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A MAGYARORSZÁGI TENGERI SZÉNÓN FORMÁCIÓK SZINTEZÉSE /PLANKTON/
FO RAMINIFERÁKKAL.

Sidó Mária

A több évtizedes mikropaleontológiai vizsgálataim után a 
Dunántúl különböző pontjairól feldolgozott számos mélyfúrási 
és felszini adat alapján megkíséreltem a tengeri kifejlődésü 
szenon képződmények finomrétegtani beosztását röviden össze
foglalni és újra értékelni.

Célom volt a nemzetközileg elismert és alapulvett taxo- 
nokkal elsősorban a plankton Foraminiférákkal - melyek nálunk 
is előfordulnak és jellemzőek a szenonon belül - a zónabeosz
tást elvégezni, valamint a kijelölt alapszelvényeken át a 
korrelációs lehetőségeket rögzíteni /l. ábra/, és mindezek 
végső eredményeként az ősföldrajzi kapcsolatokat is nyomonkö- 
vetni.

Az összefoglalásom magját, kiindulási alapját az 1963- 
ban megjelent kandidátusi téziseim adják, melyek az újabb ku
tatási eredményekkel kiegészítve átértékeltem. Időszerű volt 
revizió alá venni a régebbi finomrétegtani beosztást, mert 
azóta újabb, igen sokirányú, részletes geológiai kutatási a- 
dattal bővültek ismereteink és igy biztosabb alapokra helyez
hetők rétegtani eredményeink.

Az újraértékelést azért is meg kellett ejteni, mert a 
Rétegtani Bizottság tevékenységét alapulvéve a szenon emele
ten belül a különböző képződmények nevezéktana, a krétán be
lüli egyes formációk kijelölésével módosult. Ezek után az 
1953-aa dolgozatomban jelölt „alsómárga csoport", a korallos- 
molluszkás összlet ma megfelel a Jákói Márga Formáció Csiger- 
völgyi Tagozatának. A „középső márga" a grypheás összlet a 
Jákói Márga Formációnak, a „hippuriteszes mészkőösszlet" az 
Ugodi Mészkő Formációnak, a „felsőmárga globotruncanás-i- 
noceramuszos összlet" ma viszont a Polánvi Márga Formációt 
jelenti.
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Eredményeinket elsősorban, a Nemzetközi Plankton Konfe
rencián /1975/ elfogadott zónabeosztással igyekeztem össze
hangolni. A régebbi munkámban SIDÓ /1963/ az alemeleteken be
lüli igen részletező, lokális alapokra helyezett szintbeoaz- 
tásomat igyekeztem összegezni. Természetesen figyelemmel ki
sérve a földtani adottságainkat és a hazai mikrofauna biosz- 
tratigráfiai értékelhetőségét. Éppen ezért nem lehetett me
chanikusán átvenni sem BOLLI /1960/, BANDY /1967/, CITA /1968/, 
SIGAL /1952, 1967/, PESSAGNO /1962/, vagy VAN HINTE /1976/, 
de rajtuk kivül még számos más szerzőnek sem a zónabeosztását, 
vagyis azokat egy az egyben nem lehetett alkalmazni és rögzí
teni a hazai viszonyokra. Inkább több egybevágó és csupán csak 
néhány eltérő adatból lehetett a helyes finomrétegtani beosz
tást, a zónázást elvégezni, melyet a mellékelt 2. táblázat 
jól demonstrál.

