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Evolutie van laat-kretaceische ammonieten en bio-

events in Pacifisch Rusland 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1. Samenvatting 

 

1.1. Inleiding 

 

Het Laat Krijt kenmerkt de laatste fase in de ontwikkeling van ammonieten 

(koppotigen), één van de belangrijkere fossielgroepen tijdens het latere deel van het 

Mesozoïcum. Net als diverse andere groepen stierf de grote meerderheid van ammonieten uit 

aan het eind van de Krijtperiode en enkele andere iets later, tijdens het vroegste Danien 

(Machalski, 2002, 2005; Jagt et al., 2003; Machalski & Heinberg, 2005; Machalski et al., 

2009). Daarbij komt dat Krijt-ammonieten, en de laat-kretaceische soorten in het bijzonder, 

een aparte groep vormen die nog steeds van belang is voor biostratigrafische indelingen, en 

die sterk verschilt van Paleozoïsche, Triassische en Jurassische soorten in morfologie van de 

schelp en details van de sutuur. Ze worden tevens gekarakteriseerd door diverse speciale 

morfotypes, heteromorf genaamd, die tijdens deze periode tot grote bloei kwamen. 

Heteromorfen waren zelfs de enige soorten die overleefden tot in het vroegste Paleoceen. Het 

algemeen aangenomen idee (zie b.v. Wiedmann & Kullmann, 1996) dat de taxonomische 

diversiteit van ammonieten geleidelijk afnam tussen het Albien en het Maastrichtien, juist 

vóór het algehele uitsterven op de Krijt/Paleogeen-grens, moet kritisch worden getoetst, 

omdat de data voor de Pacifische kust van Rusland anders suggereren. Na een duidelijke crisis 

over de Albien/Cenomanien-grens heen, toen bijna alle taxa verdwenen (ze stierven uit of 

migreerden), is een algehele toename in diversiteit tussen het Cenomanien en het Campanien 

te noteren, ondanks het voorkomen van een aantal kritische momenten tijdens dit interval. 

Met name interessant zijn het Campanien en Maastrichtien. Tijdens de eerstgenoemde periode 

bereikte de taxonomische diversiteit bijna de hoge waarden van het Albien, en documenteerde 

dus een bijna volledig herstel, terwijl tijdens het Maastrichtien zoveel nieuwe soorten ten 

tonele verschenen dat gesproken kan worden van een radiatie-event. Het uitsterven van 
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ammonieten op de Krijt/Paleogeen-grens is ook beschreven in het verre oosten van Rusland, 

vergelijkbaar met diverse andere K/Pg-grens locaties wereldwijd.  

Het hoofddoel van dit werk is het geven van een gedetailleerde analyse van de Albien-

Maastrichtien ammonietenfauna’s van de Pacifische kust van Rusland (Fig. 1), waar 

Krijtafzettingen wijdverbreid zijn en gekenmerkt worden door verschillende groepen van 

macro- en microfossielen. Een groot obstakel bij correlaties met de typegebieden (meestal in 

Europa) van de diverse mid- en laat-kretaceische etages vormt het grote aandeel endemische 

soorten die de Krijtfauna’s van de Pacifische provincie kenmerken, en met name die uit het 

Laat Krijt. Dit verklaart waarom de meeste van de onlangs voorgestelde criteria voor het 

herkennen van de grenzen van die etages niet toepasbaar zijn. Daarbij komt dat macrofauna’s 

van de Pacifische kust van Rusland gemakkelijk onderverdeeld kunnen worden in endemische 

taxonomische groepen, wat de reikwijdte van lokaal provincialisme illustreert: noordelijk 

(Koryak Hoogland, Chukotka Schiereiland en Kamchatka), zuidelijk (Sakhalin en de Kuril 

eilanden) en Primorye, inclusief Sikhote Alin. Om die reden documenteren alle hierboven 

genoemde onderwerpen de speciale positie die het Pacifische Rijk, en meer in het bijzonder 

de Russische kustregio’s, innam tijdens het Krijt. Gezien in dit licht, verschilt het 

‘uitstervingspatroon’ van ammonieten, zoals gebaseerd op data voor Pacifische 

vertegenwoordigers, zeker van de traditionele ideeën zoals die in de literatuur te vinden zijn. 

Dit is een zaak die nauw verbonden is met de endemiciteit en het provincialisme in het 

Pacifische Rijk in het algemeen. Het heeft verrijkende implicaties voor het opsporen van de 

grenzen tussen etages in Pacifische secties en voor pogingen om te komen tot wereldwijde 

correlaties die, en dat kan niet anders, moeten steunen op een combinatie van verschillende 

soorten ‘events’, biotisch (uitsterven, radiatie, ‘faunal turnovers’) of abiotisch (vulkanisme, 

tektoniek, anoxische ‘events’), om het niet voorhanden zijn van index soorten als criteria voor 

grenzen van etages te ondervangen.  

