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KÖZ ÉPSŐ LIÁSZ BIV ALVIÁK PA L E O B IO G E O G R Á F IA I ÉRT ÉK EL ÉS E  
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Palaeogeograpbicevaluatioiiof Middle Liassic bivalves 
in the Alpine-Carpathian region

Szente István

ÖSSZEFOGLALÁSí

Európa középső liáaz bivalvia-íaunái nem mutatnak olyan határozott provincia- 
lltást, mint a korszak animoniteszei, brachiopodál és gastropodál. E három 
gerinctelen csoport által mutatott paleobiogeográfiai képtől való eltér.és oka 
a jura kagylók zömének nagy elterjedési képességében, valamint a mediterrán 
pliensbachi bivalviák általában elégtelen tanulmányozottsá^ában kereshető. 
Néhány kiválasztott kagylófaj elterjedése azonban azt példázza, hogy a medi
terrán és ÉNy-Európai /=Neumayria/ provinciákra jellemző taxonok e kagylók 
körében is előfordulnak.

ABSTRACT

Middle Liassic bivalves of Europe do nőt show as marked provinciality as the 
contemporaneous ammonites, brachiopode and gastropods do. The difference 
between distributional patterns given by the bivalves and the above mentionod 
three invertebrate groups can be oaused by the higher dispersál of the bivalves 
and by the usually in3ufficient knowledge of Mediterranean faunas. Geographical 
distribution of somé selected species however indicates that taxa character- 
istic of the Mediterranean and NW European /=Neumayria/ Provinces can be found 
ainong the bivalves, too.
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Az európai jura "klasszikus" 
faunaprovinciái először ammoniteszek 
alapján váltak körvonalazhatóvá. Az 
utóbbi évek-évtizedek során végzett 
"vizsgálatok eredményezték a felismerést, 
hogy az egykori tengeri élővilág paleo- 
biogeogréfiai keretei más gerinctelen 
csoportokkal is jellemezhetők, elterje
désükben kisebb egységek, szubprovin- 
ciák is felismerhetők. A bizonytalan 
ősföldrajzi helyzetű területek sokasá
gát magában foglaló alp-kárpáti övezet 
fejlődéstörténete megismerésének növekvő 
igénye a fosszilis faunák ilyen irányú 
kutatását nagymértékben indokolja.

A pliensbachi, azaz középső 
liász az alsó jura mintegy hétmillió 
évig tartó egyik korszaka. A pliens
bachi emeletet Európában többnyire 
ősmaradványokban gazdag tengeri üle
dékek reprezentálják. Az időszak 
ammonitesz-, brachiopoda- és gastro- 
poda-faunái két jól elhatárolható pro
vincia - Mediterrán és ÉNy-európai - 
létéről tanúskodnak /Thierry 1988,
Vörös 1984a, 1984b, Szabó 1980/.
/A következőkben a meglehető-en pontat
lan "ÉNy-európai provincia" kifejezés 
helyett Géczy /1984/ ajánlását követve 
a Neumayria elnevezés szerepel/

Neumayria területén, mely a 
kontinensnek az alpi hegységképződési 
övezeten kívüli részének, valamint az 
orogén öv egyes darabjainak felel meg, 
a középső liász folyamán változatos, 
agyagos-homokos-karbonátos sekélyten- 
geri üledékek rakódtak le. mediterrán 
pliensbachit Bahama-típusú sekélyvízi 
platformkarbonátok, mélyebbvízi márgás 
medenceüledékek és elsüllyedt és felda
rabol ódott karbonátplatformokon kiala
kult változatos fenékmorfológiáról ta
núskodó, döntően meszes üledékek jellem
zik, allochton helyzetű területek réteg
soraiban.

A bivalviák az osztályt nemzet
ség szinten sújtó triász végi tömeges 
kihalást követően első. diverzitásbeli 
csúcsukat a pliensbachiban érték el, 
melyet a korszak végén a fajok számának 
drasztikus csökkenését okozó újabb krí
zis követett./Haliam és Miller 1988/.

Alakokban és egyedekben gazdagnak azonban 
leginkább csak a neumayriai faunák nevez
hetők. A mediterrán középső liászban a 
kagylók nem tartoznak a gyakori és jól 
tanulmányozott fossziliák közé. Ez alól 
talán csak a karbonátplatformok jelleg
zetes "Lithiotis fáciesének" nagytermetű, 
vastaghéjú formái kivételek, melyek nap
jainkban is intenzív paleobiológiai kuta
tás tárgyát képezik /Chinzei 1982, Nauss 
és Smith 1988/. A mélyebbvízi mediterrán 
liász benthonikus fossziliákban talán leg
gazdagabbnak mondható képződményében, a 
hierlatzi mészkőben a kagylók példányszá
ma, mint a bakonyi pliensbachi példáján 
megítélhető, alig 5%-a a brachiopodáké- 
nak és diverzitásuk is jelentősen elma
rad azokétől.

