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A MAGYARPOLÁNYI SZENON KÉPZŐDMÉNYEK PALYNOLOGIÁJA

Siegl Károlyné

A dolgozat az utóbbi években Magyarpolány környékén lemélyült 
szerkezet-és kőszénkutató fúrásokkal feltárt szenon képződmé
nyek palynologiai vizsgálatainak eredményéről számol be.

A vizsgálatok palynosztratigráfiai részét GÓCZÁN F n 1964-es 
és 1973-as munkáiban a bakonyi szenon képződményekre kidolgozott 
palynosztratigráfiai módszerének alkalmazásával, a paleobotani- 
kai, ökológiai, paleoklimatológiai és ősföldrajzi következteté
seket pedig - az irodalmi adatok figyelembevétele mellett - sa
ját megfigyeléseinkre alapoztuk.

Palynosztratigráfiai eredmények

A bakonyi szenon képződményekre GÓCZÁN F./l964b| nyolc paly
nologiai zónát állított fel, melyeket "A"-tól "H"-ig az abc nagy 
betűivel jelölt. Kronosztratigráfiailag ezeket a zónákat a sze
non emelet felső szantonien, alsó és felső kampanien, alsó és 
felső másztrichti alemeleteibe sorolta. 1973-as munkájában 
biozónáit a jellemző taxonok neveivel is definiálta.

Zónabeosztása a jellemző sporomorpha asszociációk dominancia 
viszonyainak, az idő függvényében bekövetkezett változásain, 
parakronosztratigráfiai besorolása pedig egyrészt az ausztriai 
/Unterlaussa/ gozaui szenon képződmények sporomorpha együttesei
vel történt összevetésén, másrészt az un. Normapolles növény
földrajzi provinciában a felső cenomantól az alsó eocénig élt 
rövid fajöltőjű zárvatermő növények filogenetikáján alapszik.

Az elmúlt 17 év vizsgálatai azt bizonyították, hogy a hazai 
szenon képződmények ezekkel a palynologiai zónákkal jól tagol- 
hatók és egymással jól korrelálhatók.

E zónák jellemző sporomorpha asszociációi az általunk vizs
gált magyarpolányi fúrások rétegsoraiban is felismerhetők, de
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az a litológiai különbség, amely a Sümeg-Csabrendek-Ajka környé
ki, ill. a Devecser-Magyarpolány-Csehbánya környéki szenon réteg
sorok között - elsősorban az Ajkai és Csehbányái Formációk elté
rő kifejlődése alapján - fennáll, a sporomorpha asszociációk
ban is tükröződik. Ezek a különbségek azonban az egyes zónák 
biokronosztratigráfiai értékét nem csökkentik, csupán színezik 
az asszociációkat. Mivel nem minden részmedencében azonosak, 
csak facies értékkel bírnak, de a magyarpolányi szenon rétegso
rokban mégis kitűnően alkalmazhatók egy-egy zónán belüli fino
mabb korrelációra. A tömegvizsgálatok olyan megfigyeléseket is 
eredményeztek, amelyek egy-egy zóna alzónákra való bontását en
gedték meg.

A magyarpolányi fúrások közül legrészletesebben az Mp-42. sz. 
fúrást vizsgáltuk. A 21,o - 734,o m mélységközben harántolt sze
non képződmények rétegsora - MÉSZÁROS JÓZSEF fölvétele alapján - 
az alábbiak szerint tagolódik:

727,6 - 734,o m között a Csehbányái Formáció alsó szakasza 
637,3 - 727,6 m-ig az Ajkai Formáció
517.0 - 637,3 m-ig ismét a Csehbányái Formáció
435.0 - 517,o m-ig a Jákói Formáció
21,o - 455,o m-ig Polányi Formáció

E rétegsort a táblázat bal oldalán ábrázolt Sümeg-Csabrendek- 
Ajka környéki rétegsorral összevetve, láthatjuk azt a kifejlő
désbeli különbséget, amely a két terület szenon képződményei kö
zött jelentkezik: a Sümeg-Csabrendek-Ajka vonulatban a Csehbá
nyái Formáció terresztrikus üledékei csak az Ajkai Formáció fek
vőjében mutatkoznak, a magyarpolányi rétegsorban nagy vastagság
ban az Ajkai Formáció fölött is megismétlődnek. Mivel az olyan 
terresztrikus üledékek, mint a Csehbányái Formáció képződményei, 
egyáltalán nem, vagy csak igen gyengén őrzik meg a sporomorpha 
anyagot, ezért a magyarpolányi fúrásokban a "C-D" zónák közös 
határa nem volt megállapítható.