 

1.2. Raamwerk 

 

Dit werk is gewijd aan een analyse van Albien-Maastrichtien ammonietenfauna’s en 

de settings waarin de lagen werden afgezet in de Noord-Pacifische Provincie (sensu Jeletzky, 

1965; Westermann, 2000), op basis van eigen studies langs de Pacifische kust van Rusland, 

die op administratief vlak aangeduid wordt als ‘Far East Russia’ (Fig. 1). 

    Het overgrote deel van de bestudeerde collecties werd verzameld tijdens veldwerk in 

1986-1989 en 1999 in Sakhalin en op de Shikotan eilanden, in Ugolnaya Bay (Chukotka 
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Schiereiland) en in de Anadyr vallei (Koryak Hoogland) waar diverse groepen geologen uit St 

Petersburg, Magadan en Juzhno-Sakhalinsk veldopnames (kaartbladen) uitgevoerd hebben. 

De auteur van dit werk werd destijds uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek als 

stratigraaf. Later werd het gehele verzamelde materiaal beschikbaar gesteld voor onderzoek. 

Behalve de eigen collectie, stonden exemplaren verzameld door de groep van Professor V.N. 

Vereschagin (VSEGEI) [een uitgebreide collectie waaraan sinds de vijftiger jaren van de 

vorige eeuw werd bijgedragen door diverse wetenschappers, onder wie T.D. Zonova, Ju.G. 

Mirolubov, M.V. Titova en A.S. Shuvaev] ter beschikking. Sommige van die exemplaren zijn 

al beschreven, terwijl andere nog voorgesteld moeten worden. 

Over het algemeen rust deze studie op drie pijlers, te weten paleoecologie 

(‘evolutionary dynamics’ van ammonieten in relatie tot  veranderingen in hun leefomgeving, 

taxonomische samenstelling en links met lithofacies), paleobiogeografie (verspreiding van 

ammonieten, endemiciteit, provincialisme) en migratie-/uitstervingspatronen (‘bio-events’: 

uitsterven/migratie, radiatie en ontstaan) die de boven aangehaalde patronen kunnen verklaren 

en correlaties over grote afstanden en vergelijkingen met andere continenten mogelijk maken, 

bijvoorbeeld om een beeld te schetsen van de levensgeschiedenis van ammonieten door de 

geologische tijd. De auteur heeft geprobeerd bijna alle eerder verschenen artikelen en de 

meest recente referentiewerken en verzamelingen die zich nu in het CNIGR Museum 

VSEGEI bevinden (St Petersburg, Rusland; collectie nummers NN 10693, 11799, 12632, 

12769, 13061 en 13088), het Nationaal Natuurhistorisch Museum/Naturalis (Leiden, 

Nederland) en het Natuurhistorisch Museum Maastricht  (Maastricht, Nederland; NHMM 

2008 105-2008 129), in haar onderzoek te betrekken. 

 

1.3. Indeling 

 

Dit proefschrift telt zeven hoofdstukken. Hoofdstukken 2 tot en met 5 zijn gebaseerd 

op vier artikelen die eerder in wetenschappelijke tijdschriften zijn verschenen. Toegevoegd 

aan deze zijn observaties gedaan tijdens vijftien jaar veldwerk en lab studies; hoofdstukken 6 

en 7 zullen later ook verschijnen in ‘peer-reviewed’ tijdschriften. De appendix somt de 

bronnen op voor de data voor de fossielen: een lijst met locaties die in de tekst en 

afbeeldingen worden gebruikt (Tabel 1); een overzicht van alle nu bekende ammonieten taxa 

uit het verre oosten van Rusland en hun stratigrafische en geografische verspreiding (Tabel 2); 

en, het voorkomen van alle ammonieten geslachten uit Pacifisch Rusland die nu bekend zijn, 

gegroepeerd in paleobiogeografische provincies (Tabel 3). De lijst van literatuurbronnen die 
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voor dit proefschrift zijn geconsulteerd telt meer dan 500 titels en omvat bijna alle publicaties 

over dit onderwerp die de auteur op dit moment bekend zijn. 

Hoofdstuk 1, de inleiding, somt de algemene kenmerken van dit project op en refereert 

aan studies die de basis ervan vormen; ook de belangrijkste vraagstellingen staan hierin. 

Hoofdstuk 2, dat gebaseerd is op Yazykova et al. (2004), heeft het Cenomanien/Turonien-

grens interval in Sakhalin als onderwerp, gebaseerd op ammonieten, inoceramen, 

foraminiferen en radiolariën. Een opmerkelijke ‘turnover’ en radiatie van macrofauna’s is 

waargenomen in dit interval in Sakhalin en aangrenzende gebieden. De verkregen data laten 

correlatie toe met het Pacifische Rijk en leveren een vergelijking op met andere gebieden 

wereldwijd.   

