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A BAKONYI SZENON PALYNOLÓGIAI STANDARDJE
( I . sz. melléklettel)
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A vizsgált földtani szelvények
A bakonyi felső-krétakori képződményeket két fő kifejlődési terü
letükön vizsgáltuk: Ajka— Ürkút— Sümeg, ill. Ugod— Homokbödöge—
Bakonypölöske környékén. A Déli-Bakony területén a következő réteg
csoportok képviselik a felső-krétát:
1) alapkonglomerátum, felette gyakran édesvízi mészkő, vagy márga (Ajka,
Sümeg 1, 2. sz. persp. fúrások);
2) kőszéntelepes rétegcsoport (Ajka, Padrag, Sümeg 1, 2, 3. sz. persp. fúrások);
3) sötétszürke agyag, agyagmárga korallos, molluszkumos faunával (Ajka,
Sümeg);
4) sötétszürke agyag, agyagmárga, gyakran Gryphaeákkal, MoZZusca-faunával
(Ajka, Sümeg 1, 2, 3. sz. fúrások);
5) szirtfáciesű mészkő, H ippurites-, vagy tengeri sün-faunával és egyéb fenék
lakó ősmaradványegyüttessel (Ajka, sümegi kőfejtők);
6 ) márga, mészmárga, mészkő, inoceramuszos és globotruncanás ősmaradvány
együttessel (sümegi feltárások, Sümeg 2, 3. sz. fúrások).

A felsorolt rétegcsoportokat egy szelvényben az egész Bakony terü
letén eddig lemélyített összes fúrások közül legteljesebben a Sümeg 2.
sz. fúrás tárta fel, mely 6,10— 391,50 m között az ún. inoceramuszosglobotruncanás márgától a fekü konglomerátumig az eddig ismert öszszes rétegcsoportot harántolta, az ún. hippuriteszes mészkő kivételével.
Az Északi-Bakony területén a tapolcafői és a tevelhegyi feltárások,
továbbá a Bakonypölöske 1. sz., a Homokbödöge 1. sz. és az Ugod 4.
sz. fúrások által harántolt üledéksor alapján az alábbi rétegcsoportok
tartoznak a felső-krétába:
1 ) ősmaradványmentes szárazföldi tarka agyag, bauxit- és mészkő-törmelékkel
(Ugod 4. sz., Magyarpolány 1. sz. fúrások);
2) kőszéntelepes csoport (Ugod 4. sz., Homokbödöge 1. sz. fúrások);
3) sötétszürke agyag, agyagmárga, korallos, molluszkumos faunával (Homok
bödöge 1. sz. fúrás);
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4) sötétszürke agyag, ag^agmárga, Gryphaeákkal, M ollusca-faunával (Homokbödöge 1. sz. fúrás);
5) mészkő, H ip pu r ites-faunával (Tevelhegy);
6 ) mészmárga, mészkő, márga Inoceram us- és Globotruncana-faunäval (Magyarpolány, Tapolcafő, Bakonypölöske 1. sz. fúrás);
7 ) agyag, agyagmárga, Globotruncana- és Pseudotextularia-íaj okkal (Bakony
pölöske 1. sz. fúrás).