Tapasztalatom szerint hozzánk legközelebb áll SIGAL 
/1967/ vagy még inkább STURM /1969/ a Helvetikumra alkalmazott 
zónázási koncepciója. A hivatkozott és más szerzők finomréteg
tani beosztása taxon-és együttes-zónákra épült fel. Ilyen fix 
taxon-zónák az említett szerzőknél a bennünket is érintő és 
nálunk is kimutatott Globotruncana concavata. Gl.calcarata.
Gl.conica. Gl.mayaroensis-es taxon-zónák. Ezeken kivül az i- 
dézetfc és még más szerzők is a kampani-maastrichti alemelete
ken belül számos együttes-zónát alkalmaznak, mint a Globo
truncana elevata-Gl. arca, a Gl. elevata-Gl. fornicata, Gl. 
elevata-Gl,stuartiformié, vagy a Gl. stuartiformis-Gl, calci- 
formis, a Gl. calciformis-Gl. subspinosa. vagy a Gl. stuarti- 
Gl. conica. avagy a Gl. contusa-Gl. gansseri együttes-zónákat. 
Mindezek az együttes-zónák mindenütt a helyi viszonyoknak meg
felelően társulhatnak, de természetesen mindig csak egy bizo
nyos időegységen belül variálódhatnak. Ezek vertikális elter
jedése, az egyes fajok fajöltője tágabb időkereteken belül mo
zog, mint a taxon-zónáké, de akméjuk mindig csak határozott 
időintervallumban variálódhat, mint pl. Gl. elevata. Gl. for
nicata. Gl. sturatiformis zóna csak a kampani alemeleten be
lül lép fel, ott éri el virágkorát. Viszont a Gl. stuarti. a 
Gl. conica. a Gl. contusa. Gl. gansseri stb. mindig a maast-
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richti alemeletre lehet csak jellemző taxon, vagy együttes
zóna jelző faj.

A taxon-zóna jelző fajok képezhetik nálunk is a biztos 
kiindulási alapot, mint a Gl. concavata /BROTZEN/ jelenléte a 
Sigalia carpathica SALAJ fajjal együtt kizárólag mindig a co- 
niaci-szantoni alemeletet, a Gl. calcarata /CUSHMAN/ faj ki
zárólag a felsőkampani felső részét, a Gl. mayaroensis /BOL- 
LI/ faj a felső-maastrichti alemeletet jelzik.[[BOLLI /1960/, 
BANDY /1967/, VAN HINTE /1963, 1972/, KOLLMANN /1963/» STURM 
/19&7/\» B fajok aerája csak nagyon rövid időre korlátozódott, 
ezt bizonyítják a fent emlitett /2. táblázat/ és feltüntetett 
világirodalmi adatok is.

A felsorolt szempontokat követve a legfontosabb taxon- 
zón jelző fajok megjelenése, jelenléte, eltűnése alapján a 
hazai szenon rétegsorban a különböző formációkon belül a fi- 
nomrétegtani beosztást el lehetett végezni. Az l.sz. ábrán a- 
lapulvett rétegsorokban, Dv.-3., Dv.-4., Mp.-38., 40., 42.sz. 
f., Sümeg-1., 2.sz. fúrás stb. az egyik, de legtöbb esetben a 
két plankton taxon-zónajelzőt megtaláltuk. így az I.-es a Gl. 
concavata és a II.-es a Gl. calcarata-val jelölt taxon-zónák 
segítségével a fúrási rétegsorok rétegtani taglalása és azok 
korrelálása lehetővé vált. Ez azt jelenti, hogy a Polányi 
Márga Formáció, az Ugodi Mészkő Formáció és a Jákói Márga 
Formáció a szenon emeleten belül képződtek és azok a szanto- 
ni alemelettől a maastrichti emeletig bezárólag ülepedtek le, 
természetesen a helyi térszíni viszonyoknak megfelelően, kü
lönböző vastagsággal és esetleg különböző biófáciesekkel.

A zónajelző plankton fajok alapján a szenon rétegsorunk 
lepusztulása igy jól rekonstruálható. Adataink szerint bebi
zonyosodott, hogy a Dunántúlon a legtöbb és legnagyobb terü
leten a szenon emelet felső része hiányzik, lepusztult. Vizs
gálataink szerint nagyon kevés adatunk van arra vonatkozólag, 
hogy a felső-maastrichti alemeletet jelző Globotruncana maya- 
roensis-es taxon-zóna nálunk megmaradt volna. Ez csak egy-két 
fúrás, a Dabrony l.sz.fúrás /2Q96-2105 m/ és Ganna l.sz.fúrás 
/8-32 m/ adatával bizonyítható. Viszont a Polányi Márga For
máció alsó-maastrichti alemeletét a Gl. stuarti-Gl. conicas
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együttes-zónával, különböző vastagsági adatokkal már több fú
rásban lehetett rögzíteni /l. ábra/. Az is bebizonyosodott, 
hogy a Polányi Márga Formáció nagy része, közel 250-350 m-es 
szakasza az alapszelvénynek tekintett fúrási rétegsorokban 
faunával bizonyíthatóan a kampani alemeletben képződött. Fo- 
raminifera társulása alapján a formáció ezen szakasza a Gl. 
stuartiformis-calciformis-subspinosás és a Gl. arca-stuarti- 
formis-elevatás együttes-zónába tartozik, melyek a felsőkam- 
pani és alsókampani alemeletet töltik ki /l. ábra, 1. táblá
zat/.