A ritkaság és a gyakori kedvezőtlen 
megtartás miatt a mediterrán jura bival- 
viái taxonómiai, rétegtani és paleoöko- 
lógiai szempontból jóval kevésbé ismer
tek, mint neumayriai társaik. Ez az arány
talanság is közrejátszhat abban, hogy a 
jura kagylók elterjedésével foglalkozó 
tanulmányok nem tesznek említést a fent 
említett csoportok által mutatotthoz ha
sonló, kontinensen belüli provincislitás- 
ról /Haliam 1977, Hölder 1979/.

B látszólagos, vagy valós egynemű
ség magyarázatául kínálkozó lehetséges 
okok között feltétlenül megemlítendő a 
mediterrán faunáknak az áttekintés során 
történő negligálása. A brachiopodák, 
gastropodák és bivalviák környezeti tűrő- 
'képességben, valamint lárvaállapoténak 
hosszában mutatkozó eltérések ugyancsak 
magyarázhatják a paleobiogeográfiájukról 
nyert képek jelentős különbözőségét. Az 
európai jura bivalviák a legtöbb inverteb- 
ratához képest eurytop szervezetek vol
tak /Haliam 1976/. A kagylók többsége 
hosszú időtartamú planktotroph lárvaál
lapoton keresztül fejlődik, míg a medi
terrán faunákban domináns articulata 
brachiopodák és archaeogastropodák egyed
fejlődése rövid ideig tartó lecitotroph 
lárvaállapoton keresztül zajlik /Valentiné 
és Jablonski 1982/. A kifejlett állapot
ban általában szintén korlátozott mozgás
képességű bivalviák így lárvaként olyan 
megtelepedésre alkalmatlan területeken
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- pl, óceáni medencék - is átjuthattak, 
melyek a másik két csoport számára átha
tolhatatlan akadályt jelentettek. Mind
ezek alapján a kagylók nem tűnnek jó 
"paleobiogeográfiai indexfossziliáknak".

A jelen nagyfokú provincialitást 
mutató bivalviáinak /Flessa és Thomas 
1985/ példája azonban arra int, hogy a 
lárvaállapot hosszában rejlő nagy elter
jedési képesség önmagáben nem eredménye
zi azt, hogy a kagylók mind kozmopoli
ták.

A mezozoikum másik két időszaká
nak európai bivalvia faunái ugyancsak 
ezt látszanak alátámasztani. A kréta 
időszaki bivalviák erős prcvincialitá- 
sáról tanúskodó paleobiogeográfiái ké
pet /Kauffman 1973/ az újabb kutatások 
nemcsak megerősítették, hanem fontos 
részletekkel gazdagították /Dhondt és 
Dieni 1989/.

Az európai /középső/ triász . 
kagylók paleobiogeográfiái tanulmányo
zásának eredményeként ugyancsak határo
zott arculattal bíré paleobiogeográfiai 
egységek rajzolódnak ki /Márquez-Aliaga 
et al. 1987/.

A következőkben ismertetendő 
néhány bivalviafaj elterjedésének bemu
tatása azt kívánja példázni, hogy paleo
biogeográfiai értékelés céljára alkal
mas formák a jura kagylók körében is 
találhatók.

v
Az értékelésben szereplő középső 

liász bivalviafajok:
A paleobiogeográfiai értékelésre kivá
lasztott alakok két szempontnak kellett, 
hogy megfeleljenek. Ezek: a jó azono
síthatóság és a nagy földrajzi elter
jedés, vagyis hogy az alp-kárpáti tér
ség minél több lelőhelyéről legyenek 
ismeretesek.

A neumayriai faunákban viszony
lag könnyű a fenti kivánalmaknak eleget 
tevő formákat találni. Annál nehezebb
nek tűnik megfelelő mediterrán "paleo
biogeográfiai indexfossziliát" kiválasz
tani. A már említett "Lithlotis fácies" 
jellegzetes bivalviái között látszólag 
könnyű lenne néhány, Európában csak a 
mediterrán pliensbachira korlátozódó

elterjedéaű formát találni. Ezek azonban*, 
nyilvánvaló fáciesfüggőségiik mellett nem 
ismeretesek a szőkébb értelemben vett 
kárpáti térségből. A már említett okok 
miatt a két faunatípus képviselői egyenr 
lőtlen arányban szerepelnek az értékelés
re kiválasztott formák között: 4 neiunayriai 
és egy mediterrán.