A bakonyi felső-krétakori képződmények rétegsora e két területen
jól párhuzamosítható. Lényeges különbségek csak a fekvőképződmények
között mutatkoznak. Míg ui. a D-i Bakony területén a kőszéntelepes
csoport fekvőjében gyakran alsó-krétakori képződmények (F ülöp 1961;
K opek 1962), sőt a felső-krétába sorolt bauxittelepek találhatók (B arnabás
1957, 1961; Szantner — Szabó 1961), addig az É-i Bakonyban a kőszén
telepes csoportnak is csak a legfelső, csökkentsósvízi— paralikus része
fejlődött ki, és fekvőjét — a triász alaphegységre települő — 100 m-t
meghaladó vastagságú szárazföldi tarka agyagösszlet alkotja. Eddigi
ismereteink szerint a globotruncanás márga felső tagja, amelyben a
Pseudotextulariák megjelennek, a D-i Bakony területén hiányzik. Ennek
oka az utólagos denudációban keresendő. A szenon üledékképződési
ciklus alsó szakaszára tehát egy gyors oszcillációjú, de fokozatosan sülylyedő térszíningadozás, középső szakaszára a süllyedés intenzitása, felső
szakaszára pedig egy lassú, fokozatos emelkedési tendenciát mutató
mozgás jellemző.
Palynológiai vizsgálataink szerves folytatását jelentik annak a
korábban megkezdett munkánknak, amelyet az ajkai kőszéntelepes
csoport és a Sümeg 1. sz. perspektivikus fúrás rétegsorán végeztünk
(G óczán 1961). Miután a D-i Bakony területén e vizsgálatok továbbfej
lesztették az egyes rétegcsoportok rétegtani és települési viszonyaira
vonatkozó ismereteinket, ezért az újabb vizsgálatok célja elsősorban az
volt, hogy a Déli-Bakony területére vonatkozó megállapításaink érvé
nyességét az Északi-Bakony felső-krétakori üledékein is ellenőrizzük.
E mellett új feladatként jelentkezett a Sümeg 2. sz. fúrás által a
Déli-Bakony területén először harántolt inoceramuszos-globotruncanás
márga alsó szakaszának, valamint ugyanezen képződmény teljes réteg
sorának palynológiai vizsgálata, melyet az Északi-Bakony területén a
Bakonypölöske 1. sz. fúrás tárt fel. E vizsgálatainkkal a Bakony terü
letén eddig ismert összes felső-kréta képződményekről olyan adatokat
nyertünk, amelyek az egyes rétegcsoportok párhuzamosításán túlmenően
azt is lehetővé tették, hogy elkészítsük a bakonyi felső-kréta teljes
szelvényére érvényes palynológiai standard diagramot.
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A palynológiai standard diagram készítése
Palynológiai standard alatt azoknak a karakterisztikáknak az öszszességét értjük, amelyekkel egy adott földtani időegység spórákat és
polleneket tartalmazó üledékeit a tér és idő függvényében jellemezni
lehet. E jellemzők megfelelő csoportosítása alapján szerkesztett diagram
a palynológiai standard diagram. A legjobban vizsgált produktív karbon
rétegek palynológiai standardjain kívül, melyek a szovjet, lengyel, német,
angol, indiai, amerikai karbonra egyaránt érvényesek (V enkatachala
1959, B utterworth et M illott 1960, A lpern 1960, B haradw aj 1960)
egyedül W. KRUTzscH-nak a németországi felső-kréta és paleogén üledé
kekre vonatkozó munkái ilyen jellegűek. A legérvényesebb palynológiai
