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Felső-triász gyantatöredék a Balaton-felvidékről1

Upper Triassic amber fragments from the Balaton Highland, Hungary

Tá r g ys z av a k :  Balaton-felvidék, felső-triász, gyanta, infravörös spektroszkópia, karni, szekvenciasztratigráfia

Összefoglalás

A Balaton-felvidék földtani térképezése során, 1986-ban mélyült Barnag Bat–2 fúrás rétegsorának a Sándorhegyi Formációt harántoló sza-
kaszából került elő a Magyarországról ismert első triász korú gyantalelet. A fosszilis gyanták egyik legalkalmasabb vizsgálati lehetősége az
infravörös spektroszkópia. A barnagi gyanta nagy hasonlóságot mutat a Magyarországon korábban talált kréta korú fosszilis gyantákkal, az
Ajka–Csinger-völgyi, ill. halimbai „ajkait” előfordulással, ill. sok vonatkozásban a recens fenyőfélék gyantájával. Az összehasonlított spektrumok
közül a legkevésbé az észak-olasz triász fosszilis gyantával mutat hasonlóságot. A Sándorhegyi Formáció Barnagi Tagozatának gyantát tartalmazó
rétegei kora-tuvali korúak. 

A Balaton-felvidéki gyanta-előfordulás ugyanabba a szélességi övbe esik, mint az egyéb ismert késő-triász leletek. A lelet kora egybeesik a ko-
rábban megismert leletek általában késő-juli–kora-tuvali korával is. A hagyományos lito- és biosztratigráfiai korreláció bizonytalanságai a gyanta-
tartalmú rétegek szekvenciasztratigráfiai korrelációját indokolják.

A DE ZANCHE et al. (1993) által a Dolomitokban kialakított szekvenciasztratigráfiai beosztás véleményünk szerint jól párhuzamosítható a
Balaton-felvidéki karni rétegsorral. E szerint a karni–1 szekvencia a ladin emelet legfelső rétegeivel indul, és felette a Fődolomitot magában foglaló
késő-karni–nori korú nori–1 szekvenciáig három harmadrendű szekvencia különböztethető meg. 
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Abstract

In the course of the mapping of the Balaton Highland, the first resin remnant known from the Triassic of Hungary, so far, was found in the sec-
tion comprising the Sándorhegy Formation in borehole Barnag Bat–4, which was drilled in 1986.

One of the most suitable methods for investigation of fossil resins is the infrared spectroscopy. The spectral peculiarity of fossil resin from
Barnag was compared with the spectra of amber of Baltic origin, with two other fossil resins from Hungary, with resins of recent pine and fruit-
trees, and with the data of an Upper Triassic amber from the Dolomites, respectively. The investigated spectrum has no similarity to Baltic amber
spectra. The non-Baltic (European) ambers show a variety of patterns. The resin from Barnag refers to the other Hungarian fossil resins —
Cretaceous „ajkaite”— found in Ajka–Csinger-völgy and Halimba, in many aspects, and shows similarity with the resin of recent conifers. The spec-
trum differs in the fingerprint region from of the Upper Triassic amber from the Dolomites. Among the spectra compared, the less similarity could
be identified between the spectrum of the fossil resin from Northern Italy and that of the Hungarian resin remnant examined.

Based on the investigations of GÓCZÁN, ORAVECZ-SCHEFFER (1996), the age of the resin-bearing lower, massive, cherty limestone beds of the
Barnag Member of the Sándorhegy Formation is Early Tuvalian. The limestone of a shallow marine facies, deposited near to the platform, repre-
sents the basin facies of the highstand unit of the third-order sequence of Carnian 3.

Based on the palaeogeographic reconstruction of KÁZMÉR, KOVÁCS (1985), HAAS (1994) the resin remnant derived from the Balaton
Highland indicates the same latitude zone — located between the Northern Limestone Alps and the Dolomites — as other known Late Triassic find-
ings (see GIANOLLA et al. 1998: Fig. 7).
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Bevezetés

Az északi félteke egyre gyarapodó számú — elsősorban
karni korú — gyantaleleteinek sorába illeszkedik az az apró
gyantatöredék, amely a Balaton-felvidék földtani térképe-
zése során, 1986-ban mélyült Barnag Bat–2 fúrás (további-
akban Bat–2) rétegsorából került elő. Az apró töredék
szerves eredetét, gyanta voltát Dosztály Lajos ismerte fel.
Az első magyarországi triász lelet jelentőségét fokozza a
karni rétegekből származó gyanták viszonylag jó rétegtani
korrelálhatósága (GIANOLLA et al. 1998). GIANOLLA et al.
(1998) felveti a gyanták paleoklimatológiai indikátor szere-
pének lehetőségét is.

