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Abstract 

The Lower Cretaceous formations of the Gerecse Mts. were first studied by HANTKEN and 
HOFMANN, who were pioneers of Hungarian geology. As a result of later investigations, the siliciclastic 
rocks of the Bersek Hill, which are rich in macrofossils, especially in ammonites, were regarded as a 
thick, flysh-like succession. This is similar to the well-known Rossfeld Schichten of the Alps. 
Ammonite data suggested a Valanginian to Barremian age (NAGY in: FÜLÖP 1958, NAGY 1964, 1967). 
Contrary to this, nannofossil research indicated on Aptian-Albian age for the same series (FÉLEGYHÁZY 
& NAGYMAROSY 1991,1992). 

The new macrofauna studies were based on an extensive ammonite assemblage, altogether 1] 000 
specimens, collected carefully bed-by-bed, in the early 1960's. As a result, the Valanginian age for the 
bulk of the thick, grey and reddish marls (Bersek Marl Formation) was confirmed. Only the upper 12 
metres represent the Hauterivian stage. The topmost yellowish, fine- to coarse-grained sandstone 
with marlstone intercalations (Lábatlan Sandstone Formation) belongs to the Barremian. 

Many of the recently introduced Mediterranean Lower Cretaceous zones were recognised in the 
study area. The upper part of the marly series was ranged into the uppermost Valanginian 
Pachydicranus Zone, overlain by the Hauterivian succession of the Radiatus, Loryi, Nodosoplicatum, 
Sayni and Angulicostata Zones. The lower part of the Lábatlan Sandstone was ranged into the Lower 
Barremian Hugii, Nicklesi, Compressissima and Moutonianum Zones. The Upper Barremian 
Vandenheckii Zone is still rich in ammonites, but the topmost part of the sampled succession yielded 
poorly preserved fossils only and thus the documentation of the higher part of the Upper Barremian 
seems difficult. 

The Hauterivian assemblage contains nearly 50 different taxa, and the Barremian fauna is similarly 
rich and diversified. Many of the species have been identified in Hungary for the first time. 

The nannofossil investigations covered the whole outcrop; nevertheless most of the slides were 
derived from the "ammonite-sections" interval. 

Three main events were described: the last occurrence (LO) of Cruciellipisis cuvillieri - which 
indicates the top of the NC4 Cruciellipsis cuvillieri Zone, and the bottom of the NC5 Watznaueria 
oblonga Zone; - the first occurrence (FO) oiAssipetra terebrodentarius - which defines the base of NC5b 
Subzone; - and the LO of Calcicalathina oblongata - which determines the top of the NC5c Subzone. 
Corroded specimens of other biostratigraphically important species - such as Lithraphidites sp. aff. 
bollii, Tubodiscus sp. - were sporadically found but were not useful. The FO of Nannoconus bucheri is 
regarded as appearing in the Middle Valanginian and not Middle Hauterivian. A change in the 
dominant forms over a broad axial area was observed in the Nannoconus group, which correlates the 
Barremian. Watznaueria cf. barnesae coccospheres were described. No boreal forms were found. 

1 Magyar Természettudományi Múzeum, Föld- és Őslénytár, 1431 Budapest, Pf. 137. 

2 MOL Rt., Budapest, 1039, Batthyány u. 45. 
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The biostratigraphically important forms of the earlier nannofossil studies (FÉLEGYHÁZY & 
NAGYMAROSY 1991,1992) were not identified. 

Most of the section of the quarry belongs to the Valanginian (at least 100 m), while the uppermost 
12 m of the Bersek Marl may correlate to the NC4 zone and the lower part of the NC5 Zone (therefore 
the Hauterivian); and the Lábatlan Sandstone may have been deposited in the upper part of NC5 
Zone. No younger forms have been identified so far. 

The well-documented succession of the Bersek Hill could serve as a key section for the 
Mediterranean Lower Cretaceous. 

Összefoglalás 

A Gerecse hegység kréta képződményeinek biosztratigráfiai tagolása a magyar földtan régóta 
kutatott vizsgálati területe. A HANTKEN (1868), HOFMANN (1884), SOMOGYI (1914), FÜLÖP (1958), és NAGY 
(1964a, b, 1967) által leírt rétegsorok és faunák alapján egy, az alpi rossfeldi rétegsorhoz hasonlatos, 
ammoniteszekben gazdag, valangini-hauterivi-barremi törmelékes rétegsort ismerhettünk meg. 

Mindezek ismeretében meglepő, hogy a korábbi adatok figyelmen kívül hagyásával, FÉLEGYHÁZY & 
NAGYMAROSY (1991, 1992) nannoplankton eredményei a korábban alsó-krétának tekintett berseki 
szelvényre apti, ill. annál is fiatalabb kort jeleztek. 

Az újonnan végzett őslénytani, rétegtani vizsgálatok alapján minden eddiginél teljesebb és 
pontosabb képet sikerült alkotni a régóta kutatott lelőhelyről. Az ammonitesz fauna revíziós 
munkájának kiindulásául az a hatalmas, mintegy 11 000 db ammoniteszt tartalmazó ősmaradvány
anyag szolgált, amelyet az 1960-as évek elején gyűjtöttek be FÜLÖP József irányítása mellett a gerecsei 
Bersek-hegyen. Az ősmaradvány-együttes jelentősége abban áll, hogy ez az első, rétegről-rétegre, 
korszerűen begyűjtött nagy fauna erről a lelőhelyről. A gyűjtési jegyzőkönyvek nem voltak 
fellelhetők, ennek ellenére az egykori gyűjtési körülményeket, a begyűjtött szelvények egymáshoz és 
a terepen látható rétegsorhoz viszonyított helyzetét sikerült tisztázni. E munkában felbecsülhetetlen 
segítséget nyújtott az egykori gyűjtő, STEINER Tibor. 

A vizsgálatok eredményeképpen megállapítható volt, hogy a Bersek-hegyen feltárt vastag 
márgaösszlet (Berseki Márga Formáció) fő tömege valangini; felső, mintegy 12 métere hauterivi; s a 
felette települő durvatörmelékes rétegek (Lábatlani Homokkő Formáció) barremi korú. 

A vizsgált öt szelvény közül az egyik a Berseki Márga felső, nagyrészt hauterivi szakaszának, a 
többi négy pedig a Lábatlani Homokkő alsó, faunában gazdag barremi szakaszának anyagát 
tartalmazza. Az egyes faunák mind család, mind faji szinten figyelemre méltó változatosságot mutat
nak. Az hauterivi fauna több mint 50 különböző taxont tartalmaz, s hasonlóan diverz a barremi 
ammonitesz-anyag is. A faunából számos, a hazai alsó-krétára nézve új faj került elő, s akadtak 
olyanok is, amelyek feltehetően a tudományra nézve is újnak bizonyulnak. 

A réteg szerint gyűjtött anyagban az egyes alemeletek, ill. a mediterrán területekre a közelmúltban 
bevezetett hauterivi és barremi ammonitesz zónák jelentős része kimutatható volt. A legidősebb, 
ammoniteszekkel igazolható rétegtani szintet a felső-valangini Pachydicranus zóna képviseli. Felette 
a Radiatus, Loryi, Nodosoplicatum (alsó-hauterivi), és a Sayni és Angulicostata zónák (felső-hauterivi) 
voltak dokumentálhatók. A homokkő alsó része az alsó-barremi Hugii, Nicklesi, Compressissima, 
Moutonianum zónáknak feleltethető meg. A felső-barremi legalsó, Vandenheckii zónája még gazdag 
faunával igazolható, az e felett települő rétegek ammonitesz anyaga a Bersek-hegyen nehezen volt 
értékelhető. 

A vizsgált ammoniteszes szelvények a mediterrán alsó-kréta reprezentatív szelvényei. 
A nannoplankton vizsgálatok a bánya teljes szelvényére kiterjedtek, azonban az ammonitesz-

mintázás szakaszára összpontosultak, elsősorban az üledékföldtani változások korának 
meghatározása céljából. 

A teljes anyagban három jellegzetes eseményt határoztunk meg - mindhármat az ammoniteszes 
szelvényszakaszban. A Cruciellipsis cuvillieri utolsó megjelenése (LO) az NC4 Cruciellipsis cuvillieri 
zóna tetejét, és a NC5 Watznaueria oblonga zóna alját; az Assipetra terebrodentarius első megjelenése (FO) 
az NC5b szubzóna alját; míg a Calcicalathina oblongata LO-ja az NC5c szubzóna tetejét adja meg. Egyéb 
biosztratigráfiailag fontos fajok - pl. Lithraphídítes sp. aff. bollii, vagy Tubodiscus sp. - egyedeinek 
általában korrodált vagy túlnőtt példányait néhány esetben megtaláltuk a szelvényben, azonban 
biosztratigráfiai használatuk nem volt lehetséges. A Nannoconus buchen FO-ját középső-valangininek 
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fogadtuk el. A Nannoconus fajok dominanciaviszonyaiban kimutatott elmozdulás - azaz a szűk belső 
terű formák hanyatlása, és a nagy belső terű formák számának növekedése - a barremire jellemző, 
egyéb tethysi szelvényekhez hasonlóan. Először kerül említésre Watznaueria barnesae kokkoszféra 
Magyarországról. Boreális formák nem kerültek elő. 

A korábbi nannoplankton tanulmányok (FÉLEGYHÁZY & NAGYMAROSY 1 9 9 1 , 1 9 9 2 ) biosztratigráfiailag 
fontos formáit nem tudtuk kimutatni. 

A fejtő rétegsorának túlnyomó része valangini korú. A Berseki Márga felső 1 2 m-re az N C 4 zónával 
és az N C 5 zóna alsó részével eshet egybe (így hauterivi). A Lábatlani Homokkő az N C 5 zóna felső 
részét fedi le (barremi). Fiatalabb formákat nem találtunk. 