Az Mp-42. sz. fúrás rétegsora az alábbi palynosztratigráfiái 
tagolódást mutatja:

a 666,8 - 733,9 m mélységközben harántolt rétegek a felső 
szantoni Trilobosporites zónájába /"B" zóna/,

a 637,3 - 666,8 m közti szakasza az alsó kampanien Hunga-
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ropollis krutzschi - Brecolpites globosus zónájába tartozik. E 
zóna felső határát - az előbb említett okok miatt - pontosan nem 
lehetett megállapítani.

A 477,3 - 517,3 m mélységközből már olyan képződményeket 
vizsgálhattunk, amelyek sporomorpha asszociációi biztosan jelöl
ték az alsó kampani Hungaropollis dominancia zónáját, a zóna 
felső határával együtt.

A 451,4 - 477,3 m-ben harántolt képződmények már a felső 
kampani Krutzschipollis dominancia zónájába

a 39o,5 - 451,4 m közti szakasz pedig a felső kampanien 
Longanulipollis bajtayi - Longanulipollis lenneri palynologiai 
zónába sorolható. Ennek a zónának felső határa a már ritkább 
mintavétel miatt pontosan nem volt jelölhető.

A 195,o - 372,7 m mélységközből vizsgált képződmények már 
biztosan az alsó másztrichti Pseudopapilopollis paraesubherzy- 
nicus - Semioculopollis minimus zónáját jelzik. E zóna felső ha
tárára eső képződményekből mintavétel nem történt.

A 21,o - 155,o m-ből vizsgált minták sporomorpha asszociá
ciói megítélésünk szerint már a felső másztrichti Semioculopollis 
minimus - Palaeostomocystis bakonyensis palynologiai zónába tar
toznak.

A magyarpolányi fúrások közül vizsgáltuk még az Mp-41., 4o., 
39. és 38. számúakat is, melyek palynosztratigráfiai tagolódá
sát és párhuzamosítását a táblázatunkban is ábrázoltunk. I.tábl.

Az Mp-38. sz. fúrással feltárt szenon képződmények■a palynolo
giai "B", "C", "D", "E", "F" és "G" zónákba tartoznak, jóllehet 
a "C - D" zóna idején keletkezett szárazulati üledékfelhalmozó
dás /Csehbányái Formáció/ nem kedvezett a spóra-pollenanyag meg
őrzésének.

Az Mp-39® sz. fúrás vizsgált rétegsorának érdekessége, hogy 
a viszonylag vékony, mintegy 6o m vastagságú szenon üledékek a 
palynológiai "B,C,D,E" zónák idején, azaz a felső szántóntól 
az alsó kampánig terjedő időben keletkeztek.

Az Mp-4o. sz. fúrásból vett minták sporomorpha asszociációi 
az Ajkai, a Csehbányái és a Jákói Formációk képződményeit, a 
Trilobosporites. a Hungaropollis krutzschi - Brecolpites globo- 
sus, a Hungarooollis és a Krutzschipollis dominancia zónákba
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sorolják.
Az Mp-41. sz. fúrás rétegsorának csak az Ajkai Formációjából 

kaptunk mintákat. Ezek a felső szantoni Trilobosporites zóna 
alsó szakaszát képviselik.

A dominancia zónákkal végzett korreláción túl, a Trilobospo
rites zónán belül, további finomrétegtani párhuzamosítás is le
hetséges volt, melyet - az eddigi vizsgálatok szerint - csak a 
magyarpolányi szenon részmedencében előforduló Eupteleapollis 
KRUTZSCH 1966 nemzetség fajainak köszönhetünk. Ezek a taxonok 
az Mp-42. sz. fúrásban az Ajkai Formáció legelső szénzsinórjá
nak közelében, a 723,8 m mélységközből, a 41. sz. fúrásban a 
886,2 m-ből, a 39. sz. fúrásban pedig a 976,3 m-ből kerültek 
elő, következetesen a kőszénképződés kezdeti szakaszát jelezve. 
Legújabban a hasonló kifejlődésű Dv-4. sz. fúrás rétegsorában 
is megtaláltuk ezeket a fajokat a fúrásnak ugyanebben a szaka
szában. Előfordulási mélységközüket táblázatunkban is jelöltük.

Ugyancsak a Trilobosporites zónán belül, egyes Normapolles 
és harasztspóra taxonok változó mennyiségi előfordulásai is ha
sonló szabályszerűségeket mutatnak ebben a részmedencében. így 
a Complexiopollis nemzetség relatív mennyiségi előfordulása 
alapján jól lehet párhuzamosítani az Mp-42. sz. fúrás 686,9 iá
ét a 4o. sz. fúrás 74o,9 m-ével, ill. a 39. sz. fúrás 976,o m 
mélységközével. Táblázatunkban ezeket a mélységközöket is jelöl
tük /lásd I. táblázat/.

