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Bevezetés 

A nagy paleontológiai adatbázisok elemzése általánosan elfogadott gyakorlat lett az 

elemező őslénytan területén az elmúlt néhány évtizedben. Rétegtani elterjedési adatokat 

felhasználva olyan új és izgalmas gondolatok születtek, mint a Vörös Királynő (Red Queen) 

hipotézis (Van Valen 1973) vagy az epizodikusan megjelenő kihalási események (Raup és 

Sepkoski 1982). A 21. századra a Paleobiology Database (PaleoDB) lett az őslénytani 

elemzések standard adatforrása, hála a mintavételi információ részletes rögzítési lehetőségének, 

ami lehetővé teszi a korábban nem vizsgálható makroevolúciós és paleoökológiai hipotézisek 

igazolását vagy cáfolatát. 

Az értekezésben bemutatott kérdések a mezozoikumi élővilágra összpontosítanak. Ez a 

két tömeges kihalási eseménnyel határolt éra, a maga közel 200 millió éves időtartamával olyan 

eseményeknek volt tanúja, mint az utolsó szuperkontinens, Pangea feldarabolódása, a 

dinoszauruszok, madarak, emlősök evolúciója és a „mezozoikumi tengeri forradalom” 

(Vermeij 1977), hogy csak néhányat említsünk. Az éra mindkét igen fontos biotikus krízise (a 

triász végi tömeges kihalási és a toarci óceáni anoxikus esemény) visszatérő témák a munka 

elemzéseiben és azok értelemzésében —két esettanulmány is foglalkozik ezek kiváltó okaival, 

mechanizmusával és következményeivel. 

Az értekezés általános célja a globális paleoökológia területén használt legfrissebb 

módszerek bemutatása és a közelmúltban fejlesztett módszerek implementációja (mint például 

a „gap-filler” taxonómiai ráták [Alroy 2014] és az SQS részmintavételezési algoritmus [Alroy 

2010]) az R környezetben (R Core Team 2015), a PaleoDB adatainak segítségével. A korábbi, 

már szélesebb körben használt módszerekkel való kísérletezés ugyancsak szerves része volt az 

elemzéseknek, ilyen például a rétegtani felbontás növelése.  

Az értekezésben négy esettanulmány kerül bemutatásra: mind olyan különböző 

mezozoikumi magasabb rendű taxonokra összpontosít, amelyek kellőképpen jól reprezentáltak 

az adatbázisban. 

Habár a harmadik tanulmány meglehetősen exploratív (5. fejezet), az önálló kutatási 

projektek magját egyedi hipotézisek felvetése jelenti, melyek az őslénytani mintavétel 

tökéletlenségének tükrében kerülnek vizsgálatra.  
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A Radiolaria csoport triász-jura diverzitástörténete: következtetések a triász végi tömeges 

kihalás közvetlen okaira (3. fejezet) 

Az ebben az esettanulmányban bemutatott diverzitástörténeti elemzések a triász végi 

kihalási eseményhez kapcsolódó környezeti változások jobb megértését szolgálják. A 

Radiolaria csoport tagjai kovavázuknak köszönhetően kontrollcsoportot képeznek mészvázú 

szervezeteket szelektíven sújtó óceánsavasodás vizsgálatában (Hautmann et al. 2008). Habár 

egy korábbi elemzés (Kiessling and Danelian 2011) szerint a csoportot nem érintette 

szignifikánsan a triász végi esemény, ez szemben állt az egyes rétegsorok leletanyagát kutató 

specialisták véleményével (Carter and Hori 2005). A tanulmány újdonsága a finomabb rétegtani 

felbontás alkalmazása egy olyan biosztratigráfiailag fontos csoporton, ahol az ebből származó 

adatvesztés nem jelentős.  

Az utolsó két spirális kartámasztóvázas Brachiopoda csoport (Spiriferinida and Athyridida) 

eltűnése a toarci (kora jura) kihalási eseménykor (4. fejezet) 

Ez az esettanulmány az alapvető diverzitásdinamikai eszközöket mutatja meg, a kihalás 

szelektivitására és annak implikációira összpontosítva. A Treatise on Invertebrate 

Paleontology-ból származó adatokra alapozva Vörös A. vetette fel, hogy a spirális 

kartámasztóvázas csoportok hirtelen tűnhettek el a kora jura kihalási eseménykor. A tanulmány 

vizsgálja a kihalás szelektivitásáról szóló hipotézist, összeveti a spirális kartámasztóvázas 

csoportok diverzitási statisztikáit más csoportokéval, és hozzájárul a Brachiopoda csoport 

evolúciójának jobb megértéséhez. 