Kutatástörténeti előzmények 

A gerecsei kréta képződmények vizsgálata egyidős a magyar földtani kuta
tással. A képződmények ammonitesz anyagával és korával elsőként HANTKEN 
( 1 8 6 8 ) foglalkozott. A márgaösszlet korát a középső-neokomban adta meg, s 
rámutatott a képződményeknek az alpi rossfeldi rétegekhez való hasonlatos
ságára. HANTKEN vezette be a „lábatlani homokkő" máig használatos fogalmát. 

HOFMANN mind a mai napig nagy jelentőségű dolgozatában ( 1 8 8 4 ) a gerecsei 
jura és kréta képződmények részletes áttekintését nyújtotta. Külön figyelmet 
szentelt a jura/kréta határ kérdésének: az azóta is sokat tanulmányozott Paprét
árki szelvény kapcsán leírta a felső-jurára települő berriasi homokos márgát s a 
rákövetkező breccsa rétegeket. A gerecsei kréta fő tömegét kitevő szürke, 
aptychuszos márgát, nagyon helyesen, alsó-neokomnak, s a felette települő ho
mokkövet, HANTKEN nyomán, középső-neokomnak tekintette. 

A nagy elődök megállapításaihoz képest STAFF ( 1 9 0 7 ) észrevételei nem tartal
maznak új információkat. 

SOMOGYI ( 1 9 1 4 ) részletes cikkében lényegében alig változtatott a HOFMANN-féle 
besorolásokon, véleménye szerint a márga alsó-neokom (valangini), a homokkő 
felső-neokom (hauterivi) korú. E sommás megállapításokhoz képest részletes 
faunalistát közölt, s számos alsó-kréta ammoniteszt is ábrázolt munkájában. 

Az, hogy a Lábatlani Homokkő fő tömegének barremi korát nem ismerték fel a 
magyar földtan pionírjai, minden bizonnyal azzal az egyszerű ténnyel magyaráz
ható, hogy közel száz éven át a Nyagda-völgy idősebb neokom kibukkanásai 
jelentették a legjobban megközelíthető, jól gyűjthető alsó-kréta feltárásokat a 
hegységben. A Bersek-hegyi bánya nagyszerű szelvénye a korai időkben ismeret
len volt. 

A gerecsei krétáról írt monográfiájában FÜLÖP ( 1 9 5 8 ) - a teljességre törekedve -
a rétegsor részletes litológiai és sztratigráfiai tagolását nyújtotta. A Bersek-hegy és 
környéke ( 2 . ábra) kréta rétegeinek szelvényeit részletes rajzok segítségével mu
tatta be. Felismerte és térképen ábrázolta az északi és déli területek kréta réte
geinek kifejlődésbeli különbségeit. A márga rétegcsoport korát - nagyon helye
sen - a valangini-hauterivi-barremi korszakokra terjesztette ki. Kimutatta, hogy 
a Lábatlani Homokkő fő tömege barremi korú. Az egyes emeletek (sőt esetenként 
alemeletek) meglétét gazdag faunalistákkal igazolta. A fauna összetételét és 
mennyiségi viszonyait grafikonokon szemléltette. A gazdag faunalistákhoz 
képest az ammonitesz anyag dokumentációja szerény: mindössze két fény-



1. ábra. A Gerecse 
nagyszerkezeti hely
zete (CSONTOS 1995 
után), valamint a 
Bersek-hegyi fejtő to
pográfiai térképe. A 
térképen feltüntettük 
a nannoplankton szel
vényt és a mintázási 
helyeket. Az ammo
nitesz szelvények (A, 
В, С és D) helye а B2 
nannoplankton szel
vénnyel esik egybe. A 
C S , O S Z T , ÉNYalsó, 
ÉNY jelű nannoplank
ton szelvények a ré
tegsor alsó részét kép
viselik (Id a 4. ábrát) 

Fig. 1 The structural position of Gerecse Mts (after Csontos 1995) and the topographic map of the Bersek Hill. The nannofossil section and sampling localities are indicated. 
Ammonite sections (А, В, С and D) are situated along nannofossil section B2. Nannofossils sections indicated with "CS", "OSZT", "ENYalsó", "ÉNY" represent the deeper 
part of thesuccession (see also Fig. 4) 
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képtábla tartalmaz cephalopodákat. A rétegtani következtetéseket FÜLÖP - első
sorban - munkatársa, NAGY ammonitesz rétegtani eredményei alapján vonta le. 

N A G Y később több önálló cikkében (1964a, b, 1967, 1968a, b, 1969a, b, 1981) 
részletesen ismertette a Bersek-hegy alsó-krétájának legfontosabb hauterivi és 
barremi faunaelemeit és az azokból levonható rétegtani következtetéseket. Az itt 
közreadott összesített faunalista a N A G Y által publikált ammoniteszeket az általa 
használt nevekkel, de némileg felújított rendszertani beosztás meUett sorolja fel. 
(A *-al jelöltek ábrázolva is.) 

PHYLLOCERATIDAE:*P/íi/»ocerűs (Hypophylloceras) cf. tethys ( D ' O R B I G N Y ) , 
*Partschiceras infundibulum ( D ' O R B I G N Y ) , *Partshiceras winkleri ( U H L I G ) , *Ptycho-
phylloceras cf. semisulcatum ( D ' O R B I G N Y ) LYTOCERATIDAE: Lytoceras subfimbri-
atum ( D ' O R B I G N Y ) , *Lytoceras gresslyi HANTKEN, *Protetragonites quadrisulcatus 
( D ' O R B I G N Y ) , *Protetragonites raricinctus ( U H L I G ) , Protetragonites crebrisulcatus 
( U H L I G ) , *?Protetragonites phestus (MATHÉRON) HAPLOCERATIDAE: Neolissoceras 
grasianum ( D ' O R B I G N Y ) , OSTERELLIDAE: Oosterella cf. cultrata ( D ' O R B I G N Y ) , 
OLCOSTEPHANIDAE: *Olcostephanus aff. psilostomus NEUMAYR & UHLIG, *Olco-
stephanus (Olcostephanus) astierianus ( D ' O R B I G N Y ) , *Subasteria aff. sulcosa (PAVLOV & 
LAMPLUGH) HOLCODISCIDAE: *Spitidiscus seunesi (Kilian), *Plesiospitidiscus aff. 
ligatus ( D ' O R B I G N Y ) , *Holcodiscus caillaudianus ( D ' O R B I G N Y ) , *Holcodiscus aff. 
perezianus ( D ' O R B I G N Y ) , *Holcodiscus aff. rossfeldensis W E B E R , *Metahoplites Ihenoni 
(COQUAND ) NEOCOMITIDAE: Neocomites sp. Iretowskii SARASIN & SCHÖND., 
Neocomites (Neocomites) neocomiensis ( D ' O R B I G N Y ) , Kilianella pexiptycha (UHLIG) , 
Distoloceras cfr. hystrix (PHILLIPS) DESMOCERATIDAE: Barremites aff. Icharri-
errianus ( D ' O R B I G N Y ) , *Barremites (Raspailiceras) aff. cassida (RASPAIL), *Barremites 
(Barremites) difficilis ( D ' O R B I G N Y ) , *Valdedorsella aff. renevier KARAKASCH 
SILESITIDAE: *Silesites vulpes (COQUAND ) PULCHELLIDAE: *Nicklesia pulchella 
( D ' O R B I G N Y ) , *Nicklesia leír. dumasiana ( D ' O R B I G N Y ) , *Heinzia (Carstenia) lindigii 
(KARSTEN), *Subpulchellia cfr. castellanensis HYATT BOCHIANITIDAE: Bochianites cf. 
neokomiensis ( D ' O R B I G N Y ) Juddiceras sp. ANCYLOCERATIDAE: *Crioceratites 
(Crioceratites) duvalii LÉVEILLÉ * Crioceratites (Crioceratites) emericii LÉVEILLÉ 
Crioceratites (Pseudothurmannia) cf. balearis ( N O L A N ) , Crioceratites (Pseudo-
thurmannia) cf. spinigera KOENEN, *Hamiticeras sp., *Ancyloceras cf. zitteli (UHLIG) , 
*?Hamites (Stomiohamítes) sp. PTYCHOCERATIDAE: Hamuiina cf. hoheneggeri 
UHLIG, Hamuiina subeineta UHLIG, *Hamulina paxillosa UHLIG, *Hamulina dissimüie 
( D ' O R B I G N Y ) LEPTOCERATIDAE: *Eoleptoceras (Tzankoviceras) assimilis (UHLIG) , 
*Eoleptoceras (Wrightites) parvulum (UHLIG ) MACROSCAPHITIDAE: *lMacro-
scaphites sp., Costidiscus Inodosostriatus U H L I G DOUVILLEICERATIDAE: 
Paraspiticeras percevali (UHLIG) 

A fenti listából is látható, hogy N A G Y munkássága nyomán egy nagyon gazdag 
- igaz, nem réteg szerint gyűjtött - ammonitesz faunát ismerhettünk meg. 

Nannoplankton adatok alapján a Bersek-hegyhez közel fekvő Köszörűkő
bányai Konglomerátum rétegeket SZTANÓ & BÁLDI-BEKE (1992) felső-apti - alsó-
albainak tekintette a Prediscospharea sp. nannoplankton faj előfordulása alapján. 
Ez a megállapítás ugyan ellentmondásban áll FÜLÖP (1958) nézetével, (miszerint 
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a konglomerátum barremi korú), de fontos megjegyezni, hogy a Köszörűkő
bányából nem került elő egyetlen ammonitesz sem, amely a barremi kort tényle
gesen bizonyította volna; FÜLÖP megállapítása spekulatív, alapvetően litológiai 
korreláción alapult. F Ő Z Y et al. (2002) ammonitesz és nannoplankton bio-
sztratigráfiai vizsgálatok alapján a Köszörűkőbánya talpán mélyített Lbt-36 fúrás 
rétegsorának korát késő-barremi-aptinak tekintette. 