A Foraminifera társaság alapján igy az újra értékelt és 
az újonan vizsgált rétegsorokon keresztül a zónázást és a 
korrelációt el lehetett végezni /l. ábra/. Az új eredményeink 
nagyon jól egyeznek, fedik egymást és a régebbi mikropaleon- 
tológiai adatokkal is biztosan korrelálhatok.

Tehát a fentiek alapján az 1963-as finomrétegtani beosz
tásomat csak annyiban kellett módosítani, hogy a Globotrunca- 
na concavata-s zóna határát az irodalmi adatokhoz kapcsolódva 
és kötődve, egyértelműen a szantoni alemeletbe kellett rögzí
tenem. Nálunk a Gl. concavata-s zóna.mindig a Csingervölgyi 
Tagozatot jelzi, annak a taxon-zónája. A Globotruncana conca
vata-s zónán belül vékonyabb-vastagabb rétegeken át különböző 
bentősz társulások: mint a nummofallotiás-nonionellás-vidali- 
nás-epistomminás-gaupillaudinás-együttesek, szintén mindig a 
Jákól Márga Formáció Csingervölgyi Tagozatát közel 20-70 m 
vastagsággal jelzik. E fölött viszont a tipikus grypheás 
összlet, a Jákói Márga Formációnak hasonló vastagságú maga
sabb tagja következik, ahol már újabb egyedek megjelenésével 
nagyobb egyed és fajszámmal lépnek fel a Globotruncanák. Ez 
egy nyiltabbvizi kifejlődés a jellegzetes együttesével a Gl. 
globigerinelloides-es Gl. marginata-s együttessel itt a 
standard fúrásban az A-val jelölt együttes-zónával már az al
sókampani alemeletbe tartozik, oda nyúlik át.

Ugyancsak ide, az alsókampani alemeletbe sorolható az U- 
godi Mészkő Formáció, a hippuriteszes mészkő fácies is, mely 
a jellegzetes zátonykörüli biofáciesével és bioegyüttesével 
SIDÓ /1974/ önállóan is, vagy a grypheás márgának igen sok-



azor heteropikus fácieseként jelentkezhet. Jó példa erre a 
Dv.-3.sz.fúrás 700-770 m közötti /breccsás mészkő/ szakasza, 
ahol a hippuriteszes mészkő van jelen. Ugyanakkor a magyarpo- 
lányi 38»az. fúrásban a 474-509,0 m-ben viszont a grypheás e- 
gyüttessel a nyíltabb viza biofácies fejlődött ki a zátonyfá- 
cies helyett. Mindezekre azután a gazdag bentosz és plankton 
Foraminiferás közösségekkel, a szintén nyíltvízi Polányi Már- 
ga Formáció a „globotruncanás" biofácies következik, a megfe
lelő zónajelző társulásaival. Melyekkel felfelé a kampani és 
maastrichti alemeletek taxon- és együttes-zónái /B-E jelzés
sel/ jól elkülöníthetők, mint: a Gl. arca-Gl. elevata, Gl. 
stuartiformis-Gl. calciformis-subspinosás és a Gl. stuarti-Gl. 
conicás süb. együttes-zónák, vagy már az emlitett Gl. calca- 
rata-s Gl. conica-s-Gl. mayaroensis-es taxon-zónák /l. ábra,
1. táblázat/.

Összegezve a felsorolt adatokat, a magyarországi szenon 
rétegsorunkon belül az alábbi taxon-és együttes-zónák rögzít
hetők. A 4 taxon-zóna:

I. Globotruncana concavata a szantoni,
II. Globotruncana calcarata a felsőkampani,

III. Globotruncana conica az alsómaastrichti,,
IV. Globotruncana mayaroensis a felsőmaastriciiti 

alemeletet jelzik.
A,B, C, D,E jelzéssel jelöltem az együttes-zónákat. A.

