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MECSEKI MIOCÉN ÉS PANNON KÉPZŐDMÉNYEK PÁRHUZAMOSÍTÁSA PALYNO- 
IÓGIAI VIZSGÁLATOKKAL

Bodor Elvira

A dolgozat a Mecsek hegység területén lemélyitett, néhány 
térképező fúrás és feltárás neogén képződményeinek palynoló- 
giai eredményeit mutatja be.

A vizsgálatok két időegységre vonatkoznak: egy részűk a 
kárpátién halpikkelyes agyagmárga palynomorpháit tartalmazza, 
a másik rész a felső pannon eredetüeket.

Kárpátién korúak: /I. ábra/
A Komló 73., Orfü 23»» Abaliget 5., 6., 8., az. fúrások és 

Hetvehely, Bodolyabér felszíni feltárásai, ezek palynológiai 
alapon két szakaszra különülnek el:

1. / A kárpátién idősebb szakaszának palynomorpháit tartal
mazó részre. Ezt Bodolyabér felszini feltárása és az Abaliget
5., 6., sz. fúrások mintái képviselik.

2. / A kárpátién fiatalabb szakaszát: az Abaliget 8., Or
fü 23., Komló 73., az. fúrások mintái, valamint Hetvehely fel
szini feltárása adja.

A vizsgálatokat megnehezítette, hogy a minták nem teljes 
rétegsorokat képviselnek, hanem azok egy-egy szakaszából ki- 
ragadottak, vagy csak lo, legfeljebb 4o m vastagságú szaka
szait foglalják magukba.

A minták sporomorpha tartalma rétegtani értékelésen kivül 
alkalmas volt paleoökológiai és paleoklimatológiai következte
tésekre is. Az előforduló perzisztens fajok egy része majdnem 
valamennyi fúrásban végigkísérhető és a kárpátienre jellemző.
A Pteridophyták közül ilyenek: a Polypodiaceoisporites gracil- 
limus. P. miocaenlcua. Mecsekisporites zengővárkonyensis.
Az Angiospermae-t képviselők közül: a Rhoipites pseudocingulum
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Ilexpollenitea iliacua. Intratriporopollenitea instructus. 
Artemiaiaepollenitea sellularia. Caryapollenitea simplex tar
toznak ide.

A aporomorphaegytitteaek paleoökológiaileg feloszthatók:
1. Tengeri azerveavázú mikroplankton szervezetekre: ilye

nek a Baltiaphaeridium sp.. Hystrichoaphaeridium sp.„ Cyxna- 
tioaphaera elliptica. C. hungarica különböző fajai.

2. Caökkentsóavizi azerveavázú mikroplankton szervezetek
re: mint a Spirogyra ap., Cookaonella circularia.*

3. Edesvizi azervezetekre: Botryococcus braunii, Nymphaeae- 
pollenitea ap., Potamogeton ap., Sparganiaceaepollenitea poly- 
gonalia.

4. Láperdei, illetve mocsárban élő növényektől származék
ra: Taxodiaceaepollenitea sp., Cupresaaceaepollenitea sp., 
Hyssapollenites sp., Myricipites sp.

5. Ligeterdei eredetű sporomorphák: Alnipollenite8 verua. 
Caryapollenitea simplex, Salixipollenitea densibaculatus és 
néhány páfrányspóra.

6. Kevert lomberdőből származók: Araliaceoinollenites 
euphorii, Intratriporopollenitea inatructua, Zelkovaepollenitea 
thiergarti és aljnövényzetük képviselői: Ilexpollenites ilia- 
cus, Artemiaiaepollenitea sellularis. stb.

7. Hegyi - hegylábi erdőre utalnak: Pityosporites labda- 
cua. Piceapollenites neogenicus, stb.

1./ A kárpátién alsój idősebb szakasza: képződményeire jel
lemző a tengeri és csökkentsósvizi szervezetek hiánya. Spóra - 
pollenspektrumuk édesvízre utal. Ezt a szakaszt a Bodolyabér 
lo3.» és 112/1, az. feltárások, az Abaliget 3., 6., sz. fúrások 
képviselik.

A felszíni feltárások mintáiban, tengeri ingresszió nél
küli, nagyon gazdag édesvis parti ligeterdőre utaló vegetáció 
található.