Az Mp-39• és 42. sz. fúrások rétegsorában a harasztspórák 
közül Phaeocerosporites és a Cicatricosisporites nemzetségek 
dominancia változásait is fel lehetett használni hasonló pár
huzamosításokra a Trilobosporites zónán belül.

Ilyen részletes korrelációs lehetőségekkel nemcsak az üledék
képződés folyamatának pontosabb megismerése érhető el, hanem az 
utólagos tektonikai változások mértéke is megítélhető. így pl. 
az Mp-4o. sz. fúrás Ajkai Formációjáról MÉSZÁROS JÓZSEF megálla
pította, hogy az egy vető mentén érintkezik a neokom képződmé
nyekkel. A vetőzóna feletti első in situ üledéknek a Complexio
pollis relatív gyakoriságával végrehajtott párhuzamosítása a 
42. sz. fúrás 686,9 m mélységközével, MÉSZÁROS J. megállapítá
sának igazolásán túl, azt is mutatja, hogy a vető az Ajkai Fór-



mációból mintegy 4o m vastag üledékanyagot vitt el.
A magyarpolányi fúrásokban harántolt szenon képződmények paly- 

nologiai adatait összevetve a Bakony más területein lemélyült 
fúrások szenon rétegsoraiból nyert ismeretekkel, lehetőségünk 
adódott az egyes zónák sporomorpha asszociációinak és ezek vál
tozásainak részletesebb megismerésére is. Ennek eredményeként 
az egyik legjellegzetesebb zónát, a Hungaropollis dominancia zó
nát ma már három alzónára bonthatjuk. Ezek jelölésére - alulról 
felfelé haladva - a Hungaropollis triangularis - Oculopollis 
subzóna, a Hungaropollis oculus - Hungaropollis oculOllómératus 
subzóna és a Hungaropollis - Krutzschipollis subzóna elnevezést 
javasoljuk. Ezt a részletes bontást nemcsak azért tartjuk indo
koltnak, mert a középhegységi szenon rétegsorokban a zóna idején 
keletkezett sporomorpha-tartalmú üledékek ebben a sorrendben kö
vethetők, hanem azért is, mert a Devecser-Magyarpolány-Csehbá- 
nya terület szenon rétegsoraiban e zóna idejére esik a Csehbá
nyái Formáció felső és a Jákói Formáció alsó szakaszának üle- 
dékfelhalmozódása, ami a sztratigráfus számára azt jelenti, hogy 
e két formáció közös határa - fúrásonként változva - hol egyik, 
hol másik subzónában jelentkezik.

Paleobotanikai, paleoklimatológiai és fejlődéstörténeti követ
keztetések

A magyarpolányi fúrások szenon sporomorpha asszociációiból 
kiolvasható paleobotanikai következtetéseknek is határt szab az 
a tény, hogy a Normapolles tagjai - szinte kizárólag - kihalt 
ősi zárvatermők képviselői. Hazai és külföldi irodalomból ismer
jük /GÓCZÁN 1964, 1973, KRUTZSCH 1957, 1966, ZAKLINSKAIA 196o, 
1963/, hogy ezek között a mai Simarubaceae. Simplocaceae. Myr- 
taceae és Juglandaceae családok ősei feltételezhetők. Legna
gyobb valószínűséggel a Complexiopollis és a mai Rhoiptelea 
rokonsága állítható. Ehhez hasonló értékű új adatként vehetjük 
a magyarpolányi fúrásokból előkerült Eupteleapollis és a mai 
Euptelea közti rokoni kapcsolatot.