A rétegtani felbontás hatása a globális diverzitási statisztikákra, mezozoikumi kagylók példáján 

(5. fejezet) 

Az értekezés ezen meglehetősen exploratív és elméleti fejezete a megnövelt rétegtani 

felbontás implikációira fókuszál. Számítógéppel generált adatok felhasználásával a megnövelt 

felbontás hatásait vizsgáltam az elemzéshez használt egyes módszereken. Ezután az alkorszak 

szintű felbontás általános alkalmazhatóságát teszteltem a PaleoDB adatai alapján. 

Mezozoikumi kagylók őslénytani előfordulás adatait különböző felbontási szinteken vizsgálva 

felmérésre került az adatveszteség mértéke és a faunaváltás mintázata a korszak felbontásnál 

finomabb időegységekben. 
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A fosszilis azooxanthellata (AZ) és zooxanthellata (Z) kőkorallok diverzitási dinamikája és az 

általuk elfoglalt környezetek (6. fejezet) 

A környezeti korlátoknak és a rossz megőrződési potenciálnak köszönhetően az 

alkorszak szintű felbontás nem kerülhetett alkalmazásra a kőkorallok idősoraira. Ez a 

tanulmány az elemzési módszerek szintézise, amelyek segítségével eredetileg W. Kiessling 

által felvetett, összetett hipotézisek kiértékelése történhet meg. A korall csoport autökológiai 

tulajdonságairól és makrovelúciójáról alkotott ismereteink bővültek. A korábban bemutatott 

módszerek mellett a környezeti információk felhasználása a tanulmány legfontosabb 

jellemzője. 

Módszerek 

Az értekezésnek az a fejezete a globális diverzitás dinamikájának kutatásához használt 

legfrissebb módszerek áttekintését adja, amelynek rendező elvét az őslénytani mintavételi 

folyamat sajátosságai jelentik. 

Paraméterek 

Ezen globális elemzések legfontosabb paraméterei a diverzitás és a faunakicserélődés, 

melyeket az elemzések megpróbálnak felderíteni és értelmezni. Habár a diverzitás fogalma 

(Magurran 2004) mind a taxonok gazdagságát (a kategóriák számát), mind azok 

egyenletességét (az egységek kategóriák közötti eloszlását) magába foglalja, a globális 

elemzések elsősorban az előbbi aspektusra összpontosítanak és általában a „taxon” fogalmát 

használják kategóriaként, mivel az egyenetlenség felméréshez szükséges információ általában 

nem elegendő. 

A faunacsere a rendszeren belüli változás mértékét jelenti. A globális diverzitási 

elemzésekeben ez az eredési és kihalási (Foote 2000) mintázatokat foglalja magában, amiket 

egy előre definiált csoport (cohors) taxonszámának időben növekedési (eredés) vagy 

csökkenési (kihalás) mértékét kifejező rátaként (taxonómiai ráta) írunk le. 

A diverzitási elemzések ezen jellemzőinek bemutatására szimulációk készültek, melyek 

segítségével mesterségesen generált taxonok rétegtani elterjedéseit lehet megalkotni. Ezek a 

szimulációk hasznosnak bizonyultak a rétegtani felbontás hatásainak felmérésében is (5. 

fejezet). 
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Az őslénytani mintavétel 

Az őslénytani mintázás heterogén és hiányos. Ez a két tényező hozzájárul a diverzitási 

elemzések becsléseinek véletlen zajához és szisztematikus torzító hatásaihoz. A heterogenitás 

jelentése nem más, mint a mintavétel teljességének változása az idő, valamint az egyes 

lelőhelyek földrajzi, litológiai és üledékképződési jellemezőinek megfelelően. 

Általánosan elfogadott, hogy a mintavétel jellemzői szisztematikusan torzítják az 

őslénytani rekordról alkotott képünket, bár empirikus korrekciók segítségével az eredményeink 

értékelése a változó mintázás mellett is lehetséges.   

A heterogén mintázás hatásainak ellenőrzéséhez mintavételi standardizációs 

algoritmusok (Alroy et al. 2001) szükségesek, mivel a jobban mintázott intervallumokban a 

taxongazdagság várható értékei, és ennek megfelelően az ezekből származtatott, és a faunacsere 

rátáinak számításához használt értékek is magasabbak. 

A mintavételi standardizációs algoritmusok alapötlete az összevetendő becslések 

azonos mintavételi szint melletti várható értékének kiszámítása, amelyet véletlen 

újramintázással hajtunk végre. Több ilyen algoritmus került felhasználásra az 

esettanulmányokban, habár a lehetséges becslések számainak és a módszerek viselkedésének 

hasonlósága miatt csak a reprezentatív eredmények kerültek bemutatásra. Mivel azonban a 

részmintázott becslés kiszámításához kisebb mennyiségű információ kerül felhasználásra, ezen 

korrekciós algoritmusok elsődleges funkciója a standardizálatlan („nyers”) mintázatok 

ellenőrzése. 