Az Abaliget 5., az. fúrásban 27o,o-272,8 m mélységközből 
származó minta spóra — pollenspektrumának jellegzetessége az 
uralkodóén aok páfrány. A minta édesvizre utal, mert Botryo— 
£ 0̂ ccua-ok és Nymphaeaepollen szemcséi jelentkeznek. Az édesví
zi mocsár, illetve láperdőt pedig a Taxodiaceaea, Nyssa és
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Myrica képviseli.
Édesvizpartra utaló elemek: a Salixipollenites densibaculatus, 
Caryapollenites simplex, Alnipollenites verus. Az aljnövények
re a Rhoipitea pseudocingulum, Ilexpollenites iliacus stb. 
pollenjei utalnak. A távolabbi területen élt* hegyoldali erdőt 
a Piceapollenitea omorica. Cedripites sp. jelez.

Az Abaliget 6«sz. fúrás sporomorpha-asszociációja hasonló. 
Ebben is az édesvizi elemek jellemzők, sok Botr.yococcus brau- 
nii algateleppel, különösen 21,o-22,o m és 23»o-24»o m~ben.
A fúrásban előforduló Ricciaespollenites tranadanubius az egy
kori nyirkos talajt jelzi. Hasonlóan áll ez a spórákra, külö
nösen a 23»o-24,o m mélységközből származó mintára, ahol a 
páfrányspórák sok faj és egyedszámmal jelentkeznek pl: Mecse- 
kisporites zengővárkonyensis, Polypodiaceoisporitea helveticus, 
stb. A kevert lomberdőt alkotó fák pollenjeinek mennyisége az 
Abaliget 5«sz. fúráshoz képest lecsökken. A lomberdőt a hars 
és a szil pollenjei, az aljnövényzetet pedig a Scabiosaepolle- 
nites magnus. a Persicarioipollenites lusaticus képviseli.
A fúrás jellemzője még, hogy sporomorphái korrodáltak, szer
ve smar ad ványai felaprózottak, ami erős vizmozgatottságra utal.

2./ A kárpátién felsőjfiatalabb szakasza: azok a fúrások és 
feltárások adják, amelyekben tengeri ingressziók és regressziók 
váltakozása figyelhető meg. Az ingressziók azonban igen csekély 
mértékűek lehettek, mert egyrészt a Botryococcus maradványok 
korrodáltak, másrészt kifejezetten édesvizi elemek: Ovoidites 
ligneolus és a Sparganiaceae pollenje is jelen van.

A kárpátién fiatalabb szakaszának palynomorphált tartalma
zó Abaliget 8.sz. fúrás legalsó mintája 19o,3-191,o m az idő
sebb szakaszt képviselő Abaliget 6.sz. fúráshoz kapcsolódik, 
annak időbeli folytatásának tekinthető. Ezt bizonyltja a min
tában előforduló Botryococcus, Potamogeton és a vizparti li
geterdő aporomorphái közül a Salixok. Az előző fúrásokhoz ha
sonlóan itt is sok páfrányspóra található.

A következő minta 187,8-189,3 m-ének szervesvázú mikro- 
plankton szervezetei már tengeri ingresszióra utalnak. Ebben 
már lecsökken a Botryococcus algák mennyisége is. A mintában 
a Botryococcus algák jó megtartásúak, ami az előzőhöz viszo-
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nyitva erősebb vízborításról és reduktívabb közegről tanúsko
dik. Itt is megtalálhatók az édesvízi láp illetve mocsárerdő 
képviselői* A felette lévő minta 185,8-186,8 m regressziós 
szakaszában már megjelenik a kifejezetten édesvizi Nymphaeae 
pollenje*

A 183,8-184,8 m-ben ismét igen csekély mértékű ingressziós 
hatás mutatható ki, mert megmaradtak a sósvizet is elviselő 
Botr.yococcus és az Ovoidites, sőt az édesvizi Sparganiaceae- 
pollenites sporomorphái is. Az édesvizi láp illetve mocsárer
dő sporomorpháinak további mennyiségi növekedése tapasztalha
tó. A 181,o-182,o m és 179,0-188,o-ben regressziós hatás mu
tatkozik. A 181,o-182,o m-ben nagyon sok Botryococcus mellett 
megtalálható az édesvizi Sparganiaceae pollenje, de a felette 
lévő mintában, 175,0-177,o m már csak kevés és korrodált 
Botryococcus, valamint néhány Baltisphaeridium jelzi az ing- 
ressziót. A láperdő sporomorphái is képviselve vannak. 174,3- 
175,9 m-ben ingresszió jelentkezik. Az édesvizi mikroszerveze
tek abszolút számának növekedése, a következő mintában viszont 
már a regresszió hatását mutatja.

Az Orfü 23.sz. fúrás sporomorpha-asszociációi az Abaliget
8. sz.-éval mutat hasonlóságot, csak gazdagabb vegetációval.
A fúrás gazdag spóra-pollen anyaga az előző fúrásokhoz viszo
nyítva kisebb parttávolságot tételez fel. Ezt támasztja alá a 
nagyméretű spórák gyakorisága, valamint a triász és más mezo- 
zoos áthalmozott sporomorphák is melyek az egész fúrást végig
kísérik.