standard a rajnai miocén barnakőszén medencére készült (Sittler 1954).

A felső-krétakori képződmények palynológiai vizsgálatával foglal
kozó kutatók a palynológiai standard kialakítása tekintetében előnyös
helyzetben vannak. Ebben a korban ui. a két féltekén csak két jellegzetes
flóratartomány állapítható meg. Az egyikben az ún. Normapolles csoport,,
a másikban a Nothophagus pollencsoport a jellemző. E két egységen
belül természetesen számos, genusban és speciesben különböző társulá
sokat találunk. Ezek között azonban a közvetlen kapcsolat mindig ki
mutatható. így pl. a bennünket legjobban érintő osztrák, csehszlovák
és németországi szenon sporomorpha együttesei között is megállapítható
a kapcsolat; míg ui. a németországi szenon a boreális, a magyar és osztrák
a mediterrán régióba sorolható, addig a csehszlovákiai szenon (Böhmische
Kreide) a kettő közti átmenetet mutatja, szorosabb német kapcsolattal.
A Bakonyhegység szenon képződményeinek vizsgálata során külön
előnyt jelentett számunkra az a körülmény, hogy az eddig ismert feltárá
sokból és mélyfúrásokból megfelelő sűrűségű mintavétel alapján a terület
teljes szelvényét vizsgálhattuk, továbbá, hogy a partközeli képződmé
nyek gazdag spóra-pollen anyagot tartalmaztak. így az egyes formacso
portok rétegtani értékének megállapítása során lényegében csak két
problémával találkoztunk: 1) a rétegtani értékelésre alkalmas formák
elkülönítése a csak fáciesjelző formáktól és 2) a szelvény legalsó szakaszá
ból vett, legidősebb formák pontos korának összehasonlítással igazolt
megállapítása.
A bakonyi szenon palynológiai standardjét az alábbi módon készí
tettük el.
1 ) A szelvény alsó szakaszából vett minta (Sp. 1. sz. fúrás 191 m) spóra-pollen
együttesét egybevetettük a szelvény legfelső szintjéből vett minta (Bp. 1. sz.
fúrás 80,0 m) együttesével, majd megállapítottuk a közös és az eltérő formacso
portokat.
2 ) A szelvény középső szakaszából (Sp. 1. sz. fúrás 6,0 — 40,0 m, Sp. 2. sz. fúrás
90 — 120 m) vett minták együtteseit az előző minták közös, ill. eltérő formacsoport
jaival hasonlítottuk össze, majd ezek közül is kijelöltük az azonos és eltérő formá
kat.
3 ) Ezek után minden vizsgált fúrás minden rétegcsoportjának alsó, középső*
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és felső szakaszából vettünk mintát, s ezek sporomorpha együtteseit az előzőek
közös és eltérő formacsoportjaival, majd egymással hasonlítottuk össze.
4)
Megállapítottuk a fellépő, végződő és átmenő formákat, majd ezek do
minancia-változásait az idő függvényében.
ő ) Kiszűrtük a helyi előfordulású, az egy-két példánnyal szereplő és a hoszszabb szakaszon változást nem mutató, átmenő elemeket.
6) Az azonos szintekben, azonos dominanciával szereplő formákat és forma
csoportokat — rendszertani helyzetükre való tekintet nélkül — mint az adott
szintre jellemző dominanciájú együttest vontuk össze.
7 ) Az így nyert adatok alapján olyan diagramot szerkesztettünk, amely a
bakonyi spóra-pollen tartalmú szenon képződmények palynológiai jellemzőit
tartalmazza (I. sz. melléklet).