A triász gyanták a múlt század második fele óta ismertek
Európában. PICHLER (1868) az alpi triász összletben, a „Car-
dita crenata-s rétegek” felső részében írt le kochenit néven
gyantát a tiroli Kochental feltárásaiban. JERZ (1966) a raibli2

összlet alsó szakaszát a „Carditás rétegekkel” (Cardita
Schichten), felső szakaszát a tori rétegekkel (Torer Schich-
ten) azonosította. A gyantát az alsó szakasz tartalmazza.
VÁVRA (1984) a legidősebb ausztriai előfordulásként emlí-
tette a lunzi rétegekből előkerült fosszilis gyantát.

A germán triász területén SOOM (1984) a svájci keuper
márgában3 említette a legidősebb svájci gyanta-előfor-
dulást.

A Déli-Alpokból GIANOLLA et al. (1998) ismertette rész-
letesen a karni gyanta-előfordulásokat a Dürrensteini For-
máció középső részéből. A leletek a formációnak szűk
rétegtani elterjedésű, partközeli fáciesű szakaszára korlá-
tozódnak.

Európán kívül LITWIN, ASH (1991) az arizonai Petrified
Forest National Park késő-karni rétegeiből írtak le két szint-
ben gyantát a Chinle-i Formáció Petrified Forest Tagozata
alsó szakaszán.

A Balaton-felvidéki gyanta-előfordulás

A Balaton-felvidéki karni medence több száz méter vastag
juli márgasorozata (Veszprémi Márga Formáció) és a Fődo-
lomit közötti kb. 130 m vastag rétegsor alkotja a Sándorhegyi
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The age of the finding coincides with the generally Late Julian — Early Tuvalian age of the remnants found so far. The doubtfulness of the con-
ventional litho- and biostratigraphic correlations justifies the sequence stratigraphic correlation of the resin-bearing beds.

GIANOLLA et al. (1998) made an attempt to a sequence stratigraphic correlation of the resin-bearing layers. Based on their results the appear-
ance of the fossil resins is confined to a third-order sequence. Before the correlation of the Barnag finding, authors give a short review of the
Carnian sequence stratigraphy of the Balaton Highland. According to our opinion, the sequence stratigraphic scale worked out by DE ZANCHE et
al. (1993) can be well correlated with the Carnian succession of the Balaton Highland (Figure 6). According to this, sequence Carnian 1 starts
with the uppermost beds of the Ladinian, and above it — up to the Nor 1 sequence of Late Carnian – Norian age, and comprising the Haupt-
dolomit— three third-order sequences  can be distinguished.

The lower section of the Barnag Member represents the highstand unit of sequence Car 3. The resin occurrence in the Dolomites is known from
sequence Car 3, as well. The position of the occurrences in the Northern Limestone Alps are not definite; they belong to sequences Car 2 or 3.

1. ábra. A Barnag Bat–2 fúrás szelvénye (BUDAI, CSILLAG 1999: 31.
ábra alapján)

1 — dolomit; 2 — mészkő; 3 — tűzköves mészkő; 4 — bitumenes mészkő; 5 —
mészmárga, márgás mészkő; 6 — márga; 7 — agyagmárga; 8 — vetőzóna; 9 — 

törmelék; 10 — gyanta; 11 — juli/tuvali határ

Figure 1. Stratigraphic column of the Sándorhegy Formation in the
Barnag Bat–2 borehole (after BUDAI, CSILLAG 1999: Figure 31)

1 — dolomite; 2 — limestone; 3 — cherty limestone; 4 — bituminous limestone; 5
— marly limestone; 6 — marl; 7 — claymarl; 8 — fault zone; 9 — debris; 10 — amber; 

11 — Julian/Tuvalian boundary

2 A raibli kifejezést a Déli-Alpokra vonatkozó hivatkozásoknál dél-alpi, az Észa-
ki-Mészkőalpokra vonatkozó hivatkozásoknál északi-mészkőalpi értelemben
használjuk.
3 GIANNOLA et al. (1998) szerint a Schilfsandsteinben.



Formáció Pécselyi és Barnagi Tagozatát. A Sándorhegyi
Formáció a medence feltöltődésének záró szakaszában kép-
ződött (BUDAI, CSILLAG 1998, CSILLAG 1991, 1999).

