
KRONOSZTRATIGRÁFIAI ÉRTÉKELÉS
G ó c zá n  F.— Or a v e c z n é  Sc h e f f e r  A.—Sza b ó  I.

A feldolgozott alsó-triász rétegsorok biosztratigráfiai vizsgálatainak ered
ményeként jelentős mértékben pontosodott, tisztult a középhegységi szkíta 
képződményekről alkotott bio—kronosztratigráfiai kép. Ez nemcsak a bio
sztratigráfiai tagolásra és az ennek nyomán lehetségessé vált párhuzamosí
tásra és korrelációra vonatkozik, hanem az új, nemzetközileg elfogadott krono
sztratigráfiai keretbe való besorolásra is.

A vizsgálati adatokból leszűrt rétegtani eredmények táblázatos összefog
lalását a 38. ábra mutatja.

A litosztratigráfiai egységek tekintetében a Magyar Rétegtani Bizottság 
Triász Albizottságának 1985. évi állásfoglalását vettük alapul.

Az ortosztratigráfiai zonáció és kronosztratigráfiai skála az 1984. évi 
Moszkvai Nemzetközi Geológiai Kongresszuson elfogadott beosztás szerint 
készült. Kiegészítésként a legfelső szkíta és alsó-anisusi határzónáknál W ang 
Y i -Gang (1985) zonáció javaslatát használtuk fel.

Kronosztratigráfiai eredményeink földtörténeti sorrendben a következők :
1. a perm—triász képződmények elhatárolása a középhegység ÉK-i ki

fejlődési területének folyamatos tengeri rétegsorában palyno- és foraminifera 
parasztratigráfiai alapon ;

2. a szkíta főemelet tagolása 17 új palynozóna alapján;
3. három, sztratigráfiai értékű Foraminifera együttes-zóna kijelölése;
4. javaslat az indusi—olenyoki alemeletek elhatárolására sporomorpha 

zonáció alapján;
5. a szkíta—anisusi emeletek határának definiálása palynosztratigráfiai, 

mikro- és makrofaunisztikai alapon.

Perm—triász képződmények elhatárolása

A paleozoikum és a mezozoikum közötti időszakhatár problematikája az 
utóbbi évtizedben a Tethys-régió rétegtanával foglalkozó kutatók érdeklődé
sének homlokterében áll. Nemzeti és nemzetközi munkabizottságok és spe
ciális rendezvények foglalkoznak a kérdéssel. Mindezek áttekintését és érté
kelését a Japán—Kínai Munkacsoport 1984. évben megjelent összefoglalása 
adja (Sheng Jin-zhang et al., 1984).

Az egész Közép- és Kelet-Tethys-i területről származó litológiai és pale
ontológiái vizsgálati adatok értékelése alapján megállapították, hogy tengeri, 
folyamatos, Ammonites-tartalmú perm—triász rétegsorok csak Dél-Kínában 
és az indiai Kashmir szelvényeiben ismertek. Ezek közül a Tethys régió perm —
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triász határsztratotípusául a dél-kínai Changhsing tartománybeli Meishan- 
szelvényt jelölték ki. Itt a Pseudotirolites—Rotodiscoceras zónába tartozó, 
gazdag faunatartalmú Changhsing Mészkő Formáció felett vékony, helyen
ként tufitos agyag határréteggel az ún. Chinglung-csoport kevert faunatartal
mú rétegei következtek perm típusú Brachiopodákkal és triászból ismert Am
monites és Bivalvia faunával.

Az összes elhatárolási lehetőséget megvizsgálva és megvitatva egyöntetű 
állásfoglalásra jutottak, miszerint az időszakhatár az Otoceras woodvardi 
zóna, ill. az ezzel azonosítható Anchignathodus parvus Conodonta zóna bázi
sára tehető. E határ ugyanis nemcsak egyes taxonok fejlődésében és fellépé
sében nyilvánul meg, hanem az élővilág olyan gyökeres megváltozásában is, 
mint amilyent a rendkívül gazdag felső-perm alga, korall, Trilobita, Fusulina 
és kis-Foraminifera fauna egyidejű kihalása jelez.

E kutatástörténeti helyzetkép előrebocsátása után válnak érthetővé a 
Dunántúli-középhegység perm—triász határképződményeinek vizsgálatából 
nyert adataink és következtetéseink.

Az Alcsútdoboz 2. sz. fúrás 920,9—918,0 mélységközében és a Gárdony
1. sz. fúrásban 306,80—306,45 m között harántolt, az Alcsútdobozi Mészkő 
Formáció legalsó szakaszát alkotó biopátitban és oolitos mészkőben gazdag 
Foraminifera és mészalga asszociáció található, melynek legfontosabb taxon- 
jai a következők: Myzzia velebitana (Sc h u b e r t ), Gymnocodium bellerophontis 
(R o t h p l e t z ), Paraglobivalvulina mira R e it l in g e r , Paraglobivalvulina gracilis 
Z a n . et A l t in e r , Globivalvulina vonderschmitti R e ic h e l , Globivalvulina dis- 
tensa W a n g , Colaniella sp., Dagmarita cf. altilis W a n g , Robuloides lens 
R e ic h e l , Tuberitina collosa R e it l in g e r , Staffella sp., Nankinella orbiculare 
L e e . Agathammina pusilla (G e in it z ), Hemigordius brunni L y s  et al.