Vizsgálataink során az egyes rétegcsoportok sztratigráfiai besoro
lását és palynológiai zónákra való tagolását az alábbiak szerint végeztük:
a) A Bakony területén, palynológiailag bizonyítható módon leg
idősebb felső-kréta képződménynek az Sp. 1. sz. fúrásban, közvetlenül
a várhegyi mészkő feldolgozott anyagából álló kavicsrétegre települő,
makrofossziliákat nem tartalmazó, sötétszürke, édesvízi keletkezésű
homokos márga bizonyult. E réteg spóra-pollen együttesét először az
európai palynológiai irodalomban található adatokkal, majd közvetlenül
az osztrák gozaui kifejlődésű felső-koniáci, alsó-szantoni rétegekből
származó sporomorpha-együttessel hasonlítottuk össze. Azt tapasz
taltuk, hogy a két minta közös formái a gozaui anyagban dominánsak,
nálunk pedig csak előfordulók. Helyettük anyagunkban olyan formacso
portok jelentek meg nagy számban, amelyek dominanciája a gozaui
folyamatos rétegsor magasabb szintjében jelentkezik. Utóbbiban vi
szont a közös formák már hiányzanak. Ezek alapján e márgaréteg kora
a felső-koniáci— alsó-szantoninál valamivel fiatalabbnak bizonyult, s
így a felső-szantoniba kellett helyeznünk. A szantoni alemelet felső hatá
rát ott vontuk meg, ahol a közös formák eltűntek, a mélyebb szintből
átjövő formák domináltak és újabb formacsoportok jelentek meg. Ez
a határ az Sp. 1. sz. és 2. sz. fúrásokban egyaránt a VI. és V. telepek
között vonható meg.
A gozaui felső-koniáci— alsó-szantoni összletben domináns Corn.plexiopollis és Latipollis nemzetségek nálunk a kőszéntelepes csoport
VI. telepétől felfelé már nem jelentkeztek következetesen, viszont az
Oculopollis nemzetség formacsoportjai itt érték el dominanciájukat.
Ugyancsak itt jelentek meg azok a Sporopollis és Extratriporopollenites
nemzetségek is, amelyek dominanciája egybeesik a rétegsor magasabb
szintjében az Oculopollisok faj- és példányszámának ugrásszerű csök
kenésével. A következő alemelet határát tehát itt vontuk meg (az Sp.
1. sz. fúrásban 6,00 m-nél, az Sp. 2. sz. fúrásban 92,00 m-nél). Tehát a
kőszéntelepes csoportot és a gryphaeás márgacsoportnak nevezett sza
kaszt a kampani alemeletbe soroltuk. A kampani alemelet felső határa
alatt néhány méterrel jelenik meg egy olyan új nemzetség, amely mélyebb
szintből még egyetlen fúrásból sem került elő. E formának következetes
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előfordulása csak az ún. inoceramuszos-globotruncanás márgacsoportra
jellemző. Ezzel egybeesik néhány új Sporopollis és Triporopollenites faj
megjelenése is, sőt néhány olyan páfrányspóra fellépése is, amelyek már
a paleogénre jellemzők. Ezek az új spóra-pollen elemek kétségtelenül
egy olyan új flóra kialakulását jelzik, amelyben a mélyebb szintek jel
lemző fajai már igen ritkán, vagy egyáltalán nem fordulnak elő. Ezért
ezt a rétegcsoportot már a maastrichti alemeletbe kellett sorolnunk.
Ezek a formák az Sp. 2. sz. fúrásban a 6,10— 92,00 m közötti szakaszon,
a Bp. 1. sz. fúrásban pedig 72,60— 326,20 m között végig követhetők
voltak. A jellegzetes új zárvatermő nemzetség pollenjeinek dominanciája
abban a szintben jelentkezik, amelyben a Pseudotextulariák fellépnek.
(Ez a szint a Bp. 1. sz. fúrásban — Sidó M. Foraminifera vizsgálatai
szerint — a 132. m-nél jelentkezik.) A felső-kréta szelvénynek ezt a sza
kaszát — mely a D-i Bakony területén eddigi ismereteink szerint hiány
zik — már a maastrichti alemelet felső részébe soroltuk.
A bakonyi íelső-krétakori képződményeket tehát a szantoni, kampani és maastrichti alemeletekbe soroltuk.
b)
A vizsgált szelvények közül rétegtani szempontból a sümegi
(Sp.) 1. és 2. sz., továbbá a bakonypölöskei (Bp.) 1. sz. fúrások bizonyul
tak a legértékesebbeknek. Az első kettő ui. a Bakony területén eddig
ismert legteljesebb szantoni—kampani, az utóbbi pedig a legteljesebb
maastrichti rétegsort harántolta. Az Sp. 2. sz. fúrás felső-kréta rétegso
rának felső, és a Bp. 1. sz. fúrás alsó szakaszát párhuzamosítva, olyan
szelvényt állíthatunk össze, amely a Bakonyból eddig ismert legteljesebb
szelvénynek tekinthető. Ennek alapján a szenon rétegsor legnagyobb
vastagsága 600 m-nek adódik. Táblázatunkban ezt a szelvényt mutatjuk
be, kiegészítve az Sp. 1. sz. fúrás által harántolt legidősebb szenon képződ
ménnyel, és a gerinci kőfejtő hippuriteszes, szirtfáciesű mészkőösszletével,
amelyet szelvényünkben is a középső szakasz heteropikus fácieseként
ábrázoltunk. Feltüntettük továbbá a rétegtanilag legfontosabb formák
dominancia-viszonyait— amelyek alapján megállapítottuk az egyes összletek rétegtani helyzetét és párhuzamosítását — a standard diagramon,
és a vizsgált fúrások felső-kréta szakaszát az idő függvényében.
A bakonyi felső-kréta képződmények rétegtani besorolásával kap
csolatban meg kell jegyeznünk, hogy az a Foraminiferák alapján történt
beosztástól eltér, legnagyobb egyezést a malakológiai taglalással mutat.
Vizsgálati eredményeinket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a
palynológiai standard elkészítésével lehetővé vált a bakonyi szenon
üledékek spóra-pollen tartalmú rétegeinek gyors párhuzamosítása és
palynológiai zónákba való sorolása. Ezzel azonban munkánkat nem te
kintjük befejezettnek. Szükség van az eddig még nem vizsgált bakonyi
feltárások és az ország más területén ismert felső-krétakori képződmények
palynológiai vizsgálatára is, hogy a magyarországi szenon képződmé
nyekre általános érvényű palynológiai standardét készíthessünk.
17
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STANDARD PALYNOLOGIQUE DU SÉNONIEN DE LA
MONTAGNE BAKO NY
par