A./ Gl. globigerinoides -Gl. marginata az alsókampa- 
ni ,

B. / Gl. arca -Gl. elevata a felsőkampani,
C. / Gl. stuartiformis-calciformis-subspinosa a felső-

kampani ,
D. / Gl. stuarti-conica. az alsómaastrichti,-
E. / Gl. contusa-Gl. mayaroensis együttes-zóna a fel-

sőmaastrichti alemeletet jelzik.
A kijelölt taxonok zónajelzőként, vagy együttesekben va~ 

riálódva mind a boreális, mind a Tethys régión belül előfor
dulnak, rögzítettek /2. táblázat/. Nálunk is, az eddig ismert 
szelvényeinkben nagyjából ebben az idősorrendben, majdnem u-



gyanazokkal a taxonokkal vagy együttesekkel Jellemzőek, tehát 
finomrétegtani értékkel bírnak. Jól bizonyítja ezt az l.sz. 
táblázat is, mely elég nagy terület átfogó adatait összegzi, 
melyen a legfontosabb szenonra Jellemző plankton fajok vannak 
feltüntetve.

A rövid értékelésben a foraminiferás zónabeosztást /2. 
táblázat/ igyekeztem összehangolni a nemzetközi standard am- 
monites zónákkal, valamint a hazai pollen GÓCZÁÍT /1961/ és 
molluszka CZABA1AY /1962, 1970/ vizsgálati eredményekkel, ter
mészetesen amennyiben ezt a rendelkezésemre álló adatok meg
engedték.
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■lábra Szénán fúrási szelvények párhuzamosítása plankton zónákkal
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■i Táblázat Mapgototszági szehon réteyíamlay fontosabb j?lahkíoh fajöllojt

Coniaci Sz á n t o n/

Cs/uger -

VÖLGYI t  

JA'KÓI F.

Ka t i  pari MAASZTRICHTl
ALSÓ | FELSŐ ALSÓ FELSŐ

TT
§S
§-

3od‘ F  MAGYARPOLÁNYI FORMÁCIÓ

ói CJ. í/uarhfor/rir̂

l a
e E p 0 £
§ l- i f

c £ £“~P~
ül 8 S 5 § S Ct £

JS I

§
"5"
i.n

8
V

GL. c o n cava ta  ( ö to tz e n )
GL. co h cava ta  cokinak Oalbez 
5  LgalLdKcatpa tied  S a /a j  
GL. fin n é i ana. { d ’ O tb .) 
GLoboiruncana m arginab(R ss) 
Hedbeh/ella bomholnensis Douj.fo. 
H. m o nm ou ih rns '/s  (OLsson) 
Hetető hetix beüss/ ( Cushmat) 
GL e lé v a i a. (  B botzen)
GL. con ve ma 5 a n d id p e  
GL. s tu a /lifo b m is  D a lb ie z  
GL. c a L d fo b tn is  (L o p p a ta td ) 
G L.S ubsp ino sa Pessagno  
GL. fo tn tc c ita . P lu m m e r 
GL. c a lc o ra lc L  C a s b m a n

■ Hedbeiy.tugosapehng B to tin
■ GL. boselícL CCas-sey)
■ G L e /eva ta  stuattifot/n/'s Dalba
■ GL. ven íticosa W ilh e  

GL. v o lc iil/s  f  E h tb .)
GL. lap p o t énéi Lappat-enLi Btoizen

■ H etetohe/ix p a p a  ( R s s .)
H . s tb /a ia  [  E h tb .)
GL. a tc a . ( C u s b m a n ) 
G L .s tu a h ti ( L a p p a ta n é )  
GL. fa ís o s iu a tn  5 eped 
H e  tetőbe!/X g la b ta h ö  (Coshma!

• H. p u /c h ta  (  B R o h e n )
P 5 e udolextulo-hia óepansfRzefnk 
GL. conica W b iie  
GL. c o n tu s a  (  C u /ib m an )
GL. p ó ru s é t/ B o lti

■ Psevdolcxtulatia vajrians Rzeb/xk.
■ Pseudogumbe/ina excolafa [Cos!) 
ttugoglob igetina toíunda 0 /m .  
GL. m u lb s p m a  CL a lic k e v )  
Pseudoíexi acetvulnoid> * (E h tb . )  
GL. m a v a /o e n s is  13o!h
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