A formáció két kifejlődése található meg a Balaton-
felvidéken. A medencét övező platformok területén csak 
a formáció felső szintjét képviselő ún. „nagy onkoidos”
fácies kis vastagságú összlete fordul elő (BUDAI, CSILLAG

1998, CSILLAG 1991, 1999). A platformok területét is elérő
transzgresszió során nemcsak tiszta karbonátok, hanem a
Veszprémi Márga terrigén üledékeitől megkülönböztet-
hetetlen pélites rétegek is lerakódtak (CSILLAG 1999). 
A két kifejlődés közti átmenetet képviseli a Sándorhegyi
Formáció és az Edericsi Formáció Henyei Dolomit 
Tagozatának összefogazódása a medence és a plat-
form átmeneti területén (Balatonhenye, Felsőörs).

A Sándorhegyi Formáció teljes, medencebeli kifejlődésé-
nek vizsgálatára mélyült a Bat–2
térképező fúrás. A részletes palino-
lógiai és foraminiferavizsgálatok
alapján a juli/tuvali határ a fúrás 91,5
méterében található (GÓCZÁN, ORA-
VECZ-SCHEFFER 1996). Ugyanitt húz-
ható meg a Pécselyi és a Barnagi
Tagozat határa is (1. ábra).

A terepi leírás (CSILLAG 1986) sze-
rint a gyanta 84,8 m-ben került elő a
Barnagi Tagozat alsó szakaszából.
Kb. 8 mm hosszú, 4-5 mm széles, bar-
na, sötétbarna színű, szabálytalan tö-
résű, áttetsző ásványtöredéket képez.

A Barnagi Tagozat alsó,
74,3–88,7 m közötti szakaszát pa-
dos, 5-10 cm-es tűzkőgumókat tar-

talmazó mészkőrétegek alkotják, amelyeket 0,5–2,0 cm-
es mészmárga-közbetelepülések választanak el egymás-
tól. Ezek helyenként éles, máshol folyamatos átmenettel
érintkeznek a mészkővel. A mészkő NAGY (1999) nosz-
tori-völgyi mikrofácies-vizsgálatai alapján a platformlej-
tő középső–felső szakaszán, illetve egy lejtőteraszon
rakódott le.

A gyanta IR spektroszkópiai vizsgálatának
eredményei

A Barnag lelőhelyű mézszínű anyag infravörös (IR-)
spektrumán (2. ábra) észlelhető abszorpciók alapján megál-
lapítható, hogy a minta fosszilis gyanta. A vizsgálat Perkin-
Elmer Fourier-transzformációs infravörös spektrográffal
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2. ábra. A Barnag lelőhelyű fosszilis gyanta
infravörös spektruma

Figure 2. Infrared spectra of the fossil resin
from Barnag 

1. táblázat. Fosszilis gyanta változatok kémiai összetétel szerinti csoportosítása (HEY 1975 nyomán)

Table 1. Classification of fossil resins based on their chemical composition (after HEY 1975)
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készült, KBr-pasztillában, a 4000–400 cm–1 tartományban.
A borostyánfenyők fosszilis gyantájának (szukcinit):

egyszerűsített alapképlete 
(CH2COOH)2

vagy
CH2–COOH
|
CH2–COOH .

SERGANOVA, RAFIKOV (1965) részletesebb leírása alapján a
fosszilis gyantákat kondenzált aromás és hidroaromás gyűrűs
rendszerű nagymolekulák építik fel konjugált ket-
tőskötésekkel, sav-, észter- és hidroxilcsoportokkal (boros-
tyánkősav-succiraresorcinolészter, szabad succinoabietinsav,
borneolészter és nyomokban kéntartalmú anyagok). ROTT-
LÄNDER (1974) megfogalmazása szerint az anyag diabetinol-
sav poliésztere, annak mállási és bomlási termékeivel. 

A retinitek resinosav alapú gyanták. A keletkezésükre és
összetételükre vonatkozóan kialakult nézet alapján a fenyő-
gyanta fő kiinduló anyaga az abietinsav. A fosszilizáció és
diagenezis során az abietinsav diabietinsavvá dimerizá-

lódik, majd egy alkoholos csoporttal diabietinolsavvá ala-
kul, ami észterképződést tesz lehetővé. Polimerizáció
következtében teljesen oldhatatlanná válik. A balti boros-
tyánokra jellemző komponensként említett borostyánkősav
tulajdonképpen borostyánsav-anhidrid, amely a jelzett ész-
ternek az oxidációs terméke. A fosszilizációt az őserdő tala-
jának szubtrópusi és trópusi nedvessége, majd a tengeri
rothadó iszap okozza. Az áthalmozott balti borostyánok áta-
lakulásában a gleccserek jégnyomásának is szerepe van. A
kialakuló változatok szempontjából a paleobotanikai, ős-
földrajzi és geokémiai tényezőknek is jelentősége van.