FÉLEGYHÁZY & NAGYMAROSY (1991,1992) nannoplankton vizsgálatokon alapuló 
biosztratigráfiai eredményei azonban már több problémát vetettek fel. A szerzők 
a korábbi gazdag ammonitesz fauna vizsgálatából levonható következtetéseket 
teljesen negligálva, azokat még csak nem is említve, arra a következtetésre 
jutottak, hogy a korábban valangini-barreminek tekintett berseki rétegsor apti, 
vagy annál is fiatalabb (albai) korú. FOGARASI (1996) szerint a rétegsor - a korábbi 
adatokkal egyező - valangini-barremi korú, azonban a szerző flóralistát, részletes 
biosztratigráfiai elemzést nem közölt. 

1991/1993-ban a Bersek-hegy területén egy kisebb, rétegről-rétegre való ammo-
nitesz-gyűjtést végeztek a Magyar Állami Földtani Intézet munkatársai. Az ekkor 
előkerült cephalopodák értékelését F Ő Z Y (1995) nyújtotta. A szerző megállapí
totta, hogy a korábbi ammonitesz rétegtani eredményekkel összhangban, s 
FÉLEGYHÁZY & NAGYMAROSY (1991, 1992) nannoplankton vizsgálatokon alapuló 
megállapításaival ellentmondásban, a berseki szelvény kora a valangini-barremi 
korszakokban adható meg. 

A gerecsei kréta képződmények tanulmányozása a nyolcvanas/kilencvenes 
évek fordulóján újabb lendületet vett. A korábbi - főként biosztratigráfiai tárgyú 
- vizsgálatokat sokirányú kutatásokkal egészítették ki. A terület kőzettanára és 
mikromineralógiájára vonatkozóan ÁRGYELÁN (1994, 1995 ,1996 ,1997) és CSÁSZÁR 
& ÁRGYELÁN (1994) nyújtott áttekintést. A szerzők a törmelékes rétegsor feküjéből 
(Szentivánhegyi Mészkő Formáció) kimutatott andezit-riolit törmeléket egy, a 
Tethys-Vardar óceánon belül meginduló szubdukciós folyamathoz kapcsolódó 
szigetív kialakulásához kötötték. A törmelékes sorozat uralkodó nehézásványait 
pedig a fenti óceán obdukálódott, kiemelkedett, majd lepusztult ofiolitos kéreg
részéből eredeztették. A berseki krétának a rossfeldi rétegekhez való, régen 
felismert hasonlóságát mikromineralógiai oldalról is megerősítették. 

A turbidites homokkövekkel (KÁZMÉR 1987, KRIVÁN 1989, SZTANÓ 1991) tagolt 
rétegsorra vonatkozó részletes szedimentológiai megfigyeléseket FOGARASI (1993, 
1995a) foglalta szintézisbe. A szerző a felfelé durvuló-vastagodó sorozatban 
négyféle kőzetfáciest különített el, amelyek üledéklerakódási környezetét külön-
külön elemezte. Összefoglalva megállapította, hogy a berseki alsó-kréta képződ
mények a karbonát- és aragonit kompenzációs szintek közötti mélységben, egy 
uralkodóan agyagos-kőzetlisztes tengeralatti lejtőkörnyezetben rakódtak le, 
amelyben a fő üledékszállítási folyamatok a csuszamlások és egyéb gravitációs 
tömegáthalmozódási jelenségek voltak. A márgaösszletet tehát, ellentétben egy 
korábbi véleménnyel (SZTANÓ & BÁLDI-BEKE 1992) nem egy tengeralatti törmelék
kúp disztális fácieseként, hanem a felismert csuszamlási fülkék alapján lejtőüle
déknek tekintette. 

FOGARASI (1995b), a Berseki Márga és a Lábatlani Homokkő márga kifejlődé
sének ciklicitását is vizsgálta. A „klasszikus" (valangini-barremi) koradatokat 
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figyelembe véve a Milankovich-féle ciklusok két rendjét is kimutatta a berseki 
rétegsorban. ÁRGYELÁN et al. ( 1 9 9 7 ) és FOGARASI & ÁRGYELÁN (előkészületben) to
vábbi ciklussztratigráfiai vizsgálatokat eredményeit közlik. 

A gerecsei kréta-kutatással kapcsolatos frissebb eredményeket CSÁSZÁR ( 1 9 9 5 ) 
foglalta tömör szintézisbe. 

Kísérlet történt a szelvény magnetosztratigráfiai besorolására, azonban a 
másodlagos remagnetizáció miatt sikertelenül (LANTOS szem. közi. 1 9 9 7 ) . 

A szelvények ammonitesz vizsgálata 

Az 1963-65 között begyűjtött, jelen dolgozat keretei között ismertetett berseki 
ammoniteszek különböző szelvényszakaszokból származtak. A nagyrészt pre
parált példányokat - főként héjatlan kőbeleket, - tartalmazó anyag négy szek
rényt töltött meg. A leltári cédulákon csak a gyűjtő neve, a gyűjtési évszám és egy 
rétegszám szerepelt. A gyűjtés során a rétegeket 1-44-ig, 100-139-ig, 200-258-ig, 
301-411-ig és 300/1-300/44-ig számozták be. Az ammoniteszeket, illetve az 
egymás után következő rétegek anyagát megvizsgálva az is nyilvánvalóvá vált, 
hogy az egyre növekvő számok nem egyre idősebb rétegeket jelentenek, azaz 
nem az l-es számú a legfiatalabb és nem a 411. réteg a legidősebb. A faunát és a 
bezáró kőzetanyagot figyelembe véve valószínűsíthető volt, hogy a Bersek-hegy 
oldalában több ponton felállva, újra és újra, részben átfedéssel dolgozva gyűj
tötték be a különböző szelvényeket. Tételesen összesítve, a szelvényeket betű
jelekkel utólag ellátva, a következő összegzés tehető: 

„A" szelvény: 1-44 rétegek 3750 ammonitesz 
„B" szelvény: 100-139 rétegek 2630 ammonitesz 
„ C " szelvény: 200-258 rétegek 2750 ammonitesz 
„D" szelvény: 3 0 1 ^ 1 1 rétegek 1660 ammonitesz 
„E" szelvény: 300/1^44 rétegek 900 ammonitesz 
Összesen: 11 690 ammonitesz (!) 

Az így szétfésült anyagot vizsgálva továbbra is gondot jelentett az a tény, hogy 
az ammoniteszeket tekintve a 200-as rétegek mutatták a legidősebb koradatokat. 

Sajnos, a hatvanas évek elején, állami pénzen gyűjtött nagy ammonitesz-fauna 
terepi dokumentációja - a gyűjtési jegyzőköny - mind a mai napig nem került 
elő. Ennek hiányában a gazdag és szép fauna tudományos értéke megkérdőjelez
hetőnek látszott. Az, hogy nem csak az ősmaradványok alapján kell rekonstru
álni a rétegsort, hanem egy többé-kevésbé ismert szelvény anyagán lehetett 
végül a biosztratigráfiai vizsgálatot elvégezni, az egykori gyűjtő, STEINER Tibor 
szíves segítségének köszönhető. Az egykori gyűjtés helyszínén STEINER úr több 
mint 30 év után is pontos információkkal szolgált arra nézve, hogy az egyes 
szelvények hol, s egymáshoz képest milyen távolságban helyezkedtek el. 
Megerősítette azt a feltételezést, hogy a 200-as rétegek származnak a legmélyebb 
rétegtani szintből, s feltehetően a 300-as sorozatszámúak a legmagasabbról. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy mindegyik szelvény anyaga a Bersek-hegy legfelső 
bányaudvarának felső szintjéből került elő. A gyűjtés nagy része a még ma is 
látható beton épület (valaha egy kőzetcsúszda felső része) fölötti rétegsorból 
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2. ábra. A gerecsei Bersek-hegy nagy kőfejtője ÉK felől szemlélve. Az ammonitesz-tartalmú rétegsor a 
felső bányaudvarban található (a képen jelölve) 

Fig. 2 The Bersek Quarry from NE. The ammonite-bearing sequence is located at the upper level shown at the 
upper middle part of the picture 

származik (2. ábra). A 200-as számú rétegek az épület fölött, a lilásmárga-sorozat 
felső részét képviselik, s feltehetően az üledékrogyási nyomokat mutató „zöld 
csuszamlott réteg" (3. ábra) bázisáról indulnak. Az „A" és a „B" szelvények (1^44-
es és 100-139-es rétegek) egymáshoz közel (feltehetően 1-2 méterre egymástól) 
valószínűleg csekély átfedéssel lettek begyűjtve. A „D" szelvény anyaga (301-

3. ábra. Részlet a Bersek-hegy márgafejtőjének felső szintjéről. A jobb oldalon álló ember talpa a „zöld, 
csuszamlott" réteg alsó harmadában van. 

Fig-. 3 Detail from the upper level of the quarry. The person on the right hand side stands at the lower third of 
the slump layer 
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411-es rétegek), az előzőek felett, azoktól oldalirányban szintén néhány méteren 
belül került elő. Az „E" szelvény anyaga (a 300/1-44 számú rétegek) STEINER Tibor 
visszaemlékezése szerint a többi szelvénytől távol, talán a szomszédos bánya
udvarban lett begyűjtve. 

A márga- és homokkőrétegekben jelentkező apró törések tették szükségessé 
azt, hogy a gyűjtést ne egyetlen szelvény mentén haladva végezzék. A vetők 
között háborítatlan szakaszokat keresve, értékelhető ammonitesz szukcessziókat 
igyekeztek begyűjteni. 