A mintázás hiányossága azt jelenti, hogy (1) azok a szervezetek, melyeknek nincs 

megfelellő fosszilizációs potenciálja nem vesznek részt az elemzésekben, és (2) még azon 

csoportok rekordja is hézagos, melyek megőrződési potenciálja meglehetősen jó. Ezek a lyukak 

általában az első és utolsó megjelenési dátumok interpolációjával (Foote and Miller 2007) 

kerülnek foltozásra, melyek további torzító hatásokat hoznak létre.  

Az előfordulások regisztrációja ezzel ellentétben megengedi olyan metrikák 

alkalmazását, melyek nem vagy kevésbé érintettek ezen problémák által (Alroy 2008, 2014). 

Az előfordulás alapú metrikák részletes bemutatásra, és a rétegtani elterjedés alapúakkal való 

összevetése kerülnek a dolgozatban. 

A korrekciós alkalmazásokat követően a metrikákból számított idősorokat statisztikai 

elemzéseknek vetettük alá. Az újramintázás (pl. bootstrap) gyakran került felhasználásra, a null 

hipotézis által implikált modellek tesztelésére. Az R programozási nyelv és környezet került 
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felhasználásara minden szimulációhoz és elemzéshez, a megírt kód pedig elérhető elektronikus 

függellék formájában. 

Adatok 

1998-as megszületése óta a Paleobiology Databse több mint kétszáz hivatalos 

publikációhoz szolgáltatott adatokat és gyorsan átvette Sepkoski (2002) kompendiumának 

szerepét, az adatrendezési módszerének, nemzetközi támogatottságának és növekvő méretének 

köszönhetően. 

Az adatbázis legfontosabb jellemzője az, hogy a taxonok rétegtani elterjedése helyett az 

ősmaradványok előfordulásai kerülnek rögzítésre a gyűjteményeknek nevezett elméleti 

tárolókban, melyek jól lehatárolható földrajzi és sztratigráfiai egységeket képviselnek. Ezek az 

egységek teszik lehetővé a mintavétel mértékének felmérését és a különböző litológiai, földrajzi 

és üledékképződési környezethez kapcsolódó változók ökológiai mintázatokra gyakorolt 

hatását. Az elsődleges publikációs forrás is regisztrációra kerül, ami lehetővé teszi az adatbázis 

folyamatos frissítését. 

Az esettanulmányokhoz használt adatok különböző időpontban kerültek letöltésre 2013 

és 2015 között, mind a Wisconsin állambeli Madisonban található főszerverről 

(https://www.paleobiodb.org/), mind a Fossilworks (http://www.fossilworks.org/) átjárón 

keresztül. A letöltött adatok felbontása alapértelmezetten a mezozoikumi korszakoknak felel 

meg Gradstein et al. (2012) időskálája szerint, ami a négy esettanulmányból három esetében 

további finomításra is került. 

Eredmények 

A Radiolaria csoport triász-jura diverzitástörténete: következtetések a triász végi tömeges 

kihalás közvetlen okaira (3 fejezet) 

1. A Radiolaria csoport csökkenő taxonómiai rátákkal jellemezhető a triász és jura 

időszakokban, ami változatlanul elmondható a mintavételi standardizáció alkalmazása 

után is. 

2. A Radiolaria csoport kihalási rátái a késő rhaetiben, a triász utolsó időszeletben 

szignifikánsan magasabbak, mint a szomszédos intervallumokban, ami arra engednek 

következtetni, hogy a csoport a triász végi kihalási események következtében szenvedett 



6 
 

veszteségeket. A csoport hőmérsékletre való érzékenysége, mely autökológiai 

kísérletekből ismeretes, arra utal, hogy a kalcifikációs krízis nem az egyetlen közvetlen 

oka volt a tömeges kihalási eseményeknek, hanem a hőmérséklet növekedése is fontos 

tényező volt. 

3. A csoporton belül nem lehetett kimutatni kihalási szelektivitást a triász végi 

eseménykor.  

4. A megnövelt felbontás az egyetlen oka annak, hogy a korábbi tanulmányokkal 

ellentétben sikerült kimutatni a legkésőbbi triász intervallumra jellemző kihalási 

csúcsot, ami arra enged következtetni, hogy a megnövelt felbontás hasznos eszköznek 

bizonyulhat a globális diverzitási elemzésekben. 

Az utolsó két spirális kartámasztóvázas Brachiopoda csoport (Spiriferinida és Athyridida) 

eltűnése a toarci (kora jura) kihalási eseménykor (4. fejezet) 

5. A mezozoikumi Brachiopoda csoportok kartámasztó vázainak szerkezete közötti 

különbségeknek jelentős hatása volt a csoportok diverzitásának alakulására. 