Az irodalom száznál több variációjukat említi. Az egyes
régészeti vagy geológiai előfordulásokat az összetételre
vagy a lelőhelyre utaló névvel szokták említeni és ásvány-
tani változatok gyanánt felsorolni. A leggyakrabban előfor-
duló és régészeti, ill. geológiai tárgyú hivatkozásokban
talált változatoknak kémiai összetétel szempontjából az 1.
táblázatban összefoglalt csoportosításuk szokásos.

A borostyánok és fosszilis gyanták vizsgálatára nagyon
elterjedt módszer az infravörös spektrográfia. Az azonosítás

ún. „ujjlenyomat- (finger print)”
módszerrel történik összehason-
lító görbék alapján. A teljes spek-
trum sávonkénti részletes értel-
mezésére az anyag öszszetéte-
lének bonyolultsága miatt általá-
ban nem vállalkoznak a leírók. Az
összehasonlító alapgörbét ese-
tünkben MOENKE (1961) adatai
szolgáltatták (2. táblázat); az
ásványtani célú infravörös vizs-
gálatok irodalmában alapműként
szereplő későbbi Mineralspektren
c. atlaszában (MOENKE 1966) is
ezt közli.

Korábbi, egy-egy sávra vonat-
kozó értelmezés, ill. saját ez
irányú ismereteink (FÖLDVÁRI

1986, 1992) alapján megkísérel-
tük az egyes sávok asszignációját.
A spektrumokon a szerves funk-
ciós csoportok közül az alifás-
szénhidrogén-csoportok (főleg
metilén-, alárendelten metil-), az
aromás gyűrűk és az azokon elhe-
lyezkedő szubsztituensek, a szer-
ves savak karboxilja, fenol-, alko-
hol- és észtercsoportok sávjait
lehet azonosítani.

Az említett nehézségek elle-
nére a szakirodalom a borostyánok
infravörös spektrográfiás vizs-
gálata kapcsán további részleteket
tud megállapítani a borostyán
származásával kapcsolatban. A
vizsgálatok két alapvető célból
készülnek. A régészeti eredetű bo-

2. táblázat. A barnagi fosszilis gyanta IR spektrum sávjainak összevetése a klasszikus borostyán
spektrummal és a spektrum értelmezése

Table 2. Comparison and assignation of the IR bands of fossil resin from Barnag and the classical
amber



rostyánok esetében a borostyán származási helyét és a
kereskedelmi utakat nyomozzák, és ezek ismeretében
igyekeznek tisztázni a lelet korát. A geológiai jellegű kutatá-
sok esetében elsősorban a kor és a paleobotanikai információ
a fontos. A jellemzések alapját a balti borostyán és az egyéb
borostyánok elkülönítése jelenti.

A „balti” borostyánváltozatok (szukcinitek) jellemzője
az 1150–1160 cm–1-nél mutatkozó határozott elnyelési sáv,
amelyet egy 1250 cm–1-ig húzódó, közel 0,5 m széles, többé-
kevésbé egyenes váll követ (BECK et al. 1964). A diagenezis
során bekövetkező oxidáció előrehaladta a vízszintes váll
irányát folyamatosan lejtős vállá alakítja. Esetenként az
oxidációs mállás annyira megváltoztathatja a spektrumot,
hogy a biztosan balti eredetű borostyán sem ismerhető fel. A

régészeti borostyánleletek esetében különféle viasz- vagy
lakkbevonatok zavarhatják a specifikus spektrum felis-
merését. A balti borostyánok előfordulási területe Angliától
Hollandián, Dánián, Skandinávián, É-Németországon,
Lengyelországon, a Baltikumon keresztül Litvániáig, illet-
ve Belorusszia, Ukrajna, Kaspi-tó környéke, Szahalin
szigete és Jakutföld északkeleti részéig terjed. Kémiai
összetételükben a borostyánsav mennyisége 3–8% (BECK

1983). SAVKEVICH (1981) ehhez a típushoz hasonlónak tart-
ja a belorussziai, az ukrajnai, a Kaspi-tó környéki, a
Szahalin-szigeti és az ÉK-Jakutföldi előfordulásokat is. 

Az egyéb fosszilis gyantákat összefoglaló néven európai
borostyánoknak nevezik, más esetben a lelőhelyüknek meg-
felelően itáliai, szicíliai, román, francia, portugál stb. névvel
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3. táblázat. Geológiai borostyán-előfordulások kora és fő jellemzői

Table 3. Age and characterisation of the geological origin fossil resins
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illetik őket. Ezek alacsonyabb (<3%) borostyánsav-tar-
talmúak, és az infravörös spektrumon nem jelentkezik a spe-
cifikus „balti váll”. Az európai borostyánok fő típusai a reti-
nit, a rumänit és a szimenit. Első közelítésben az Alpok
jelentik az elválasztó vonalat a „balti” és az „európai” boros-
tyánok előfordulása között. Európán kívül is vannak hason-
ló fosszilisgyanta-előfordulások. 