A vizsgálatok során külön-külön értékelhető volt az egyes szelvények ammo-
nitesz-anyaga, s mindezek után elvégezhető volt a szelvények korrelációja. 

Az „A" szelvény (1-44 rétegek) anyaga 

Az „A" szelvény gazdag és aránylag jó megtartású ammonitesz anyagot 
szolgáltatott. A legfontosabb faunaelemek rétegtani elterjedését az I. táblázat 
foglalja össze. A táblázatban nem szerepelnek a Phylloceratina és Lytocratina 
alrendek széles rétegtani elterjedést mutató képviselői. 

Különösen nagy példányszámot szolgáltattak a 34-35-ös rétegek, a 25-ös réteg 
és a 14-es és 16-os rétegek. Ezekből nagyon változatos ősmaradvány-anyag került 
elő, s bizonyos taxonok tömegesen jelentkeztek. A szelvény e sajátossága alapján 
a terepen is azonosíthatók voltak a faunában különösen gazdag rétegek, s ez 
rendkívül fontos a jegyzőkönyv nélküli szelvények rétegtani korrelációja szem
pontjából. A faunában gazdag szakaszok között faunában szegény, vagy éppen 
faunameddő rétegek találhatók. Ezek a terepen is könnyen felismerhető homok
kő rétegeknek felelnek meg. 

A szelvény alján még előfordulnak a „Spitidiscus"-ok, igaz, kis számban. A 
Holcodiscusók végig jelen vannak, a felső szakaszban lévő gazdag anyag további 
vizsgálatokat igényel. A szelvényben alul és felül egyaránt gyakoriak a Sub-
pulchelliak. A szelvényben végig gyakori Anahamulinak jelentős részét a 
munkának e kezdeti szakaszában csak nemzetség szinten sikerült meghatározni. 
További vizsgálatuk várhatóan segít majd a finomrétegtani határok megvoná
sában. 

A szelvény alsó szakasza a jellegzetes faunakép, s elsősorban a M, cf. mouto-
nianum jelenléte alapján, még a Moutonianum zónába sorolható. A Vandenheckii 
zóna alsó határa a Heinzia nemzetség, s leginkább a H. aff. provinciális megjelenése 
alapján volt kijelölhető. Maga az „A"- vandenheckii csak néhány réteggel feljebb 
jelenik meg (egyetlen, kicsiny töredék). Az sem zárható ki azonban, hogy a 25. 
réteg gazdag faunája, - amely többek között számos, főként a felső-barremire 
jellemző Macroscaphitest is tartalmaz, - már a Vandenheckii zónát jelzi. 

A „B" szelvény (101-139 rétegek) anyaga 

A „B" szelvény anyaga az „A" szelvény anyagához hasonlóan gazdag és 
meglehetősen jó megtartású volt. A legfontosabb faunaelemek rétegtani elter
jedését a II. táblázat foglalja össze. A táblázatban nem szerepelnek a Phyllo
ceratina és Lytocratina alrendek széles rétegtani elterjedést mutató képviselői. 

A szelvény nagy részében jelen vannak a „Spitidiscus"-ok, a Holcodiscusók 
(gyakoriak a közelebbről nehezen meghatározható nukleuszok és a fiatal 
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I. táblázat. A Bersek-hegy „A" szelvényének (1-44-es rétegek) legfontosabb faunaelemei és a 
rétegsorban elfoglalt helyzetük. A fajokhoz tartozó számok darabszámot, (hozzávetőleges 

példányszámot) jelölnek. A *** a taxon tömeges jelenlétét jelzi 

Table I Major elements and distribution of ammonite fauna in section „А" (1-44 beds) at Bersek Hill. 
Numbers indicate taxa abundance. *** reflects mass occurrence 
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II. táblázat. A Bersek-hegy „В" szelvényének (100-139-es rétegek) legfontosabb faunaelemei és a 
rétegsorban elfoglalt helyzetük. A fajokhoz tartozó számok darabszámot, (hozzávetőleges 

példányszámot) jelölnek. A *** a taxon tömeges jelenlétét jelzi 

Table II Major elements and distribution of ammonite fauna in section „В" (100-139 beds) at Bersek Hill. 
Numbers indicate taxa abundance. *** reflects mass occurrence 

példányok) a Subpulchelliak és az Anahamulinak. Az alsó-barremi e gyakori 
faunaelemeinek jelenléte alapján, valamint a felső-barremire jellemző taxonok 
(Costidiscus spp, Heinzia spp, „Ancyloceras" vandenheckii stb) hiányában mind a 39 



304 Földtani Közlöny 132/3-4 

réteg az alsó-barremibe helyezhető. A Silesites sp.-ként leírt faunaelemek is az 
alsó-barremire jellemző S. vulpes alakkörébe tartoznak, sajnos, rossz megtartásuk 
miatt pontos meghatározásuk nem volt lehetséges. Az alsó-barremire jellemző 
taxonok megléte mellett a faunában gyakoriak (estenként tömegesek) a szélesebb 
rétegtani elterjedést mutató Barremitesek, Melchioritesek, Leptoceratoideak 
(Karsteniceras, Manoloviceras) és a Dissimilües nemzetség. Utóbbi képviselői 
eltérnek az irodalomból ismert egyetlen fajtól (D. dissimilis), vizsgálatuk további 
feladatot jelent. 

A 111. réteg gazdag Holcodiscidae faunájába a részletesebben nem vizsgált 
Metahoplites nemzetség tagjai is beleértendőek. 

A szelvény középső szakasza minden bizonnyal a Compressissima zónába 
tartozik. Az index alak számos példánnyal képviselteti magát. A faj nagyon 
változatos megjelenésű, gracilis és robusztus alakok, kis- és nagytermetű formák 
egyaránt találhatók a faunában. Az irodalmi adatokkal egyezően, a zónában 
előfordul a Moutoniceras nodosum faj is. A szelvény felső szakaszában megjelenő 
Heinziak azonban talán már a Moutonianum zóna meglétét jelzik. 

A szelvény alsó rétegei - lényegében a S. compressissima faj feltűnő hiánya 
alapján - feltételesen még a Nicklesi zónába voltak sorolhatók. A Compressissima 
zóna alsó és felső határának pontosítása talán a fauna Anahamulina taxonjainak 
részletesebb vizsgálatával oldható meg. 

A „C" szelvény (200-258 rétegek) anyaga 

A „C" szelvény gazdag anyaga azért különösen érdekes, mert ez szolgáltatta az 
egyetlen barreminél idősebb ammonitesz faunát. A legfontosabb faunaelemek 
rétegtani elterjedését a III. táblázat foglalja össze. A Lytoceratina és Phylloceratina 
alrendek rétegtani értelemben kevésbé fontos képviselői mellett egy változatos, 
közepes megtartású, biosztratigráfiai értelemben jól tagolható anyagot szolgál
tatott a rétegsor. 

Az alsó rétegekben az Oosterellak és a Neocomitesek jelenléte feltűnő. A 
nemzetségek ha nem is gyakori, de nagyon jellegzetes elemei a faunának. Az 
Oosterillidae család (beleértve a vitatott leszármazási kapcsolatokkal rendelkező 
Paquiericeras nemzetséget is) a valangini/hauterivi határról ismert, a tágabb 
értelemben vett Mediterrán provincia egész területén. Jelenlétük súlypontja a 
Pachydicranus-Radiatus zónák környékére esik. A Neocomites pachydicranus 
jelenléte (4 példány a 257. rétegben) alapján a felső-valangini legfelső zónája 
feltételezhetően még képviselve van a rétegsorban, ám a zóna felső lehatárolása 
problémás: mint annyi más lelőhelyen, így a Bersek-hegyen is hiányoznak az 
alsó-hauterivi bázisát jelző Acanthodiscusok. Az emelethatár pontos megvonása 
így sok bizonytalanságot takar, ezt sejtetik a táblázatba rajzolt kérdőjelek is. A 
Pachydicranus/Radiatus zónák határa ilyen módon nem egy jól definiált taxon 
biztos megjelenését jelzi, hanem azt a valószínű rétegtani szintet, ahol a 
faunakép változása alapján a határ feltételezhető. 

A szelvény alsó felében meghatározó még az Olcostephanusok jelenléte. Mikro-
és makroconch alakok egyaránt felismerhetők a faunában. A szelvény középső 
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részében gyakori Spitidiscusok és Crioceratitesek két-két fajba voltak besorolhatók. 
Az egyes fajok megjelenése, az Olcostephanusok kimaradása alapján, valamint a 
nagyon sűrűn bordázott ]eanotticerasok megjelenése alapján kijelölhetők voltak a 
Loryi és a Nodosoplicatum zónák is. Jelenlétük biztos, határaik megvonása 
vitatható. A Neolissocerasdk. és a Bochianitesek szinte mindvégig gyakoriak, de 
különösen jellemzőek a rétegsor középső szakaszára. A Subsaynella sayni és a S. 
mimica fajok nagyon ritkák (egy-egy példány), de jelenlétük biztosan és pontosan 
rögzíti a felső-hauterivi Sayni zóna meglétét. A Plesisospitidiscusok a szelvény 
felső részében, egy jól definiált rétegtani szintben jelentkeznek, de a rétegsor e 
szakaszának viszonylagos kondenzáltsága nem tette lehetővé, hogy a másutt 
segítségükkel definiált Ligatus zónát el lehessen határolni az alatta lévő zónától. 
A Pseudothurmanniak nem túl gyakoriak, de nagyon pontosan jelzik az hauterivi 
legfelső (Angulicostata) zónáját. A felső-hauterivi faunában - az irodalmi 
adatokkal összhangban - megjelennek az Anahamulinak és az Euptychocerasok. 