6. A spirális kartámasztóvázas csoportokat (Athyridida és Spiriferinida) szelektíven 

érintették kihalások két intervallumban, a rhaetiben és a toarciban. 

7. A toarciban történt a spirális kartámasztóvazasok végső, teljes kipusztulása, legnagyobb 

valószínűséggel a kora toarci alkorszakban, az óceáni anoxikus eseményhez 

kapcsolódóan. 

A rétegtani felbontás hatása a globális diverzitási statisztikákra, mezozoikumi kagylók példáján 

(5. fejezet) 

8. Szimulációs eredmények arra engednek következtetni, hogy a rétegtani felbontás 

növelése fontos lépés a tömeges kihalások felismerhetőségének javításában. 

9. Az alkorszak felbontás általános alkalmazása kivitelezhető a PaleoDB adatokon 

hosszabb intervallumokon át, még olyan csoportok esetében is, melyek taxonómiai 

rátája alacsonyabb és biosztratigráfiai jelentőségük kisebb, mint például a mezozoikumi 

kagylók. 

10. A felbontás-növelés alkalmazhatóságának felmérésére tett kísérletnek önmagában is 

van létjogosultsága a szignifikáns adatveszteség (40%-nál több kagyló gyűjtemény 

veszik el a kagylók esetén) miatt, valamint amiatt, hogy az alkorszak szintre való 

felbonthatóság nem növekszik jelentősen a közeljövőben. 
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11. Az taxonómiai ráták és az intervallumok hossza közötti korrelációs mintázatok 

folyamatos faunacserére utalnak. A korszakok közötti kihalási ráták magasabbak a 

korszakon belülieknél, de a különbség csak marginálisan szignifikáns. A szimulációs 

eredmények arra engednek következtetni, hogy a kagylók rekordjának mintavételi 

teljessége mellett a teljesen lökésszerű faunacsere nem valószínű. Helyette egy 

kombinált modell javasolt, mely jobban emlékeztet a folyamatosra, mint a lökésszerűre. 

Nagy valószínűséggel a korszakokon belül is történt faunacsere. 

A fosszilis azooxanthellata (AZ) és zooxanthellata (Z) kőkorallok diverzitás dinamikája és az 

általuk elfoglalt környezetek (6. fejezet) 

12. Az AZ és Z csoportok faunacseréjének sebessége közötti látszólagos különbség a két 

csoport különböző mintázási intenzitásának köszönhető. A szisztematikus torzító hatás 

korrekciója után a két csoport faunacseréje hasonló, még annak tükrében is, hogy a két 

csoportnak más a környezeti preferenciája. 

13. Az AZ korallok kihalási rátája kisebb a kréta időszak óta a Z korallokhoz képest. 

14. A kréta közepén kritikus váltás történt a kőkorallok környezeti elterjedésében, amit a Z 

és AZ korallok diverzitásának arányai mutatnak. Az utóbbi csoport megkezdte 

elterjedését a mélyvízi, sziliciklasztos, nem zátony-jellegű környezetekben. 

15. Az AZ korallok kréta időszakban megváltozott környezeti elterjedését támogatja a Z 

korallokénál jelentősen magasabb genus eredési ráta. 

Konklúzió 

Az értekezés az eredmények stabilitásának és reprodukálhatóságának általános 

diszkussziójával zárul, valamint egy rövid kitekintéssel a jövőre és az őslénytani 

adatelemzésben rejlő lehetőségekre nézve. 

Ahogy egyre több információ kerül a PaleoDB-be, a statisztikai elemzések eredményei, 

például az ebben az értekezésben bemutatottak is, valószínűleg változni fognak. Habár az 

őslénytannak van már tapasztalata ezzel a problémával kapcsolatban (pl. Sepkoski [1993] 

globális diverzitási görbéi), az itt bemutatott részletes elemzések által létrehozott eredmények 

stabilitásának felmérése még nem történt meg. Ebből kifolyólag, nagy mennyiségű adat bevitele 

után ezeket az elemzéseket újra el kell végezni. 
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Ahhoz hogy ez lehetővé váljon, és ezzel is segítsük a tudományterület fejlődését, az 

értekezésben bemutatott elemzések eredményeit újra lehet futtatni az elektronikus függelékként 

csatolt kóddal és adatokkal. Emellett fontos felhívni a figyelmet az ősmaradványok 

előfordulásainak megfelelő részletességű publikációjára, mely lehetővé teszi az új információk 

gyors feltöltését az adatbázisba. Az új adatok gyűjtése teszi lehetővé az élet történetének még 

pontosabb rekonstrukcióját és jobb megértését, ami reményeink szerint jelentőséggel bír az 

élővilág lehetséges jövőjének felvázolása számára is. 
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