A fentieken kívül vannak ismeretlen vagy be nem sorolt
típusok is. 

BECK (1983) szerint a több mint 5000 geológiai és ré-
gészeti borostyán-előfordulás 97,5%-a balti típusú boros-
tyánt tartalmaz. Az irodalomban közölt infravörös spekt-
rumok zöme is balti típusú borostyánról készült, ezért a nem
ide sorolandó változatok összehasonlító vizsgálata nehéz-
ségekbe ütközik.

A nem balti típusú fosszilis gyanták változatos képet
mutatnak, gyakran földrajzilag távoli előfordulások nagyon
hasonlóak, máskor közeli lelőhelyről származóak jelen-
tősen eltérnek egymástól. PRIESE (1977) retinit típusú gyan-
ta esetében a 700 cm–1-nél megjelenő sávot emeli ki a
jellemzésnél.

Geológiai minták esetében az „ujjlenyomat-” módszerű
összehasonlító leírásokban a fenti ismérvek mellett a fenyő-
félék gyantájára jellemző 1250 cm–1-nél jelentkező elnyelési
sávot szokták említeni (LANGENHEIM, BECK 1965). A geoló-
giai eredetű fosszilis gyanták korára és változatára vonatkozó
elérhető adatokat a 3. táblázatban foglaltuk össze.

A barnagi előfordulás és más geológiai eredetű minták
összehasonlító IR-vizsgálatának adatait tartalmazza a 4.
táblázat. Ebből megállapítható, hogy a jelen tanulmány tár-
gyát képező lelet nem mutatja a balti borostyán jellegzetes
vonásait. A táblázatban a Barnag lelőhelyű minta, az észak-
olasz triász fosszilis gyanta és korábban vizsgált két másik
magyarországi lelet összehasonlító vizsgálati eredményeit
mutatjuk be. Ez alapján megállapítható, hogy a barnagi
minta nagy hasonlóságot mutat a Magyarországon koráb-
ban talált fosszilis gyantákkal, az Ajka-Csinger-völgyi, ill.
halimbai „ajkait-”előfordulással. Ezeket a mintákat koráb-
ban más típusú infravörös spektrográffal (Specord 75) vizs-
gáltuk, melynek a hullámszám-eloszlása különbözik a
jelenlegi készülék által szolgáltatott spektrumtól. Ettől a
különbségtől eltekintve a két spektrum egymáshoz és a most
vizsgált előforduláshoz is nagyon hasonló. Ugyancsak
korábbi vizsgálataink közül származik egy visontai ková-
sodott fatörzs fuzitjában talált gyanta infravörös spektruma.
Az összehasonlított spektrumok közül a vizsgálat tárgyát
képező lelet a legkevesebb hasonlóságot az észak-olasz
fosszilis gyantával mutatja. A szerzők által nyert spektrum
„ujjlenyomat-tartománya” egyetlen más irodalomban kö-
zölt fosszilis gyanta spektrumával sem egyezik. 

Végezetül és összehasonlításul két saját gyűjtésű jelen-
kori fenyőgyanta spektrumát mutatja be az 5. táblázat, me-
lyek sok vonatkozásban hasonlóak a fosszilis előfordulások-
hoz. Ugyanakkor a gyümölcsfagyanták spektruma ezektől
eltér, minden esetben sávszegényebb, egymáshoz azonban a
szilva, meggy és cseresznye gyantájának spektruma nagyon
hasonló.

4. táblázat. Geológiai eredetű fosszilis gyanták infravörös sávjainak
összehasonlítása

Table 4. Comparison of the IR bands of the geological origin fossil
resins

5. táblázat. Jelenkori fák gyantáinak infravörös spektrum
sávjai

Table 5. IR bands of the resins of recent woods 
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Diszkusszió

Ősföldrajz

A barnagi lelet megerősíti GIANOLLA et al. (1998)
megállapítását a karni gyanta-előfordulások paleogeográfi-
ai elterjedését illetően. A Pelsói-egység, a Dunántúli-közép-
hegység ősföldrajzi rekonstrukciói (KÁZMÉR, KOVÁCS 1985,
HAAS 1994) alapján a Balaton-felvidéki karni medence a
Déli-Alpok és az Északi-Mészkőalpok között helyezkedett
el, így ez a terület is beletartozott a gyanta-előfordulásoknak
az északi szélesség 10–30°-a között húzódó sávjába (l.
GIANOLLA et al. 1998: 7. ábra).