A szelvény legfelső két rétege a barremi szelvényekből ismert alakokat 
(„Spitidiscus", Anahamulina, Hamuiina, Subpulchellia nemzetségek) szolgáltatott. Az 
innen gyűjtött Psilotissotia favrei a felső-hauterivi és alsó-barremi faunákban 
egyaránt előfordul Az hauterivi/barremi határon jelentősebb rétegtani hiány nem 
mutatható ki. 

A „D" szelvény (301-411-es rétegek) anyaga 

Annak ellenére, hogy a begyűjtött rétegek számát tekintve a „D" szelvény volt 
a legnagyobb, ez a rétegsor szolgáltatta a legrosszabbul értékelhető anyagot. Az 
ammoniteszek megtartása végig közepes, rossz, vagy nagyon rossz volt. A 
legfontosabb faunaelemek rétegtani elterjedését a IV. táblázat foglalja össze. A 
táblázatban nem szerepelnek a Phylloceratina és Lytocratina alrendek széles 
rétegtani elterjedést mutató képviselői. 

A szelvény alsó szakaszában még megjelennek a többi barremi szelvényből 
ismert „Spitidiscus"-ok, Holcodiscusok és Subpulchelliak. A jelenlévő Anahamulinak 
többnyire kicsik, legtöbbjük az A. ptychoceratoides alakkörébe tartozik. A rossz 
megtartású Silesitesek feltehetően a felső-barremiből ismert S. serranonis 
rokonsági körébe tartoznak. A rétegsor alsó részéből gyűjtött néhány töredékes 
„Ancyloceras" vandenheckii példány is arra utal, hogy a szelvénynek már ez a 
mélyebb szakasza is a felső-barremibe sorolható. Ezt erősítik meg a szórványosan 
jelenlévő Heinzia példányok is. Az egyes rétegekben gyakori Barremitesek és 
Melchioritesek szinte az egész barremiben megjelenhetnek, azaz nem hordoznak 
finomrétegtani információt. 

Felfelé haladva a rétegsorban az ammoniteszek megtartási állapota egyre 
rosszabb, így a rétegek korbesorolása nehéz. Ennek ellenére bizonyosnak látszik, 
hogy a rétegek nem fiatalabbak a barreminél. A faunakép nem változik, hiányoz
nak a jellegzetes apti ammoniteszek, sőt még a magasabb barremire jellemző 
heteromorf cephalopodák (Heteroceras, Colchidites stb.) sincsenek jelen. 

Mindezek alapján valószínű, hogy míg a szelvény alsó rétegei a felső-barremi 
legalsó (Vandenheckii) zónájába tartoznak, addig a rétegsor felső szakasza a 
felső-barremi középső részét reprezentálja. 
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Table III Major elements and distribution of ammonite fauna in section „C" (200-258 beds) at Bersek Hill. 
Numbers indicate taxa abundance. *** reflects mass occurrence 
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IV. táblázat. A Bersek-hegy „D" szelvényének (301^11-es rétegek) legfontosabb faunaelemei és a 
rétegsorban elfoglalt helyzetük. A jobb ábrázolhatóság kedvéért a táblázatban csak az értékelhető 

ammoniteszeket tartalmazó rétegeket tüntettük fel. A fajokhoz tartozó számok darabszámot, 
(hozzávetőleges példányszámot) jelölnek. A *** a taxon tömeges előfordulását jelzi 

Table IV Major elements and distribution of ammonite fauna in section „D" (301-411 beds) at Bersek Hill. 
Only those beds, providing valuable ammonites, are indicated. Numbers indicate taxa abundance. * * * reflects 

mass occurrence 
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Az „E" szelvény (300/1-44-es rétegek) anyaga 

Az „E" szelvény ősmaradvány-anyaga láthatóan hiányos. A Phylloceratina és 
Lytoceratina alrendek rétegtanilag kevésbé fontos képviselőit, s a többi barremi 
szelvényben is gyakori Barremiteseket vagy be sem gyűjtötték, vagy a későbbiek 
során félretették, esetleg kiselejtezték ezeket a példányokat. Úgy tűnik, hogy 
ennek a szelvénynek az anyagából csak a jó megtartású, sztratigráfiai szem
pontból értékes cephalopodákat tartották meg. A szelvény ammoniteszei között 
szereplő cédulákon a „barremi alapszelvény anyaga" felirat szerepelt. Az 
„alapszelvény" hiányos, rétegtanilag újat nem adó faunáját, táblázatos formában 
nem tartalmazza a jelen dolgozat. 

A jegyzőkönyvek hiányában nem állapítható meg, hogy a 3 0 0 / 1 ^ 4 réteg mi 
módon kapcsolódik a 300-as rétegekhez. (Miként arról már esett szó, az „E" 
szelvény anyagát valószínűleg a többi szelvénytől távolabb, talán egy másik 
bányaudvaron gyűjtötték.) 

A „barremi alapszelvény" 44 rétege természetesen nem képviseli a barremi 
emelet egészét, csupán a Moutonianum és Vandenheckii zónák egy részét, s mint 
ilyen, a szelvény leginkább az „A" szelvénnyel párhuzamosítható. (Azzal az „A" 
szelvénnyel, amely egyébként, s talán nem is véltlenül, szintén 44 rétegből áll.) A 
többi már tárgyalt szelvény anyagához képest ennek a rétegsornak a jelentősége 
abban áll, hogy éppen a zónajelző ammoniteszek viszonylag gazdag és jó 
megtartású anyaggal képviseltetik magukat. Ez azért fontos, mert mindkét faj 
kevéssé ismert. A korábbi hiányos ábrázolások főként csak töredékekre 
szorítkoztak. Különösen gazdag és paleontológiái szempontból jól értékelhető a 
300/26-os réteg M. moutonianum anyaga (10 példány) és a 300/8-as rétegből 
gyűjtött „ A " vandenheckii együttes. A felső-barremi jelenlétét az „A." 
vandenheckiivel együtt megjelenő Heinziak is jelzik. A szelvény jó megtartású 
Karsteniceras faunájának vizsgálata további feladatot jelent. 

A régi és új szelvények korrelációja 

Ahhoz, hogy a vizsgált szelvények ne csak egymással, hanem a terepen látható 
rétegsorral is korrellálhatók legyenek, szükséges volt a Bersek-hegy ammoni-
teszes rétegeinek terepi felvétele is. A vizsgált képződmények rétegtani 
helyzetéről és a litológia legszembetűnőbb jellegzetességeiről a 4. ábra tájékoztat. 

A különböző időben, különböző szempontok szerint felvett rétegsorok (FÜLÖP 
1958, FOGARASI 1993, 1995a, F Ő Z Y 1995) egymáshoz viszonyított helyzetének 
tisztázásában sokat segít, hogy a felső bányaudvar középső szakaszán jól látható 
a „zöld csuszamlásos réteg", amely a korábbi szerzők munkájában is megjelenik. 
A korreláció rögzítési pontját ez a réteg jelenti. Az ammonitesz-tartalmú szelvé
nyeket az ammonitesz példányok litológiai bélyegei alapján, valamint a korábbi 
( F Ő Z Y 1995), illetve a jelen vizsgálathoz kötődő ammoniteszes szelvényezés réteg
számozásainak és szelvényvastagság viszonyainak ismeretében korreláltuk az 
üledékföldtani (FOGARASI 1993, 1995a), és nannoplankton vizsgálatok alapját 
képező szelvényhez. 
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Az „A", „B", «C", „D" és „E" szelvények részletes litológiai és biosztratigráfiai 
vizsgálatának eredményeképpen az egyes szelvények kielégítő pontossággal 
voltak párhuzamosíthatok egymással és a bányában felvett rétegsorral is. 

A berseki fauna főbb vonásai 

A Bersek-hegyről begyűjtött nagy mennyiségű tengeri gerinctelen ősmarad
vány túlnyomó többsége a lábasfejűekhez, azon belül is az ammoniteszekhez 
tartozott. A több mint 11 ezer ammonitesz mellől mindössze két nautilusz és egy
kétszáz belemnitesz maradványa került elő. A belemnitesz-rosztrumok több fajt 
képviselnek, vizsgálatuk további feladat. Az eddig felsorolt ősmaradványok az 
egykori úszó, lebegő szervezetek maradványai. A réteg szerint begyűjtött 
ősmaradvány-anyagban nyilvánvaló módon együtt találhatók a hajdani víz
oszlop különböző szintjeiben élt, eltérő ökológiai igényű lábasfejúek maradvá
nyai, az epi-, és infauna különböző reprezentánsai, és a feltehetően távoli partról 
besodródott (szenesedett) növényi maradványok. 

A hajdani benthosz élővilágot különböző csoportok képviselik. Viszonylag 
gyakoriak a tengeri sünök, ritkábbak a magános korallok (Cydo/zíes-jellegű 
kicsiny példányok), a kagylók, a csigák és a brachiopodák maradványai. 

Az ammoniteszek kivétel nélkül kőbelek, megtartási állapotuk változó. 
Különösen a hauterivi márgában lapítottak, amely megnehezíti a határozást. 
Egyes ammonitesz-csoportok (pl. az Olcostephanusok) különösen érzékenyen 
reagáltak a rétegterhelésere - maradványaik erősen lapítottak. 

Az ammoniteszek lóbavonala csak a legritkább esetben tanulmányozható. 
Különösen rossz a fauna megtartási állapota a „zöld csuszamlásos rétegben" és a 
Lábatlani Homokkő felső szintjében. A homokkőből néhány pirit utáni limonitos 
kitöltésű ammonitesz maradvány is előkerült (főként Phyllocerasók), amelyek elég 
jól megőrizték eredeti formájukat - ezeket kevéssé viselte meg a rétegterhelés. 

