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'• "É-MAGYARORSZÁGI FELSŐ KRÉTA KÉPZŐDMÉNYEK PALYNOLÓGIAI VIZSGÁLATA"

Sieglné Farkas Ágne^

A magyarországi szerion képződmények közül a legteljesebb kifejlődésű 

a Dunántúli Középhegységi rétegsor, ahol a felső kréta redukciós üledék
képződési ciklus a pregosaui-subhercyni orogén fázis után, többnyire felső 

triász karsztosodott térszínen, a felső szantoniban kezdődött meg és a 

maasztrichti felső szakaszán fejeződött be.

Ezt az időszakot a palynosztratigrafia 0 dominancia zónába és 8 do

minancia subzónába sorolta. (Góczán F.: 1964, 1973, Siegl-Farkas Á.: 1983, 

1986, 1989, Góczán F. - Siegl-Farkas Á.: 1990).

A Dunántúli Középhegység egyes területein a redukciós szenon képződ

mények feküjét képező triász alaphegység karsztos mélyedéseiben lerakó

dott bauxit kőzetek a szenon szárazföldi üledékképződési szakaszáról ta

núskodnak.

A szenon transzgressziós rétegsor képződményei a különböző korú 

bauxitok feküjét és fedőjét képezhetik.

I. Triász-szenon képződmények közötti bauxit szintek 

Az autochton-parautochton típusú Nagytárkányi Bauxit Formáció fedőképződ

ményét az Ajkai Kőszén-, a Csehbányái-, a Jákói Márga és az Ugodi Mészkő 

Formáció adhatja (Császár et al 1990).

A Halimbai Bauxit Formáció részben a Nagytárkányi áthalmozott terméke, 

fedője az Ajkai Kőszén Formáció.

A Kozmatagi Formáció összetételében is részt vesz a Nagytárkányi Formáció 

bauxitanyaga az áthalmozott feküdolomittal. A fedőt az Ajkai Kőszén-, a 

Jákói Márga - ill. az Ugodi Mészkő Formáció adja. A felsoroltak alapján
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azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a triász-szenon bauxit szintek ese* 

tében a fedő a szenon transzgressziós rétegsor bármelyik képződménye lehet, 

kivéve a Polányi Márga Formációt.

A fedőképződmények palynozónákba sorolásával megkapjuk a bauxit lefedődésé- 

nek pontos korát.
A középhegységi kőszénkutatásnak köszönhetően, a leggyakoribb bauxitfedő 

képződmények palynologiailag a legismertebbek és palynosztratigrafiailag 

a legfeldolgozottabbak. (1. ábra).

Az Ajkai Kőszén Formáció, a Csehbányái Formáció és a jákói Márga Formáció 

képződményei legnagyobbrészt az alsó kampáni idején rakódtak le, amely idő

szakot a palynologia 6 subzónára osztott. A szenon fedős bauxitok esetében 

legnagyobb valószínűséggel az a bauxit képződmény őrződött meg leginkább, 

amely az alsó kampani zaklinskaiaeglobosus illetve a Hungaropollis domi

nancia zónák idejének képződményei fedtek le.

Azok a bauxitok, amelyek a felső kampáni trianpuláris-spatiosus vagy a 

bajtayi-lenneri assemblage zónák idején lerakodott formációk kőzetanyagával 

fedődtek le, denudáció áldozatául eshettek. Fontosnak tartom megjegyezni, 

hogy a legidősebb, felső szánton! Qculopollis-Complexiopollis dominancia 

zóna képződményei ezidáig mint "bauxitfedő" nem fordultak elő.

II. Szenon-eocén képződmények közötti bauxitszint 

A szenon-eocén közti szintnek a feküjét az Ugodi Mészkő Formáció adja. 

Ahhoz, hogy a felső kampáni triangularis-spatiosus ill, bajtayi-lenneri 

assemblage rónákba sorolt Ugodi Mészkő Formáció bauxitfeküként jöhessen 

számításba, az alsó maasztrichti Pseudopapillopollis - Semiculopollis és 

a felső maasztrichti bakonyensis-praesubhercynicus asemblage zónák idején 

felhalmozódott Polányi Márga Formációnak le kellett pusztulnia.

Az Ugodi Mészkő Formáció a szenon képződmények között kivételes helyzetben 

van, mert mint bauxit fedő és fekii is szerepelhet.

Űskörnyezeti következtetések

A középhegységi felső kréta bauxitok feküjét legnagyobbrészt karszto

sodott felső triász képződmények alkotják.

A felső triász és a felső kréta között keletkezett képződmények le

pusztulása a legnagyobb valószínűséggel a turoni és koniaci emeletek ide
jén játszódott le.
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A középhegységi üledékgyűjtő területe a.felső kréta idején a 

Normapolles növényföldrajzi provencia mediterrán régiójába tartozott.

A cenoman végén a turoni elején, a ma már kihalt, zárvatermő Mor- 

mapolles nemzetségek robbanásszerűen meghódították a trópusi-sibtrópusi 

éghajlatú Tethys ÉNy-i partvidékét.
A Normapolles első képviselői a középhegységi üledékgyűjtő felső 

szantoniba sorolt Complexiopollis - Oculopollis dominancia zóna képződ

ményeiből kerültek elő.

Azt, hogy a felső kréta korábbi szakaszán is már itt tenyésztek e 

karsztos vidék lejtőin, az bizonyítja, hogy már az első redukciós üledé

kekben is tömeges előfordulásúak.

A többnyire faalakú Normapolles nemzetségek mellett a vizenyős mo

csaras területeken gazdag haraszt vegetáció a jellemző, ugyanakkor 

nyitvatermőkkel csak ritkán találkozunk.

Míg a szárazföldün a Normapolles vezetésű vegetáció uralkodott, a 

kampániban érkező tengerben gazdag növényi mikroplankton. asszociáció 

tenyészett.

A bauxit felhalmozódásának kedvező bő csapadéké trópusi-szubtrópusi 

éghajlat csak a maasztrichti vége felé mutat hűvösödö tendenciát.

A felső kréta bauxit formációk felhalmozódása a sporomorfákkal jól 

jellemezhető felső szantoni Oculopollis - Trilobosporites dominancia 

zóna és a felső kampáni triangularis-spatiosus assembiage zóna közötti 

időszakban is folytatódott.

Ez a megállapítás azt bizonyítja, hogy a paleomorfologiai adottsá

goknak megfelelően a középhegységi üledékgyűjtő területén, egyidőben 

szárazföldi és édesvízi, majd szárazföldi és tengeri üledékképződés 

folyt.

Ez a dolgozat egy bő rezüméje annak az előadásnak, ami a Il.Paleobotani- 

kai Ankéton hangzott el. A szerző a teljes ill. bővített szöveget a MÁFI 

Évi Jelentésében kívánja megjelentetni Knauer Józseffel társszerzésben. 

Az előadás az 1990-ben Delfi-ben (Görögország) megtartott IGCP 207 ülé

sén hangzott el először teljes terjedelemben angol nyelven.
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B A U X I T E  O F P O S l T S  A ND SENON' i A N F ORMA T I ON S  IN THE T HAN SDANUBIA N CENTRAL

RANGÉ
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