Nem ilyen egyértelmű a kép a gyantatartalmú rétegek
fáciesének összehasonlítása esetében. GIANOLLA et al.
(1998) szerint folyóvízi, partközeli, törmelékes rétegek tar-
talmazzák a fosszilis gyantákat (pl. Schilfsandstein, Lunzer
Schichten stb.).

A Balaton-felvidéki gyanta-előfordulás ezzel szemben a
Barnagi Tagozat egy uralkodóan karbonátos szakaszán
került elő, amelynek mikrofáciese platformlejtőt jelez
(NAGY 1999). Egyértelműen közeli szárazulati térszínre
kevés jel utal az egykori medencét keretező platformok
területén. Ezek közé sorolható:

— a Barnagi Tagozat felső szakaszának márgaréte-
geiben a növénymaradványok gyakorisága;

— a keszthelyi-hegységi Szent Miklós-völgyben előke-
rült, jó megtartású, bizonytalan korú (valószínűleg késő-
juli–tuvali) nyitvatermő-termés;

— a Barnag közelében lévő tótvázsonyi kőfejtő réteg-
sorában VICZIÁN et al. (1999) által igazolt terresztrikus mál-
lás a Sédvölgyi Dolomit felső szakaszán, a Barnagi Tagozat
ún. nagyonkoidos kifejlődése alatt néhány méterrel. Így ez
esetleg párhuzamosítható a gyantatartalmú rétegekkel, an-
nak ellenére, hogy egyértelmű palinspasztikus ősföldrajzi
rekonstrukció nem készíthető a viszonylag nagy ampli-
túdójú kompressziós és harántelmozdulásos szerkezetek
miatt, bizonyosra vehető, hogy ugyanannak a platformnak a
kiemelt területéről és lejtőjéről van szó; a két terület eredeti
távolsága sem lehetett jelentősen nagyobb a mai, néhány
kilométeresnél.

A gyantaleletek kora

Az alpi és germán triász területeken egyaránt — az
ammoniteszek hiánya miatt — nehézségekbe ütközik a
pontos kormeghatározás a késő-juli–tuvali rétegsorokban.

A gazdag spóra-, pollentartalom és a ritka ammonitesz-
előfordulások párhuzamosítása ad elsősorban lehetőséget a
képződmények korának meghatározására. Sok esetben a ha-
gyományos besorolás (pl. a „tori rétegek” tuvali kora) örök-
lődik át a mai kronosztratigráfiai tagolásokba.

Az Északi-Mészkőalpok keleti részének gyantát tartal-
mazó ún. „lunzi rétegeit” az alsó-juli (cordevolei) összlet
fedőjébe helyezik (BEHRENS 1973, DUNAY, FISCHER 1978).
Fedőjének (Opponitzi Mészkő) kora tuvali.

Az Északi-Mészkőalpok nyugati részének és a Drauzug

ún. „raibli rétegeinek” kora juli–tuvali (BECHSTÄDT,
SCHWEIZER 1991). PICHLER (1868) gyantatartalmú „Cardita
crenata-s rétegei” JERZ (1966) és DUNAY, FISCHER (1978)
alapján juli korúak.

A SOOM (1984) által leírt gyanta GIANOLLA et al. (1998)
szerint a Schilfsandsteinből származik. AIGNER, BACHMANN

(1992) a germán triász területén a Schilfsandstein folyóvízi
összletét BEHRENS (1973) nyomán a turbidites kifejlődésű
Lunzi Homokkő heteropikus fácieseként értelmezik. Kora
— ebből következően — juli. Ugyancsak a „lunzi rétegek”
és a Schilfsandstein egyező korát erősíti meg a palinológiai
kép is (DUNAY, FISCHER 1978).

A Déli-Alpok területén — a Dolomitokban —
GIANOLLA et al. (1998) a Dürrensteini Formáció Santa
Croce (Heiligkreuz) melletti feltárásában a juli legfelső sza-
kaszába sorolták a gyantát tartalmazó rétegeket.

Az észak-amerikai Chinle-i Formáció kora DUNAY,
FISHER (1978) szerint — a Brodospira striata megjelenésére
alapozva — tuvali. A Chinle-i Formáció Petrified Forest
Tagozatában előforduló gyantatartalmú rétegeket LITWIN,
ASH (1991) — növénymaradványaik és palynomorpháik
alapján — ugyancsak a felső-karniba helyezték.

A barnagi szelvényben a gyantatöredék a tuvali rétegek
alján, 6,7 méterrel a palynomorphák és foraminiferák segít-
ségével meghatározott juli/tuvali határ (GÓCZÁN, ORAVECZ-
SCHEFFER 1996) fölött fordult elő.