A kárpátién fiatalabb szakaszát képviseli a Komló 73.32.II
fúrás is, amely a K-Mecsek „magyaregregyi sporomorpha képét 
adja /NAGY E. 1969/.

A kárpátient képviselő fúrások és felszini feltárások anya 
gának sporomorpha-asszociációi szubtrópusi kiimára utalnak 
amelyet elsősorban a trópusi klimaindikátornak tekinthető, 
Cyrillaceaepollenites exactus. és az Araliaceoipollenites 
euphorii jelez.

Az Abaliget 8., Orfü 32., és Komló 73.sz. fúrások anyagá
nak leülepedése idején a kiima kiegyensúlyozottabb, csapadé
kosabb lehetett mint az előző fúrások anyagának keletkezésekor



Ezt bizonyítja a kiterjedtebb parti ligeterdők és kevert lomb
erdők pollenszemcséin kivül az aljnövényzet sporomorpháinak 
feldúaúlása is.

Felső pannon korúak: /II. ábra/
A Hird környéki fúrások, Bakóca 2., Pécs-Patacs környéki 

fúrások, Uagyárpád környéki fúrások, Gorica 18., Postavölgy
25., Málom 14. az. fúrások és Korpád, Bükkösd, Szentlőrinc 
helységek környékének felszíni feltárásai.

Palynosztratigráfiailag a felső pannonon belül három cso
portot különböztetünk meg:

1. / Az első csoportba tartozó fúrásokban a csökkentsósvizi, 
szervesvázú mikroplankton szervezetek dominálnak. Ezek a felaő 
pannon alsó szakaszára utalnak.

2. / A második csoportba sorolt fúrások mintáinak palynomor- 
phái az előzőnél alacsonyabb sótartalmú közegre utalnak. Ezek 
az előző csoportnál kissé fiatalabbak.

3. / A harmadik csoportot, a felső pannon felső szakaszába 
sorolhatók alkotják.

1./ A felső pannon alsó szakasza: ide tartoznak a Bakóca
2., Hird 6., 9., 13., 18., 19., 21., 23., 24., 28., 29., 3o.t 
34. sa. fúrások, valamint Korpád 1-13/1*, 8o/L, l/lo2^ 1/162., 
felszíni feltárásai.

Jellemző együttesét a szervesvázú mirkoplankton szerveze
tek közül: A Palaeoperidinium nudum, P. mecsekense, Spiniferi- 
tes validus, Gonyaulax reticulatus, a Gymnospermae-k közül: a 
Tsugaet>ollenite3 diveraifolia-typ. major, Cedripites crassus, 
stb, az Angiospermae-k közül az Intratriporopollenites polo- 
nicus, Chenopodipollehites multiplex, Caryapollenites simplex 
fajok alkotják.

A maradványegyüttesek rétegtani kiértékelésen kivül paleo- 
ökológiai és paleoklimatológiai kiértékelésre is alkalmasak.

A sporomorphaegyüttesek paleoökológiailag feloszhatók:
1. Csökkentsósvizi szervesvázú mikroplankton szervezetek

re, ilyen: a Palaeoperidinium mecsekense. P. nudum, Gonyaulax 
reticulatus. stb.
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2. Édesvizi planktonezervezetekre és édesvizi növényekre: 
Nymhaeaepollenites pannonicua. Myriophyllum sp., Potamogeton 
sp«9 stb<

3♦ Mocsári illetve láperdőre utaló taxonokra: Taxodiaceae. 
Nyssa. Myricipites rurensis. Jussiaepollenltes sp. stb., fajai.

4. Ligeterdei növények sporomorphái: Caryapollenites sp.. 
Alnipollenites verua stb. és a páfrányok spóráira.

5. Kevert lomberdei sporomorphákra: Intratriporopollenitea 
polonicus. I. cordataeformia, Quercopollenites petraea typ.. 
Ulmipollenites sp.. a legjelemzőbb fajai® Ezek aljnövényzete 
főként: Loniceraepollenites sp.® Scabioaaepollenites minimo- 
spinosus.Rubus sp.® Persicarioipollenitea franconicus, Cheno- 
podipollenitea multiplex sporomorpháiból áll.