Az ammoniteszek a bezáró kőzetben rendszerint kaotikusan, gyakran töredé
kesen beágyazódva helyezkednek el. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a berseki 
szelvény anyaga áthalmozott lenne. A rendezetlen elhelyezkedés legvalószínűbb 
magyarázata az aljzatot átforgató szervezetek bioturbációs hatása. Az sem zár
ható ki, hogy az egyes rétegek kialakításában szerepet játszottak a gravitációs 
tömegátrendeződési (csuszamlási, üledékrogyási) folyamatok. (A „zöld 
csuszamlott réteg" kapcsán ezek jelentősége nyilvánvaló.) Hasonló genetikájú 
folyamatokról részletesen szól FOGARASI (1993,1995a). 

Az esetenkénti üledékcsuszamlási folyamatok nem okoztak azonban 
számottevő zavart az ammonitesz-szukcesszióban. Erre utalnak az alábbi 
megfigyelések: 

- az egyes csoportok (fajok, nemzetségek, családok) nem véletlenszerűen, 
hanem jól követhető egymásutániságban jelennek meg, ill. tűnnek el az egyes 
szelvényekben; 

- vannak csoportok (elsősorban a Phylloceratina és Lytoceratina alrendek, 
esentenként egy-egy nemzetség képviselői) amelyek a szelvény jelentős 
szakaszán egyformán gyakorinak számítanak; 
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- egyes szintekben ritkák a kövületek, másutt gyakoribbak, esetenként 
tömegesek. 

Az ammoniteszek egymásutánisága párhuzamba állítható a mediterrán 
területeken megfigyelt ammonitesz szukcessziókkal, és a fauna fenn leírt meg
oszlási képe jól egyezik a hazai mezozoos kőzetekben megszokott faunaképpel. 

Ammonitesz biosztratigráfia 

A gerecsei alsó-kréta ammoniteszek - miként azt a korábban közölt fauna
táblázatokból is kitűnik - jól követhető szukcessziót alkotnak. Ez a szukcesszió jól 
értelmezhető a mediterrán területekre a közelmúltban kidolgozott alsó-kréta 
ammonitesz zonáció keretei között (HOEDEMAEKER & RAWSON 2000). Új, lokális 
zónák felállítása szükségtelennek látszik, ám az egyes taxonok rétegtani elter
jedése pontosítható volt a hazai előfordulások ismeretében. 

Valangini 

Az eredetileg DK-Franciaország területén kidolgozott valangini ammonitesz 
zónákat HOEDEMAEKER & LEEREVELD (1995), újradefiniálta és az általuk vizsgált 
spanyolországi Rio Argos szelvény anyagával kapcsolatban átértékelte. (Vizsgála
taikat kiterjesztették a barremi rétegekre is.) Megfigyeléseik jó összehasonlítási 
alapot kínálnak a gerecsei alsó-kréta faunával kapcsolatban. 

Annak ellenére, hogy a Berseki Márga fő tömege a valangini korszakban 
képződött, ezt a korszakot kis példányszámú és rossz megtartású ammonitesz 
fauna képviseli. Az alsó-valanginire jellemző Neocomitidaek (Thurmanniceras, 
Tirnovella, Busnardoites) és az Európában sokfelé előforduló, s nálunk a 
Mecsekben is gyakori, nagyon jellegzetes, ventrális taréjt viselő Neolissoceras 
salinarium faj teljesen hiányzik a vizsgált anyagból. A legidősebb biosztratigráfi-
ailag dokumentálható szintet a felső-valangini Verrucosum zónája jelenti. A 
Nyagda-völgy közelebbről nem vizsgált Neohoploceras és Valanginites tartalmú 
rétegei sorolhatók ebbe az egységbe. Maga a zónajelző (csakúgy, mint Spanyol
országban), nem került elő. A Bersek-hegyen még ez a szint sem volt biztosan 
kimutatható, habár a P. mourrei előfordulása HOEDEMAEKER & LEEREVELD (1995) 
szerint már a Verrucosum zónát jelezheti. 

A Bersek-hegy legfelső-valangini rétegei az Olcostephanus nicklesi, Neocomites 
pachydicranus, Oosterella spp. Paquiericeras spp. taxonokat tartalmazzák, amelyek a 
spanyolországi észlelésekkel összhangban a Pachydicranus zóna jelenlétére 
utalnak. 

A zónán belül másutt kimutatott szubzónákat - a fauna jelenlegi feldolgozott
sága mellett - nem sikerült kimutatni. A valangini/hauterivi határ megvonása 
problémás és vitatható. 
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Hauterivi 

A hauterivi emelet anyaga már mint jól követhető szukcesszió volt értékelhető 
a Bersek-hegyen. A fauna tagolásában fontos szerepet kapnak a Neocomitidaek, 
az Oosterellidaek, az Olcostephanidaek, a Spitidiscus, a Crioceratítes, a Plesio-
spitidiscus és a Pseudothurmannia nemzetségek. 

Az alkalmazott zonáció, Ш. az egyes zónák lehatárolása tekintetében itt is 
mértékadónak tekinthetők a Rio Argos szelvény mentén szerzett tapasztalatok 
(HOEDEMAEKER & LEEREVELD 1995). Feltűnő a sok közös taxon, ill. az, hogy 
esetenként ugyanazok a taxonok hiányoznak bizonyos rétegtani szintekből. A 
Bersek-hegyen jobban tagolható az emelet alsó része (Radiatus, Loryi, 
Nodosoplicatum zónák), míg a felső-hauterivi rétegek - úgy tűnik - kondenzál
tabbak. Ennek ellenére a Sayni, Ligatus és Angulicostata zónák kimutathatók 
voltak. A zónák esetenként csak egynéhány réteget foglalnak magukba, határaik 
bizonytalanul vonhatók meg. Nyilvánvaló, hogy esetenként nem a teljes zónát, 
hanem csak annak egy-egy részét képviselik a rétegek. A „C" szelvény 
anyagában az Angulicostatum zónába például mindössze három réteg volt 
sorolható. HOEDEMAEKER & LEEREVELD (1995) szerint az Angulicostata zónának 
megfelelő „Pseudothurmannia rétegek" tovább bonthatók a Balearis és Ohmi 
zónákra. A szerzők az hauterivi/barremi határt az utóbbi zóna két, újonnan 
felállított szubzónája (Ohmi és Catulloi) között húzták meg. A Bersek-hegyen 
nem sikerült a szubzónákat kimutatni, az emelethatárt azonban jól jelzi a barremi 
legalsó zónájára jellemző - a hauterivi Spitidiscusoktól nagyon különböző -
„Spitidiscus" hugii és „S." vandeckii fajok megjelenése. 

Barremi 

A berseki ammonitesz-anyag legnagyobb részét a több, egymást jól kiegészítő 
szelvényből gyűjtött barremi maradványok jelentették. A mediterrán területeken 
használatos zonáció (COMPANY et al. 1995, HOEDEMAEKER & RAWSON 2000) a 
gerecsei fauna értelmezésével kapcsolatban jó kiindulási alapot jelentett. A 
barremi emelet tagolásában hagyományosan fontos szerep jut a Pulchellidae 
család nemzetségeinek, elsősorban a Subpulchellia, Nicklesia, és Heinzia 
genusoknak. Szintjelző értékűek a Spitidiscusdk és Holcodiscusok is. Az alsó-
barremi faunában nagyon fontosak még az egyenes szárral, ill. visszahajló 
kampóval jellemezhető Anahamulina, Ptychoceras és Dissimilites nemzetségek. Az 
Anahamulinak n e m csak gyakoriak, hanem faji szinten figyelemre méltó 
változatosságot is mutatnak. Egyes szintekben tömegesen vannak jelen bizonyos 
Desmocerartidaek (főként a Barremites és Melchiorites nemzetség képviselői) és a 
Silesitesek. A nagytermetű, laza spirállal induló, majd egyenes szárban folytatódó, 
végül visszahajló kampóban végződő Moutonicerasok zónajelző értékűek. 
Megemlítendő, hogy a N A G Y (1968b) által IHamites (Stomiohamites) sp.-ként leírt 
töredék is feltehetően egy Moutoniceras, s mint ilyen nem albai, hanem barremi 
cephalopoda. 

A kistermetű, heteromorf ammoniteszeket magába foglaló Leptoceratoidea 
család több nemzetsége is jelen van a faunában. A Paraspiticeras, Costidiscus, 
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„Crioceratites" és „Ancyloceras" genusok képviselői a berseki barremi fauna 
aránylag ritka, de jellegzetes elemei. 

Az őslénytani anyag interpretálásával kapcsolatos általános problémák (a típus 
nem tipikus, hiányosan ábrázolt, az egyes taxonok rétegtani elterjedése nem 
ismert stb.) a barremi ammoniteszekkel kapcsolatban fokozottan jelentkeznek. A 
legtöbb esetben még a zónajelző fajokra vonatkozó őslénytani adatok (fajon 
belüli variabilitás, elterjedés térben és időben) is bizonytalanok. Az egyes fau
nákat és zónabeosztásokat a szerzők gyakran minden részletes alapadat nélkül 
közlik, így a csupasz faunalistákat nehéz értékelni. 

Az emelet alsó határát is jelentő Hugii zóna kimutatható volt a „ C " szelvény 
legfelső két rétegében, amely feltehetően a zöld, csuszamlott réteg bázisának felel 
meg. A zóna alsó határa a „S". hugii - „S". vandeckii csoportba tartozó alakok 
fellépésével definiált; mindkettő jelen van a berseki anyagban. Egyelőre nem 
mutatható ki csak erre a zónára jellemző faj. Az irodalmi adatok szerint az index 
alakok átmennek a következő zónába is (COMPANY et al. 1995), míg gerecsei 
anyagban még a magasabb alsó-barremi zónákban is kimutathatók az idézett 
„Spitidiscus"-dk. A Psilotissotia favrei - amelynek egyetlen példánya került elő a 
201. rétegből - már a legfelső hauterivi rétegekben is előfordulhat. 