A „raibli rétegek” JERZ (1966) szerint kitöltik a juli
emeletet. A leírásokból nem állapítható meg, hogy a gyanta
az ún. első vagy az ún. második agyagmárgaszintből került-
e elő. Ugyancsak ismeretlen a szintén juli „lunzi rétegek-
ben” a gyantaleletek pontos rétegtani helye. A „lunzi réte-
gek” terrigén kifejlődései azonban az összlet felső, késő-juli
szakaszán települnek. Valószínű, hogy a gyanta-előfordulá-
sok ebben a szintben találhatók.

A germán triász kifejlődési területén a Schilfsandstein
az északi-mészkőalpi Lunzi Homokkőhöz kapcsolódik,
kora tehát juli.

A Balaton-felvidéki lelet kora-tuvali, az arizonai előfor-
dulás tuvali.

Összefoglalva megállapítható, hogy csak feltételesen
szűkíthető le a gyanta-előfordulások kora — rétegtani
alapon — a késő-juli–kora-tuvali időszakra (l. GIANOLLA et
al. 1998).

Szekvenciasztratigráfia

A hagyományos lito- és biosztratigráfiai korreláció
bizonytalanságai a gyantatartalmú rétegek szekvenciasztra-
tigráfiai korrelációját indokolják.

GIANOLLA et al. (1998) kísérletet tettek a gyantatartalmú
rétegek szekvenciasztratigráfiai korrelációjára. Korrelációs
táblázatuk alapján a fosszilis gyanták egy harmadrendű
szekvenciára korlátozódnak.

A barnagi előfordulás korrelációja előtt röviden áttekint-
jük a Balaton-felvidék karni szekvenciasztratigráfiáját.

BUDAI, HAAS (1997), valamint HAAS, BUDAI (1999) tel-
jes áttekintést ad nemcsak a Balaton-felvidék, hanem a tel-



jes Dunántúli-középhegység triász szekvenciasztratigrá-
fiájáról. A raibli rétegek juli szakaszával (Cardita Schich-
ten) és a lunzi rétegekkel párhuzamosítható Veszprémi
Márga Formációt két harmadrendű szekvenciára osztják,
amelyek legfelső része magába foglalja a Sándorhegyi
Formáció legalsó rétegeit (C1, C2) is. A Sándorhegyi
Formáció egésze — a legalsó rétegek kivételével —
véleményük szerint egyetlen, önálló harmadrendű szek-
venciát (C3) alkot. A fentiektől némileg eltérő, DE ZANCHE

et al. (1993) által a Dolomitokban kialakított szekvencia-
sztratigráfiai beosztás azonban véleményünk szerint jól
párhuzamosítható a Balaton-felvidéki karni rétegsorral (6.
táblázat, 3. ábra). E szerint a karni–1 szekvencia a ladin
emelet legfelső rétegeivel indul, és felette a Fődolomitot
magában foglaló késő-karni–nori korú nori–1 szekven-
ciáig nem két, hanem három harmadrendű szekvencia
különböztethető meg.

Karni–1 szekvencia 

A ladin–karni karni–1 szekvencia kora-karni szakaszába
sorolható a Kádártai Dolomit platformja és a Balaton-felvidé-
ki karni medence területén a Füredi Mészkő hemipelágikus
összlete. Ezek megfelelnek a Dolomitok San Cassiani-i kifej-
lődésének és az alsó-cassiani dolomitplatformnak.

Karni–2 szekvencia 

A juli karni–2 szekvencia kisvízi egységének a
medence területén a Mencshelyi Márga alsó, sok intra-
klasztot, bioklasztot, gradált mészhomokot tartalmazó

szakasza felelhet meg. Transzgresszív egysége a Kádártai
Dolomit platformját is elborította. Magasvízi egység a
medencében a Nosztori Mészkő, a platformon az Edericsi
Mészkő és a Sédvölgyi Dolomit. A karni–2 szekvencia a
medence területén a Pécselyi Tagozat néhány méter vastag
bioklasztos, pados mészkövével zárul. A karni–2 szekven-
ciának a Dolomitokban a Car–2 szekvenciát alkotó San
Cassiani Formáció és az azzal heteropikus Cassiani
Dolomit–2 felel meg.

