a közelmúlt ammonitesz 
rétegtani vizsgálati eredményei, nem erősítik meg azt a 
nannoplankton vizsgálatok alapján levont következtetést, 
hogy a Bersek-hegyen feltárt márga és homokkő összlet 
apti és albai korú.

ZONES SUBZONES ilORI/.ONS
S (S.) dispar S (S.) dispar

upper S. (F.) hlancheti
in M. mílatum

E. lautus
< middle E. loricatus
ca H. dentatus il. spaiht
< L. lyellt

lower D. mammiilatum
L. tardelurcata

fi. jacohi
upper A noUnt D. nodosocostaíum

< middle P melchioris (14)
h* E. subnodo.socostatum
< D. furcala

Jower D. de.shayest
D. wei.'si

D. ruarkyricus
M saras in i (13) ■H. ridzewskyi (13)

upper 1. eiraudt
< H. feraudtanus

H. sartousiana (12)
A. vandenhccknoí H. caillaudianus (II)

CQ
lower S. nicklesi N. pulcbella (10)

S. hugti
P. anguiicostata aucl. (9) P. catulloi

P. anguiicostata auti.
3 upper B. baiearís

’P. ligatus* (8)
2UJ C cruasense (7)
D L. nodosoplicatum (6)
JZ lower C. loryt O. (J.) jeannoti (5)

C. loryi (5)
A. radiatus

Z N. (T.) pachydtcranus (4) N. (T.) callidiscus
! z upper H. trínodosum C. furcillata

5 0. (O.) ntcklesi
z S. verrucosum (3)
<>

B. campylotoxus
lower T. pertransiens

T. otopeta
T. alptllensis (2)

z upper F. boissieri B. picteti
M. paramimounum

<
5 D dal mást

middle T. occilantca B. privasensts
UJ0Q T. subalptna

lower B jacobi (1)

4. ábra: A mediterrán területekre a közelmúltban kidolgozott alsó kréta ammonitesz zonáció (HOEDI2MAEKER, COMPANY és szerzőtársaik, 
1993 nyomán).
Fig. 4. The new, Lower Cretaceous ammonite zonation o f the Mediterranean Region after HOEDEMAEKER, COMPANY at al., 1993.
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