A következő rétegtani egység (Nicklesi zóna) szintén szegényesen reprezen
tált. A „B" szelvény alsó rétegei sorolhatók ide, amelyek feltehetően a zöld 
csuszamlott réteget jelentik. A mintegy három méter vastag (s a kőfejtő fala 
mentén kelet felé haladva kivastagodó) csuszamlott rétegen belül még követhető 
a rétegek egymásutánisága. Az innen gyűjthető ammoniteszek azonban nagyon 
rossz megtartásúak, a fauna szegényes, a zónajelző sem került elő. A138 . és a 139. 
rétegekből csak Phylloceratina és Lytoceratina töredékeket gyűjtöttek be. Az 
irodalmi adatokkal összhangban a zónában megjelennek a Holcodiscusok. A „B" 
szelvény feltehetően még ebbe a zónába tartózó rétegeiben gyakoriak (eseten
ként tömegesek) a Barremitesek, a Melchioritesek és a Silesitesek, amelyek a 
szelvény magasabb részeiben is kitartanak. Megjelennek a Leptoceratoidaek 
(Karsteniceras, Manoloviceras) és a változatos az Anahamulina-íauna is. 

A Subpulchellia compressissima zóna gazdag és jómegtartású faunával dokumen
tálható a „B" szelvényben. A zónajelző kifejezetten gyakori. A spanyolországi elő
forduláshoz hasonlóan itt jelennek meg az első Moutonicerasok (M. nodosum) is. 

A Moutoniceras moutonianum zónát az index alak megjelenése jelzi. A zóna 
feltételesen kimutatható a „B" szelvény legfelső rétegeiben, az „A" szelvény alsó 
felében és az itt részletesen nem dokumentált „E" szelvényben. A zónára jellemző 
továbbra is a Pulchellidaek (főként a Subpulchelliak), az Anahamulinak 
gyakorisága, valamint bizonyos szintekben a Barremitesek és a Melchioritesek 
tömeges előfordulása. 

COMPANY et al. (1995) szerint a zónajelzőn kívül ekkor jelennek meg a Heinzia 
heinzi és a Subpulchellia brevicostata fajok. Hasonló, de nem pontosan azonos 
észlelések tehetők a magyar anyagon is: megjelennek az első, fajra meg nem 
határozható Heinziak, és a S. brevicostata faj első képviselői is. Ez utóbbi faj pél
dányai együtt fordulnak elő a hozzá nagyon hasonló S. oehlerti faj példányaival, 
amelyeket a spanyol szerzők mélyebb rétegtani szintből (Nicklesi zóna) írtak le. 
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A Vandenheckii zóna faunájára a nagyon jellegzetes, de ugyanakkor nagyon 
kevéssé ismert zónajelző megjelenése és a Heinziak gyakorisága a jellemző. A 
zóna az „A", „D" és „E" szelvényekben volt kimutatható. Az 1. rétegből 
meghatározott Imerites sp. (kicsiny, de jól azonosítható töredék) jelenléte 
meglepő, hiszen a genus a késő-barremi faunák alakjaként ismert. Elképzelhető, 
hogy a berseki szelvény felső rétegei már a magasabb felső-barremit képviselik, 
de az elszegényedő és egyre rosszabb megtartású fauna nem teszi lehetővé a 
további, pontosabb korbesorolást. 

A mészvázú nannoplankton flóra 

A Bersek-hegy teljes szelvényéből összesen 130 értékelhető preparátumot 
vizsgáltunk. 63 taxont tudtunk elkülöníteni; ezek között mind biosztratigráfi-
ailag, mind pedig paleoökológiailag fontos elemek előfordulnak (Va, b, c, d. 
táblázat). 

A vizsgált preparátumok döntő többsége a FÜLÖP által begyűjtetett, és a jelen 
publikáció tárgyául szolgáló szakaszból származik (4. ábra, B2 szelvény). A többi 
minta reprezentálja a mélyebb fekü összletet (4. ábra, ENYalsó, ÉNY, CS, OSZT 
szelvények). Ezek a rövid szelvényszakaszok a mélyebben fekvő bányaudvarok
ból származnak, a 4. ábrán ábrázoltnak megfelelő rétegtani sorrendben. Ezek a 
szelvényrészek új, önálló biosztratigráfiai információt nem adtak. A fejtő ENy-i 
udvarának felső részéről, a B2 szelvény feletti rétegtani helyzetből származó 
mintákat (FOGARASI 2001) a jelen publikáció nem tárgyalja, elsősorban azért, mert 
nem ismerjük az ammoniteszes „D" szelvényhez való rétegtani viszonyát. 

A tanulmányban R O T H (1978) kréta zonációját használtuk fel BRALOWER (1987) 
és BRALOWER et al. (1989) kora-kréta szubzonációjának átvételével, ahogy azt 
MUTTERLOSE (1992) értelmezte. 

A szelvény flórája a csuszamlás alatt egyes szakaszokon gyengébben, más 
szakaszokon (csuszamlás alatti 3 - 5 m) erősebben visszaoldott jellegű. A csuszam
lás felett (és valószínűleg részben a csuszamlás alatti mélyebb, szürke márgás 
szakaszokon is) a flóra elemei áthalmozott formákat tartalmaznak. Az áthalmozás 
mértéke jellemzően nem nagy, a formáción belüli forrásra utal. A visszaoldódás 
és az áthalmozás is jelentősen megnehezítette a biosztratigráfiai események 

4. ábra. A Bersek-hegyi szelvények integrált ammonitesz és nannoplankton biosztratigráfiai 
eredményei a rétegoszlop egyszerűsített képével. Az ammonitesz szelvények betűjele a valószínű 
eredeti mintázási sorrendet tükrözi az eredeti rétegszámokkal. A „D" szelvény - feltehetően - a 
rétegoszlop feletti laza talajos-törmelékes szakaszt is magában foglalta, amelyet a jelen szerzők nem 
ábrázolnak. A nannoplankton eseményekből kiinduló szaggatott vonalak az észlelt és a teoretikus 
pozíció közötti korrekciót jelölik, a nannoplankton zonáció már ez utóbbi alapján került ábrázolásra. 
A Nannoconus események részletes képét lásd az 5. ábrán 

Fig. 4 Integrated ammonite and calcareous nannofossil stratigraphy at the Bersek Hill with the measured 
lithostratigraphic log. The name of the ammonite-sections (A, B, C, D) reflects the possible original order of the 
sapmling. Successive field bed numbering (from top to bottom) is shown in the headline of each sections. Section 
„D" penetrated into the overlying soilified, clastic layer, that is not described on the lithological column. The 
dotted line ties the observed and theoretical position of the nannoplankton events. Nannoplankton zones are 
shown by the latter. The detailed pattern of Nannoconus events are described on Fig. 5 
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V. táblázat. A Bersek-hegy szelvényének mészvázú nannoplankton flóraelemei és az észlelt nannoplankton zonáció. 
A. A Lábatlani Homokkő (Б2 szelvény) 

Table V Calcareous nannoplankton assemblage and distribution at Bersek Hill. A. Lábatlan Sandstone (at section B2) 
326 

Földtani K
özlöny U

lli-i 



2 2 о 5 5 oo 

1 
141B J 

о 

1
 

136E J 
1 

136C
 1 

1 
135D

 1 

Ci 

1 
135A

J 
I1

3
4

C
J 1 

D
E

C
I 

1
 

•T1 

1 
133E J 

1 
133D

 1 

о 

L
1

3
3

B
J
 

1 
133A

 1 

S о Minta - Sample ш 

+ + + + + Braaradosphaera reguláris 

+ + + + Calcicalathina oblongata 

+ + Cretarhabdus crenulatus 

+ + + + + + + + Cyclagelosphaera margerelii 

+ + + + + + + + Diazomatolithus lehmanii 
+ + Discorhabdus ignotus 

+ Haquius circumradiatus 

+ Lithraphidites cf. äff. bollii 

+ + Lithraphidites camiolensis 
+ + + + + + + + + + + + + + + Micrantholithus hoschulzii 
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V. táblázat, (folytatás) C. A Berseki Márga alsó része (Б2 szelvény), D. Egyéb Berseki Márga 
szelvények 

Table V (cont.) C. lower part of Bersek Marl (at section B2), D. Bersek Marl at other sampling localities 



FÓZY I. & FoGARASl A.: A gerecsei Bersek-hegy törmelékes sorozatának tagolása 319 

meghatározását. A taxonok utolsó előfordulását a szakmai konszenzusnak 
megfelelően oda helyeztünk, ahol több, egymást követő rétegben való elő
fordulás után az kimarad. 

A szelvényben három fontos mészvázú nannoplankton eseményt tudtunk 
megállapítani, amelyek mindegyike a tethysi területen általánosan használt (pl. 
MUTTERLOSE 1992, CHANNEL et al. 1995). 

A Cruciellipsis cuvillieri utolsó megjelenése viszonylag jól fogható a 
szelvényben a legfelső rétegekben található egy - feltehetően áthalmozott -
példány kivételével. Az esemény az NC5 Watznaueria oblonga zóna alját, az NC4 
Cruciellipsis cuvillieri zóna tetejét jelöli. A következő esemény az Assipetra 
terebrodentarius első belépése, amely a csuszamlás felett található, és az NC5b-c 
zóna (sensu MUTTERLOSE 1992) alját definiálja. Ezt a Calcicalathina oblongata 
kilépése követi, amely az NC5b-c szubzóna tetejét határozza meg. 