Karni–3 szekvencia

A karni–3 szekvencia a medenceterületen a Pécselyi
Tagozat hiperszalin fáciesű laminitjével (kisvízi egység)
kezdődik, amelyre egy transzgresszív márga, majd Barnagi
Tagozat pados, tűzköves mészkőösszlete (magasvízi egy-
ség) települ. A magasvízi egységen belül húzható meg a
juli/tuvali határ, és ebből az egységből került elő a gyanta-
maradvány is. A platform erőteljes progradációja a magas-
víz idején hozta létre a Henyei Dolomitnak a medencékbe
mélyen benyúló progradációs ékeit. Kora alapján ez a
szekvencia a Dolomitok Car–3 szekvenciájával (Dürren-
steini Formáció) párhuzamosítható. A gyantaleletek a
Dürrensteini Formáció alsó szakaszán és a Barnagi Tagozat
alján ugyanabba a szekvenciába sorolhatók.

Karni–4 szekvencia

A karni–4 szekvenciát a Barnagi Tagozat felső szakasza
alkotja. Ennek a medence területén és a platformon is megjele-
nő jellegzetes, sok bioklasztot, nagyméretű onkoidokat tartal-
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6. táblázat. A Balaton-felvidék és a Déli-Alpok karni szekvenciasztratigráfiájának összehasonlítása

Table 6. Comparison of Carnian sequence stratigraphy of Balaton Highland and South Alps
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mazó márgás kifejlődései határozott transzgressziót igazol-
nak. A szekvencia felső része csonka, mivel a Fődolomit For-
máció által jellemezhető szekvencia kisvízi egysége enyhe
eróziós felszínnel jelentkezik számos helyen (CSILLAG 1991,
1999, NAGY 1999). A Dolomitokban a Raibli Formáció réte-
geiből álló Car–4 szekvencia párhuzamosítható az egységgel. 

BECHSTÄDT, SCHWEIZER (1991) három szekvenciát
különített el a Keleti-Alpok raibli sorozatában, ami jól
párhuzamosítható JERZ (1966) beosztásával. A „Reingraben
Event” és a Fődolomittal jellemezhető késő-tuvali szekven-

cia között három ciklus mutatható ki ezen a területen is.
Sajnos a rendelkezésre álló leírások alapján nem lehet
eldönteni, hogy a kochentali gyanta-előfordulás a Jerz-féle
1a vagy 1c szakaszba tartozik. Az első a karni–2, a második
a karni–3 szekvenciába sorolható (6. táblázat). A „lunzi
rétegek” felső, feltételezhetően a gyantát tartalmazó rétegei
is késő-juli koruk alapján a karni–2 szekvencia felső részébe
vagy a karni–3 szekvenciába tartoznak.

Összefoglalás

A Barnag Bat–2 fúrásból előkerült késő-triász gyanta-
maradvány ásványtani szempontból nem mutatja a balti
borostyán jellegeit. Infravörös spektruma sok szempontból
hasonlít az észak-olaszországi felső-triász előfordulás gyan-
tájának spektrumképéhez, de még nagyobb a hasonlóság a
magyarországi kréta „ajkait-” előfordulásokkal.

A Sándorhegyi Formáció Barnagi Tagozatának gyantát
tartalmazó, alsó, pados, tűzköves mészkőrétegei GÓCZÁN,
ORAVECZ-SCHEFFER (1996) munkája alapján kora-tuvali
korúak. A sekélytengeri, platformközeli fáciesben lerakó-
dott mészkő a karni–3 harmadrendű szekvencia magasvízi
egységének medencekifejlődése.

KÁZMÉR, KOVÁCS (1985), HAAS (1994) ősföldrajzi
rekonstrukciója szerint a Balaton-felvidéki gyanta-előfor-
dulás ugyanabba a szélességi övbe esik — az Északi-
Mészkőalpok és a Dolomitok közé —, mint az egyéb ismert
késő-triász leletek (l. GIANOLLA et al. 1998: 7. ábra).

A lelet kora egybeesik a korábban megismert leletek
általában késő-juli–kora-tuvali tehető korával is. A Barnagi
Tagozat alsó szakasza a karni–3 szekvencia magasvízi egy-
sége. A Dolomitokban ugyancsak a 3. karni szekvenciában
ismerjük a gyanta-előfordulást. Az északi-mészkőalpi elő-
fordulások helyzete nem egyértelmű, a 2. vagy a 3. karni
szekvenciába tartoznak.

Köszönetnyilvánítás

A szerzők köszönetet mondanak Balla Zoltánnak és
Budai Tamásnak az alapos lektori munkáért.

3. ábra. A Balaton-felvidéki felső-triász képződ-
mények litosztratigráfiai tagolása (BUDAI, CSILLAG

1999: 27. ábra alapján)

Figure 3. Lithostratigraphic division of the Carnian
formations of the Balaton Highland and the Southern 

Bakony (after BUDAI, CSILLAG 1999: Figure 27)
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