A monotipikus Rhoiptelea ma már csak Dél-Kína és Indonézia 
trópusi monszun erdeiben őshonos. Az Euptelea nemzetségnek is 
csak két faja ismert. Mindkét faja ugyancsak Kínában, a dél
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nyugati és a központi területek, valamint Japán monszun erdeinek 
és a mangrove mocsaraknak a tagja. E két ősi nemzetség viszony
lag szűk areája és ökológiai valenciája úgy vélem, még jobban 
megerősíti KOPEK GÁBORnak /1961/ és GÓCZÁN FERENCnek azt a véle
ményét, hogy az ajkai szenon kőszénképződés idején az éghajlat 
szubtrópusi-trópusi monszun jellegű volt. KOPEK G./l96l/a kő
széntelepek tagolt, soktelepes kifejlődéséből, GÓCZÁN F./1964a/ 
pedig a sporomorphák növénytani rokonsága alapján jutott erre a 
következtetésre. Az aktualizmus elvét alkalmazva, e két zárva
termő alapján nagy valószínűséggel mondhatjuk, hogy területün
kön a szántoni-kampani idején az évi középhőmérséklet 24—25 Cel
sius fok körüli, az átlagos csapadék pedig 2ooo mm-nél alacso
nyabb nem lehetett. A zárvatermők mellett ezt mutatják a harasz- 
tok képviselői is, elsősorban a mocsárerdő aljnövényzeteként is' 
szereplő Acrostychum aureum rokonságú Converrucosisporites acros- 
tychumoides páfrányspóra és nyíltabb successiók Aneimia-Mohria 
rokonságú Cicatricosisporites. ill. a Cyathea nemzetség kévise- 
lőjeként a Cyathidites páfrányspórák. Ugyancsak a kőszénképző
dés idején jelentkezik az ősi fenyők szinte egyetlen képviselője, 
az Araucaria rokonságú Araucariacidites, melynek anyanövénye min
den bizonnyal a kissé távolabbi, kevésbbé csapadékos, hegylábi, 
hegyoldali környezetből került az üledékgyűjtőbe.

Az említett vegetáció elemek alapján sugallt klimatikus vi
szonyok a másztrichtig lényegében nem változtak. Az alsó mász- 
triehtiben indult meg egy fokozatos hőmérsékletcsökkenés, amely 
a felső másztrichtiben már a szantoni-kampani vegetáció arcula
tát szinte teljesen megváltoztatta.

A trópusi elemek száma minimumra csökkent és mellettük már 
a harmadkorban virágkorukat élt melegmérsékelt elemek jelentek 
meg. Ez, a szantoni-kampani alemeletek idejének klímájához ké
pest egyértelmű hőmérsékletcsökkenés - az irodalmi adatok sze
rint - a danienben kulminált.

A középhegységi szenon képződmények fejlődéstörténete röviden 
a következőkben vázolható fel:
1./ A szenon üledékképződési ciklus kezdetére a túlnyomóan kar
bonátos kőzetekből álló, idősebb mezozoós fekü képződmények 
karsztosodott felszínén kialakult üledékgyűjtők közül azokban,



amelyek a megindult immerzió hatására elérték a karsztvízszin
tet, biztosítva volt a kőszéntelepek alapanyagát szolgáltató és 
állandó vízborítást igénylő mocsárerdők kialakulása„ Azokban az 
üledékgyűjtőkben pedig, melyek a karsztvízszint nívó felett he
lyezkedtek el és csak a felszíni vízháztartással rendelkeztek 
/folyók, légköri csapadék/, amely állandó vízborítást nem biz
tosított, jelentős kőszénképződés nem történhetett. Ezekben «- a 
transzgresszió térhódításáig - uralkodóan oxidatív körülmények 
mellett szárazulati üledékfelhalmozódás folyt. Ennek a folya
matnak eredménye a Csehbányái Formáció, az előzőnek pedig az 
Ajkai Formáció.
2./ A magyarpolányi részmedencében a szenon üledékképződési cik
lus kezdetén, rövid idejű oxidatív körülmények után, viszony
lag hamar, állandó vízborítás történt, melynek hatására megin
dult a kőszénképződés. Ez a folyamat azonban az oszcillációs 
mozgások következtében egyszer-kétszer, rövid időközökben, meg
ismétlődött. /Lásd a Csehbányái Formáció alsó szakaszát, ill. a 
felette települt Ajkai Formáció néhány kőszéntelepét./

A palynologiai "B" és "C" zónák idején - mely a Sümeg-Ajka 
vonulat szenon rétegsorának tanúsága szerint a fő kőszénképző
dési idő - a csehbányái részmedencében nem volt tartós vízborí
tás. Ezért itt, ebben az időben, a kőszéntelepek képződése he
lyett a Csehbányái Formáció térrésztrikus üledékei halmozódtak 
fel. Ennek a folyóvizi szállítású és areális eróziós eredetű 
üledékfelhalmozódásnak a palynologiai "D" zóna /Hungaropollis 
dominancia zóna/ idején érkező transzgresszió vetett véget és 
váltotta fel a sekélytengeri lagunáris, majd fokozatosan kiala
kuló nyíltvizi tengeri üledékképződés.

Az új emerzió megindulásának első tanúi, a Polányi Formáció 
felső szakaszában jelentkező, áthalmozott alsó kréta és felső 
triász sporomorpha szemcsék, amelyek a Dv-jelű fúrásokban tűnnek 
fel. Ez a jelenség a rétegsor kőzetanyagában makroszkóposán csak 
a Polányi Formáció Gannai tagozatában figyelhető meg.
Ennek palynológiájáról azonban majd egy későbbi dolgozatban fo
gunk beszámolni.
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