Ezek a következők:
Modiolus scalprum /J. Sowerby/ 1. ábra

A felső szinemurira és pliensbachira 
korlátozódó rétegtani elterjedéaű, 
egyenletesen enyhén ívelt formájú 
Modiolus.

Antiquilima succincta /Schlotheim/ 2.ábra
A jelen áttekintés az A. antiquata 
/J. Sowerby/-t az alsó és középső 
liászból ismert A. succincta szino
nimájaként veszi számításba.

Gryphaea gigantea J. de C. Sowerby 3.ábra
A G. gigantea az európai Gryphaea 
fajok számos szerző /Arnaud és Monleau 
1979, Haliam 1982, Shopov 1974/ ál
tal vizsgált leszármazási sorának a 
pliensbachiban megjelenő alakja.

Oxytoma /Palmoxytoma/ cygnipes /Young et
Bird/ 4. ábra

A Palmoxytoma Cox subgenus Észak- 
kelet-Ázsia felső triásza után 
Északnyugat-Európából és a pacifikus 
térség északi részének alsó és közép
ső liaszáből ismert. /Megjegyzés:
Cox /1961/ szerint a Jekelius /1915/ 
által a Brassói hegységből leírt és 
ábrázolt példány - indokolás nélkül, 
talán paleobiogeográfiai megfontolás
ból - nem tartozik az általa hang
súlyozottan "északinak" tartott Palm
oxytoma alnemzetségbe. Jekelius le
írása és ábrája azonban nem zárja ki 
a kisméretű, töredékes példány megha
tározásának a helyességét, hanem va
lószínűsíti azt.

Diotis janus /Meneghini/ 5. ábra
A Diotis Simonelli a jurában több 
alkalommal is felbukkanó Monotis- 
szerű, gyakran nagy tömegben és ki
zárólagosan megjelenő nemzetségek 
egyike. Ilyenek még a Posidonotis 
Losacco a legfelső pliensbachi - 
alsó toarciban, valamint a kimmeridgei 
Aulacomyella Purlani. /Mind jellegze
tesen tethysi elterjedéaű/ Hayami 
/1988/ szerint a Diotishoz igen ha
sonló Posidonotis feltételezhetően 
pszeudoplanktoni életmódot folyta
tott .

A pliensbachi bivalvia lelőhelyek
1. Anglia Young és Bird /1822/, /4í3í/
2. Scania Troedsson /1951/
3. Vendée Cossmann /1907, 1916/
4. Rhone-medence + Provence-i előtér

Dumortier /1869/, Arnaud és Monleau 
/1979/
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5. Lukovecek /olisztosztróma a Magúra
flisben/ Rzehak /1904/

6. Középső-Appenninek Fucini /1897/
7. Ballino, Trento-platform pereme

Haas /1912/
8. Gresteni szirtöv Trauth /1909/
9. Gerecse Kulcsár /1916/
10. Mecsek + Villány Vörös /1984b/
11. Királyerdő Popa /1981/
12. Brassói hegység Jekelius /1915/
13. Bánság, Danubikum Tietze /1872/
14. Stara Planina Radulovic /1982/,

Jankicevic et al. /1983/
15. Elő-Balkán Shopov /1974/

ÉRTÉKELÉS

Európa extra-alpi részének jel
legzetes pliensbachi bivalviái az alábbi 
területek középső liász faunáiban for
dulnak elő:

Mecsek és Villány 
Gresteni szirtöv
Lukovecek /olisztosztróma a 

Magúra flisben/
Királyerdő
Brassói hegység /Gótikum/
Bánság /Danubikum/
Stara Planina 
Elő-Balkán

E területek a középső liász folyamán 
a Tethys északi szegélyéhez tartozhat
tak. Faunáikat neumayriai faunáknak 
nevezhetjük.

A Diotis janus elterjedése jó 
egyezést mutat a Vörös /1988/ által 
feltételezett Mediterrán mikrokonti- 
nens az "Appennino-dunántúli" szubpro- 
vinciába eső részével.

A bivalviák értékelésével kapott 
kép teljes mértékben összevág a gazda
gabb és jobban feldolgozott brachiopoda 
faunák vizsgálataival nyert eredmények
kel /Prosorovskaya és Vörös 1988/.
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Diotls ,janus

1. ábra A paleobiogeográfiai elemzésben használt pliensbachi kagylók 
Figure 1. ELiensbachian blvalves used. in the palaeobiogeographieal analjrsis
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