F. G ó c z á n

Les analyses palynologiques effectuées sur les sédiments crétacés
supérieurs connus en affleurements et en forages profonds dans la région
de la Montagne Bakony ont fourni les résultats qui suivent:
2. Les complexes encore inconnus dans un seul profil complet développés en facies et en gisement extremement variés permettent d’étre
corrélés et soumis á une subdivision stratigraphique. La série générale est
la suivante: a) argiles bariolées ou conglomérats terrestres, représentant
le mur, b) groupe á laies de houille consistant en couches d’eau douce—
saumätre et en couches marines; c) argiles et marne argileuses gris foncé
á fauné de coraux et de Mollusques; d) argiles et marnes argileuses á
fauné de Gryphaea et de Mollusques. La partié supérieure de cette forma
tion est, par endroit, représentée par: e) des calcaires á facies récifal et
á fauné de Rudistes; f) des marnes calcaires, marnes á fauné d’Inocérames et Globotruncanes; g) des marnes, marnes argileuses á especes
différentes des Globotruncanes et Pseudotextularia.
2 . Si Гоп en juge par les résultats de la corrélation des coupes dif
férentes, la puissance totale des formations sénoniennes est estimée á
600m. Elles peuvent étre divisées en sous-étages santonien — campanien —
maestrichtien, ainsi qu’en zones et sous-zones palynologiques. Les étages
turonien et danien sont représentés par une période de dénudation.
3. Pendant le Santonien supérieur la transgression sénonienne avanga
du S— SW vers le NE, en inondant le terrain accidenté du Mésozoique.
4. L ’étape inférieur de ce cycle de sédimentation est caractérisé par
une oscillation de terrain rapide résultant en subsidence continue, l’étape
moyen par une subsidence plus rapide et l’étape supérieur par une lente
tendence graduelle d’émersion.
5. Les formations crétacées supérieures de la Montagne Bakony
appartiennent également á la providence floristique de type „ Normapolles” et contiennent un matériel riche de spore-pollen et de plancton.
6. En ce qui concerne la période de la sédimentation, c’est seulement entre les sous-étages campanien et maestrichtien qu’on peut
démontrer un changement considérable de la flóré.
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7. Pour la division stratigraphique on s’est profité, en premier lieu,
des grains de pollen des Angiospermes, tandis que les conclusions faciologiques et climatologiques ont été tirées sur la base des spores des
fougeres, déterminables suivant la taxonomie botanique, qui se caractérisent par un conservativisme et un endémisme relativement plus
etroits.
8. Gráce á la séparation des formes, importantes pour la Stratig
raphie et á la mise au point de leurs durées d ’existence et de leurs relations
de dominance, l’auteur a obtenu des données á Г aide desquelles le Stan
dard palynologique des dépóts sénoniens de la Montagne Bakony peut
étre établi (v. annexe I).
Annexe I. Tableau ds la stratigraph'e palynologique d? la Montagne B a k o n y .—

Par F. Góczán

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ СЕНОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ГОР БАКОНЬ
Ф. ГОЦАН

Спорово-пыльцевые анализы верхнемеловых отложений, познанных
по поверхностным обнажениям и глубоким буровым скважинам, предостав
ляли следующие результаты:
7. Фациально необычайно разнообразные, различным образом за
легающие пачки слоев, пока что неизвестные в одном разрезе, хорошо
сопоставляются между собой и поддаются стратиграфическому расчлене
нию. Общая толща заключает в себе следующие образования: а) кон
тинентальные пестрые глины или конгломераты; б) улегносная толща,
слагаемая пресноводно-солоноватоводными и морскими слоями; в) тем
носерые глины, глинистые мергели с фауной кораллов и моллюсков;
г) темносерые глины, глинистые мергели с грифеямии фауной моллюсков.
В верхах данного образования местами встречаются — д) известняки ри
фовой фации с фауной рудистов; е) известковистые мергели, известняки,
мергели с фауной иноцерамов и глоботрункан; ж) мергели и глинистые
мергели с формами Globotrimcana и Pseudotextularia.
2. По данным проведенной корреляции общая мощность сенонских
отложений в области гор Баконь составляет 600 м. Эти отложёния могут
быть подразделены на сантонский, кампанский и маастрихтский подъярусы,
а также на спорово-пыльцевые зоны и подзоны. Туронский и датски й
ярусы представлены периодом денудации.
3. Сенонская трансгрессия, имевшая место в верхнесантонско е
время, поступала с юга-югозапада на северовосток, затопляя неравномерно
приподнятый и размытый рельеф мезозоя.

A bakonyi szenon palynolőgiai standardje

261

4.
Для нижнего этапа этого седиментационного цикла характерны
колебания рельефа с быстрыми осцилляциями и беспрерывной тенденцией
к опусканию, средний этап характеризуется интенсификацией опускания,
в то время как для верхнего этапа характерны движения, имеющие тен
денцию медленного, постепенного поднятия.
5. Верхнемеловые отложения гор Баконь тоже относятся к флорис
тической провинции типа ,,Normapolles” с богатыми спорово-пыльцевыми
и планктонными материалами.
6. В течение осадкообразования сравнительно более значительное
изменение флоры устанавливается лишь между кампаном и Маастрихтом.
7. Для стратиграфического расчленения были использованы в первую
очередь пыльцевые зерна покрытосеменных растений, в то время как
фациологические и климатологические выводы были сделаны на основании
спор ботанически определяемых, консервативных папоротников, охарактеризуемых сокращенным эндемизмом.
8. Благодаря выделению значительных и важных для стратиграфии
форм, а также выяснению продолжительности существования и условий
преобладания их, получены такие данные, при пошощи которых можно
оформить палинологический стандарт сенонских отложений гор Баконь.
(см. приложение I).
Приложение I. Таблица палинологической стратиграфии в горах Баконь. —
ставил: Ф. ГОЦАН
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