Hoofdstuk 3, gebaseerd op Yazykova (2002), bespreekt de Santonien/Campanien-

grens in Sakhalin, gekenmerkt door ammonieten en inoceramen. De fauna-opeenvolging in 

Sakhalin maakt het opstellen van aanvullende zoneringen op basis van ammonieten en 

inoceramen van Santonien- en Campanien-lagen mogelijk. Vier belangrijke fases van ‘faunal 

turnover’ en inoceramen radiatie zijn vastgesteld in Sakhalin: (1) eerste voorkomen van 

radiaal geribde inoceramen met eenvoudig (twee componenten) ligament aan de basis van het 

(lokaal gedefinieerde) laat Santonien; (2) eerste voorkomen van radiaal geribde taxa 

(Inoceramus elegans elegans, Inoceramus e. pseudosulcatus) en de niet-radiaal geribde 

Inoceramus nagaoi, op de lokaal vastgestelde Santonien/Campanien-grens; (3) een maximum 

in laat-kretaceische ammonieten diversiteit tijdens het vroeg Campanien; (4) de eerste radiatie 

van radiaal geribde inoceramen met een complex (drie componenten) ligament (onderfamilie 

Sachalinoceraminae) in het late vroeg Campanien, gevolgd door de hoofdradiatie van deze 

onderfamilie in het vroege laat Campanien. 

Hoofdstuk 4 bespreekt een geïntegreerde biostratigrafie voor het Campanien en 

‘palaeocommunities’ in Sakhalin in deze tijd (Yazykova et al. 2002). Veranderingen in 

biodiversiteit werden bestudeerd in de context van relatieve zeespiegelwijzigingen en andere 

veranderingen in de settings. De doorgaans min of meer diepe mariene setting van de ‘outer 

shelf basin’ als onderdeel van een actieve marginale zee, zoals gedocumenteerd door fossielen 

en sedimentaire structuren, veranderde waarschijnlijk van een diepe en koele, goed-

doorluchte offshore zone naar een ondiepere, warme nearshore setting, om daarna terug te 

keren naar offshore omstandigheden met slecht geventileerde diepe en koude waters van een 

laag zoutgehalte. De grootste diversiteit van planktonische en nektonische groepen is te 

noteren aan de basis van het vroeg Campanien. De piek in diversiteit van benthische groepen 

is te vinden aan de basis van het laat Campanien; deze wordt vergezeld door een hoge 
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diversiteit van  planktonische groepen. Tegen het einde van het Campanien vermindert de 

diversiteit in alle groepen in het Sakhalin paleobekken.  

Hoodfstuk 5 is gewijd aan een gedetailleerde ammonieten zonering en een discussie 

van de litho-/chronostratigrafie van het Krijt van Sakhalin en aangrenzende gebieden in ‘Far 

East Russia’ (Yazykova, 2004). Delen van dit werk moeten als revisie van eerdere artikelen 

worden beschouwd. Verhoudingsgewijs rijke ammonietenfauna’s uit het Albien tot 

Maastrichtien van Sakhalin hebben het mogelijk gemaakt een gedetailleerd biostratigrafisch 

raamwerk op te stellen, dat gemakkelijk in het veld kan worden toegepast. Nieuwe 

mogelijkheden tot correlatie en precieze locale vaststelling van de grenzen van etages, die 

gebaseerd zijn op detailstudies van ‘biocrisis intervals’, worden besproken. De ammonieten 

zonering wordt geïntegreerd met die voor twee andere, veelvoorkomende groepen 

(inoceramen en radiolariën), op basis van het gezamenlijk voorkomen van de index taxa. Een 

dergelijke geïntegreerde biostratigrafie maakt dit schema betrouwbaarder. Een correlatie met 

aangrenzende gebieden wordt eveneens voorgesteld. Op basis van fossielen van Sakhalin kan 

worden opgemerkt dat gedetailleerde studies van elke biotische niveau meer mogelijkheden 

tot correlaties bieden, en een wereldwijde synchronisatie van bio-events over de grenzen van 

etages in het Kreijt wordt ook voorgesteld. 

Hoofdstuk 6 behelst gereviseerde data voor ammonietenfauna’s van alle gebieden in 

Pacifisch Rusland en directe omgeving. De noodzaak van een revisie van sommige 

taxonomische eenheden en beschrijvingen wordt aangehaald, en de wens voor meer veldwerk 

wordt uitgesproken.  

In Hoofdstuk 7 volgen een algemene discussie en conclusies: de ‘evolutionary 

dynamics’ van Pacifische ammonieten en regionale bio-events tijdens het Krijt gezien in het 

licht van wereldwijde ontwikkelingen en hun uitsterven op de Krijt/Paleogeen-grens. Ook aan 

bod komen wereldwijde correlaties op basis van zowel biostratigrafische zones als bio-events.  