B E R G E N (1994) és B O W N et al. (1998) szerint az A. terebrodentarius taxon első 
megjelenése az Angulicostata ammonitesz zóna tetejére esik. A faj első belépése 
ezért a Bersek-hegyen valószínűleg látszólagos, a valódi belépést a csuszamlás 
aljára, vagy az azt éppen megelőző néhány rétegre (az ammonitesz adatokkal 
egyezően) tesszük. 

M I S Í K (1991) a berseki-szelvényből származó konglomerátumot (Lábatlani 
Homokkő) a Palorbitolina lenticularis taxon előfordulása alapján késő-barremi -
kora-aptiként határozta meg. A konglomerátumtest a szelvény felső részének, 
illetve a felette lévő törmelékes, talajosodott zóna rétegeinek felelhet meg 
(FOGARASI 1993,1995a). A tárgyalt szelvényszakaszok, valamint a konglomerátum 
fölül származó 09.24.A. jelű minták (FOGARASI 2001) flórájában sem található meg 
a Rucinolithus irregularis belépése. Ezért a Bersek-hegy teljes durva törmelékes 
sorozatát az NC5 zónába soroljuk; az apti aljába átnyúló NC6 Chiastozygus 
litterarius zóna jelenléte kizárható. 

А C. cuvillieri első megjelenését szakirodalmi adatok a Sayni ammonitesz zóná
ba teszik (BERGEN 1994, B O W N et al. 1998). A szelvények korrelációjával - ami meg
lehetősen megalapozottnak tűnik - a taxon első megjelenése a Bersek-hegyen a 
Loryi ammonitesz zónába esik. A FOGARASI (1995b) által leírt visszaoldódási 
ciklusok és az aragonit és kalcit kompenzációs szintek közötti helyzetet a kőzet 
litológiai megjelenése (erősen fluktuáló karbonáttartalom), és a csuszamlás alatti 
3 - 5 m nannoplankton flóráinak erősen csökkent diverzitása, a visszaoldódásnak 
ellenálló formák dominanciája és a példányok korrodált jellege is tükrözi. А C. 
cuvillieri látszólag korábbi kihalása a fentiekkel magyarázható. 

Felismertük néhány olyan taxon előfordulását, amelyeket más - elsősorban 
tengeri területeken mélyített - szelvényekben az hauterivi és valangini tagolására 
használnak. 

Ezek közül a Nannoconus bucheri faj első megjelenését különböző szerzők eltérő 
szintre teszik a középső-valanginitől a középső-hauteriviig (pl. ERBA 1988). Jelen 
értékelésben a középső-valangini kort fogadjuk el, amely az ammonitesz 
adatokkal párhuzamosítható. A Pachydicranus ammonitesz zóna jelenlétének 
bizonytalansága miatt ezt az elképzelést azonban óvatosan kell kezelni. 
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Az NC4 zóna alsó határát megadó Tubodiscus verenae kilépését nem sikerült 
megtalálnunk. Az egyetlen Tubodiscus példány fajra nem azonosítható, túlnőtt 
egyed. 

Az NC4b (sensu MUTTERLOSE 1992 és B O W N et al. 1998) szubzóna alját a 
Lithraphidites bollii faj belépése adja meg. Mivel azonban mindössze öt példány 
került elő a névadó nemzetségből (L. sp. aff. bollii néven - közülük kettő a felső 
rétegekből, amelyek biztosan áthalmozottak), a faj biosztratigráfiai jelentősége a 
szelvényben erősen korlátozott. Egy példány került elő a 271. sz. rétegből (1. Vc. 
táblázat - FOGARASI 1993 számozása), а C. cuvillieri kilépése alól; ez jelölhetné a 
zónajelző faj első belépését (amennyiben a leírt példányokat ide soroljuk). Ekkor 
az ez alatt fekvő vastag szelvény szakasz valangini korú, ami összhangban van a 
Pachydicranus ammonitesz zóna jelenlétével. A másik példány a C. cuvillieri 
kilépése feletti rétegekből került elő; ez az NC5b-c szubzóna körüli pozícióban 
található, amely a dokumentált tethysi utolsó megjelenéssel megegyezhet (NC5b 
tető - MUTTERLOSE 1992). 

A Nannoconus steinmannii utolsó megjelenése az NC5d szubzóna tetejét jelzi 
(MUTTERLOSE 1992). Mivel a forma a legfelső két vizsgált réteg kivételével végig 
megtalálható, а C. oblongata kilépése feletti szelvényrészt az NC5d zónába 
soroljuk. 

A Bersek-hegy korábbi nannoplankton-sztratigráfiai vizsgálata (FÉLEGYHÁZY & 
NAGYMAROSY 1991,1992) során leírt felső-apti-felső-albai indexformák (Eiffellithus 
turriseiffelii, Gartnerago preobliquum stb.) egyikét sem találtuk meg. Nem tudtunk 
más, fiatal formát sem kimutatni; az első és utolsó megjelenési események szuk
cesszióban, a tethysi alsó-krétában eddig leírtaknak megfelelően következtek 
egymásra. A dominanciaviszonyok változása is párhuzamos a neokomban 
publikáltakkal. így eredményeink az ammonitesz rétegtan által adott valangini-
barremi kort támasztják alá. 

A Nannoconws-csoport összetételét is vizsgáltuk a szelvényben (5. ábra). A tág 
belső terű Nannoconus-íélék aránya a szűk belső temekhez képest a szelvény alján 
10-20%. Az NC4 zóna legtetején, a Loryi ammonitesz zónában egy „Nannoconus 
tág" esemény található (4. ábra), amely során a tág/szűk arány 50%-ra ugrik, azaz 
a teljes Nannoconus flóra harmada tág belső terű. Az esemény után a korábbi 
trend folytatódik az NC5d szubzóna aljáig (Compressissma ammonitesz zóna 
alja), ahol az arány 40-50% körül stabilizálódik, és a szelvény további szakaszán 
kisebb változásokkal e szinten marad (4-5. ábra). Mivel a csuszamlás és a 
stabilizálódás között mintát nem vizsgáltunk, nem zárható ki, hogy a barremi 
teljes hosszában, azaz a Hugii ammonitesz zónától a fenti arány érvényes. A tág 
belső terű nannoconusok abundancia-növekedése a barremi folyamán az egész 
meditterán régióra jellemző (ERBA , szóbeli közi.). 

A flórában a kozmopolita alakok (pl. Watznaueria barnesae) uralkodóak. Az 
egyértelműen (C. oblongata, L. sp. aff. bollii, stb.) és a jellemzően tethysi formák 
(Nannoconus div. sp., C. cuvillieri, A. terebrodentarius, Micrantholithus spp.) 
viszonylag gyakoriak. A Watznaueria barnesae faj dominanciáját jelzi az is, hogy 
nemcsak a korábban a honi irodalomban számos alkalommal említett egyedi 
kokkolitokat, hanem kokkolitokból felépülő kokkoszférákat is kimutattunk. 
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5. ábra. A tág és szűk központi csatornával jellemezhető Nannoconus fajok aránya a szelvényben 

Fig. 5 The rate of Nannoconus sp. with wide and narrow axial canal along the section 

A publikált paleoszélesség adatok szerint (STREET & B O W N 2 0 0 0 , 1 3 . ábrája) a 
gerecsei alsó-kréta egyértelműen a tethysi területre, az északi szélesség 2 0 - 3 0 ° 
köré helyezhető, amely kitűnően egyezik a publikált paleomágneses adatokkal 
(MÁRTON & M Á R T O N 1 9 8 5 ) . 

Eredmények - következtetések 

- A gazdag berseki ammonitesz fauna több, hazánk területéről eddig nem 
közölt taxont tartalmaz. 

- Az ammoniteszek szukcesszíve települnek, az egyes emeletek (valangini, 
hauterivi és barremi), ül. alemeletek egymásutánja jól követhető. 

- A mediterrán területeken használatos alsó-kréta ammonitesz zónáció jól 
alkalmazható a jelentős rétegtani hiányokat nem tartalmazó törmelékes réteg
sorban. 
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- A nannoplankton biosztratigráfiai események a tethysi hauterivi-barremi 
sémát követik, és jól illeszkednek az ammonitesz zonációból származtatott 
korokhoz. 

- A nannoplankton együttesben jelentős boreális influx nem mutatható ki, 
meghatározóak a kozmopolita és tethysi formák. 

- A Berseki Márga fő tömege valangini, felső része hautervi korú. 
- A Lábatlani Homokkő alsó része kora-barremi, felső része késő-barremi korú. 

Barreminél fiatalabb ammonitesz és nannoplankton nem került elő a berseki 
feltárásokból. 

- A „zöld rogyott réteg" keletkezését eredményező üledékcsuszamlás a kora-
barremiben, feltehetően a Nicklesi zónának megfelelő időben, az NC5b-c 
nannozóna idején történt. 

Köszönetnyilvánítás 

A vizsgálatok az F 014899, a F 015980 és a T 34208 számú OTKA témákhoz 
kapcsolódnak. A kutatás időszakában a szerzők egyike (F. I.) a Bolyai János Kuta
tói Ösztöndíj támogatását élvezte. A dolgozat nannoplankton rétegtani része F. A. 
PhD ösztöndíjas kutatása során készült. 

A cephalopoda vizsgálatok kindulását a Magyar Állami Földtani Intézet 
munkatársai által begyűjtött ősmaradvány-anyag képezte. Köszönet illeti az 
intézmény vezetőségét, hogy a FÜLÖP József gyűjteményként számon tartott 
értékes faunát feldolgozásra átengedte, STEINER Tibort, aki a gyűjtési jegyző
könyvek hiányában nehezen értékelhető szelvények azonosításában segített. 
Végezetül a szerzők ezúton mondanak köszönetet a lábatlani PANNONCEM 
Cementipari Részvénytársaság vezetőségének, hogy a berseki bányába való 
bejutást lehetővé tették és a terepi munkát mindig készségesen segítették. 
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