6. Hegyi - hegylábi erdő képviselői: a Cedripites crassus® 
Tsugaepollenites diversifolia-typ. major voltak.

A blosztratigráfiai első csoportba tartozó Bakóca 2.az. 
fúrás jellegzetessége, hogy 4 7 5*1-542,0 m-ig hiányzanak az 
édes és csökkentsósvizi planktonszervezetek. A szegényes spo- 
romorpha-asszociációban -valószinüleg sós mocsarasodás követ
keztében- kiemelkedő a Chenopodiaceae pollenszemcsék száma.
A  felette lévő minta 274,o-278,o m maradványegyüttese, az idő
sebb áthalmozott sporomorpháival együtt partközelséget jelez.
A 145,6-148,6 m-ben feldúsul aCsökkentsósvizi planktonszerve
zetek és a magasabb térszinről bekerült fenyőpollenek száma, 
a tenger nyíltabbá válását jelezve. A 4o,5-78,o m mélységköz
ben a minták flóraegyüttesei ismét a tenger visszahúzódására 
utalnak.

Hasonló összetételt és változásokat mutat a Hird 13., és 
18. sz. fúrásokból vizsgált minták sporomorpha anyaga is® Mind
két fúrásra az édes- és csökkentsósvizi mikroplankton szerve
zetek és a fenyők dominanciája jellemző.

A Hird 13.sz. fúrás 2 1 ,3-22,0 méterében megfigyelhető a 
Gymnospermae és az Angiospermae pollen hirtelen lecsökkenése.

A Hird 18.sz. fúrás 15,8-2o,o m mélységközében a plankton
szervezetek száma nő, ami a nyiltviz térhódításéra utal.

Összevetve a Bakócai fúrás sporomorpha-asszociáciőit a
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Hird 13. az. fúráséval megállapítható, hogy az utóbbi alacso
nyabb sótartalmú, kevésbé nyíltvízi fáciest képvisel, amit az 
édesvízi planktonszervezetek és az édesvíz parti sporomorphák 
feldúsulása igazol.

A Hird 19. az. fúrás 13,o-2o,o méterének mintája gazdag 
sporomorpha anyagot tartalmaz, közöttük sok a kárpátién kép
ződményekből áthalmozódott anyag. A planktonállomány vissza
húzódást mutat. Dúsabbá válik a szárazföldi elemeket tartalma
zó vegetáció, felszaporodnak a lágyszárú növények pollenjei, 
s ennek megfelelően csökken a fenyőpollenek száma. Ez az együt
tes a felette lévő 12,o-13,o m minta anyagával együtt partkö
zeli üledékképződésről tanúskodik.

A Hird 23. sz. fúrás 9,6-2o,o m-ig terjedő mintáinak pollen- 
spektrumai az előzőhöz hasonló parttávolságot jeleznek. A 18,o-
2o,o m~ben az édesvízi és lágyszárú növények pollenjeinek szá
ma lecsökken és megjelennek a kárpátienből áthalmozódott spo
romorphák is.

A Hii-d 24. ez. fúrás lo,o-25so m mélységközébőí vett mintá
ban gazdag csökkentsősvizi planktonállomány mellett a Pteri- 
dophyták és az Angiospermae-k sporomorpha anyaga található.
Az előző fúrás anyagához viszonyítva nyíltabb vizi fáciest mu
tat.

A Hird 28. sz. fúrás 15,o-25,o m mélységköz mintájának spo- 
romorphaállománya sok fajt tartalmaz. Közöttük a fenyők képvi
selői és a planktonszervezetek a legnagyobb példányszámnak, 
amelyek az előző fúrás anyagához hasonló környezetet jeleznek.

A Hird 29. sz. fúrásból vizsgált minták sporomorpha-asszo- 
clációiban sem Angiospermae, sem Gymnospermae pollen nincs. A
12,o-13,o m mélységközből vett mintában a planktonállomány 
megnövekszik, a sporomorpha száma csökken. Az utóbbiak nedve
sebb parti környezetet és nagyobb csapadékigényü vegetációt je
leznek, páfrányokkal ős Carya-val. A 9,o.l2,o m mintájában a 
nyíltvízi planktonszervezetek száma valamivel kevesebb az 
előbbinél, a szárazföldi vegetáció képviselői nagyobb számmal 
találhatók, köztük az idősebb miocénből áthalmozódott anyag
gal, jelezve az előző mintához viszonyított partközelibb hely-
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zetet.
A Hird 3o.sz,.fúrás lo,5-2o,o m mintájának planktönszer

vezetei nyiltvizi fácieare utalnak. Ezenkívül csak néhány 
fenyőpollen található a mintában, A 6,9-lo,5 m mintájában az 
előzőnél sokkal gazdagabb planktonállomány és fenyőpollen mel
lett már megjelennek a lombosfák és kevés aljnövényzet pollen
jei is.

A Korpád környéki felszini feltárások mintái csökkentsós- 
vizi és édesvizi planktonszervezeteket tartalmaznak, áthalmo
zódott idősebb miocén formákkal, sporomorpha-asszociációban 
a fenyőpollen dominál.

A felső pannon alsó részét képviselő fúrások és felszini 
feltárások sporomorpha-asszociációi melegmérsékelt kiimára 
utalnak.

A Bakóca 2., Hird 19., és 23.sz.fúrások anyagának lerakó
dása idején a sporomorpha-asszociáció melegmérsékelt, nedves 
éghajlatot jelez.

A Hird 19., 23. sz. fúrások sporomorpha-asszociációiban 
a melegkedvelő szubtrópusi fenyők képviselői: Tsugaepollenites 
diversifolia-typ. major, Cedripites crassus, Podocarpidites sp., 
valamint a páfrányok és az aljnövényzet sporomorpháinak feldú- 
sulása, az előző fúrásoknál melegebb, csapadékosabb éghajlatot 
mutatnak.

A Hird 24. és 28. sz. fúrás sporomorpha-asszociációjának 
beágyazódása idején szintén melegmérsékelt kiima volt, sok csa
padékkal, de kevésbé meleg hőmérséklettel, mint az előző két 
fúrásban.

Korpád felszini feltárásainak spóra - pollen együttesei 
ugyancsak melegmérsékelt klímáról tanúskodnak.

2./ A felső pannon alsó szakaszának magasabb tagjai: ezek 
a Hird 9., Nagyárpád 1., 4., 6., 16., 19., 23., 24., 27., Go- 
rica 18., és Pécs-Patacs 4., 8., 11.sz. fúrások, Szentlőrinc, 
Bükkösd felszini feltárásai. Ezekre az édesvizi planktonszer
vezetek és az édesvizi növények sporomorphái jellemzők. Elő
fordul bennük néhány csökkentsósvizi elem is, és 1-2 db szá
razföldi növény sporomorphája is. Édesvizi planktonszervezetei: 
Ovoidites ligneolus. Botr.yococcus braunii.
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Az édesvízi növényeket: a Nymhaeaepollenites sp., Myriophyllum 
sp., Potamogeton sp., Sparganiacearumpollenites sp. képviselik.

3./ A felső pannon felső szakasza: a Hird 12., 26., Má- 
lom 14., és Postavölgy 25.az.fúrások tárták fel. Ezek anyaga 
édesvizi planktonszervezeteket tartalmaz. A csökkentsósvizi 
elemek már nem fordulnak elő. A felső pannon képződmények kö
zül ezekben a legdúsabb a sporomorpbaállomány,

A Hird 12. sz. fúrás 12,5-17,5 m mélységközéből vett 
mintában kevés édesvizi sporomorpha található. Jellemző a lá- 
pi, illetve mocsáredrei elem növekedése pl: Myricipites sp.
A lombosfák pollenjei közül uralkodó mennyiségben találhatók 
a melegmérsékelt elemek: Ulmu3 , Zelkova, Carya. Az aljnö
vényzetben az Eridéites se., és az Artemisiaepollenltes sp. 
dominál. A hegyi és hegylábi erdő pollenjei is nagy számban 
találhatók: Pityosporites labdacus, Abietinaepollenitea 
microalatus s±b.

A 19,7-2o,o m-ben felszaporodik az édesvizi plankton. A 
környező szárazulatok erdőalkotó növényeiből - az előző min
tához hasonlóan itt is az Ulmus. Zelkóva, Carya polienazem- 
cséi dominálnak. Az aljnövényzetet az Bricaceae család pollen
jei képviselik.

A Malom 14. sz. fúrás 15,2-16,8 m nélységköz mintájának 
sporomorpbaállománya gyérebb mint a Hird 12. sz. fúrásé. Flóra- 
elemei melegmérsékelt kiimaigényüek. Ilyenek: az Artemisiae- 
pollenitea campeatris, Quercopollenites petrea typ. stb.

A Postavölgy 25.sz. fúrás sporomorpha-asszociációja a Má- 
lominál gazdagabb, melegmérsékelt klimaigényü. Felső pannon 
felső szakaszára utaló eleme az Erdtmanipollis pachysandroidea.

A felső pannon felső szakaszának valamennyi mintájára jel
lemző a sok áthalmozódott anyag.

IRODALOM /R3PER‘ÍNC GS/

NAGY, E. 1969. Palynological elaborations the Miocéné layers
of the Mecsek Mountains /Ann.Inst.Geol.Publ. 
Hung. LII.2. pp. 1-416./
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