Ez a mikrofauna összetételében megegyezik a fekü Dinnyési Dolomit For
máció felső részében kőzetalkotó mennyiségben jelenlevő együttesekkel, csak 
az Alcsútdobozi Mészkő Formáció e legalsó szakaszában jóval kisebb egyed- 
számmal jelentkezik. A fokozatos faunagyérülés folyamatos szöveti változás
sal jár együtt, amely egyre növekvő átmérőjű ooidok megjelenésében és foko
zatos dúsulásban nyilvánul meg.

A Foraminiferák és mészalgák kezdetben mind az alapanyagban, mind 
az ooidok belsejében megfigyelhetők, majd egyre gyérülve már csak ooidok- 
ban találhatók, végül teljesen eltűnnek. E mikrofáciesét tekintve is folyama
tosan változó üledéksorban jelenlevő taxonok az eddig ismert legfiatalabb 
perm korú mikrofaunához tartoznak és a changhsingi emelet felső, Pseudo- 
tirolites—Rotodiscoceras zónáját jelzik. Igen nagyfokú egyezést mutatnak a 
dél-kínai changhsingi sztratotípus szelvény (Zhao J i n -k e  et ah, 1981) és a 
himalájai Lamajuru (L y s  M. et ah, 1980) szelvényének faunájával, valamint 
a Dolomitokból közölt bellerophonos mészkő és Tesero oolit Foraminifera 
társulásaival (Pa s in i  M., 1985). * *

38. ábra. A  Dunántúli-középhegység alsó-triász képződményeinek rétegtani tagolása 
(Összeállította: G óczán  F. — Oraveczné  Scheffer  A .—Szabó  I. 1985)

* Szabó I. határozása alapján.
Fig. 38. Stratigraphy of the Lower Triassic in the Transdanubian Mid-Mountains (Plotted 

by F. Góczán-A .  Oravecz-Scheffer- I .  Szabó  1985)
* Determ, by I. Szabó.
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E szelvényekben ugyanúgy, mint az általunk feldolgozott Alcsútdoboz 2. 
és Gárdony 1. sz. fúrások rétegsorában a perm—triász határt a gazdag perm 
Foraminifera faima kimaradása jelzi. A jellegzetes triász mikrofauna elemek 
(Cyclogyra—Reetocornuspira (L. tábla) csak jóval e határ felett — mikrofauna- 
mentes képződmények közbeiktatódása után — jelennek meg a griesbachi al- 
emelet felsó' részébe helyezhető szakaszon.

A makrofauna apró Claraiák (Cl. wangi-griesbachi) gyakori megjelenésé
vel, Lingula sp. kíséretében a zónajelző Cl. clarait megelőzően tipikus alsó-triász 
fauna fejlődési sort képeznek: az Alcsútdobozi Mészkő Formáció alsó szaka
szát a Cl. wangi-griesbachi az Alcsútdobozi Mészkő Formáció felső szakaszát 
pedig a Cl. clarai jellemzi. A Claraia genus magasabb szintekre jellemző fajai 
(Cl. aurita, Cl. dalpiazi) nem kerültek elő az Alcsútdoboz 2. sz. fúrásból.

A Köveskál 9. sz. fúrás rétegsorából hiányzik az Alcsútdoboz 2.-ben 
annyira jellemző lingulás—apró Claraiás rétegcsoport, megjelenik viszont a 
Cl. clarai és a Cl. aurita. Ez a két rétegsor fácieskülönbségei következtében 
létrejött fauna fejlődési különbséget, de biozóna-kimaradást is jelezhet (a Kk. 
9. esetében). Fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a perm—triász határt 
makrofaunisztikai alapon pontosan kijelölni nem lehet.

Palynosztratigráfiai módszerrel a perm—triász határ megvonását az Ad.
2. sz. fúrással harántolt Alcsútdobozi Mészkő Formáció képződményeinek mé
teres átlagmintákkal való vizsgálata tette lehetővé. A fúrás folyamatos réteg
sorában a Dinnyési Dolomit Formáció és az Alcsútdobozi Mészkő Formáció 
közötti litosztratigráfiai határ a sporomorpha asszociációkban nem bizonyult 
palynosztratigráfiai határnak. A 922,4—919,0 m közti szakaszon még a felső- 
perm bellerophonos képződményekben fellépő és ideiglenesen a ,,Tympani- 
cysta”  B a l m e , 1979 nemzetségbe sorolt „gombaspórák”  dominálnak, a Punc- 
tatisporites, Calamospora, Falcisporites, Klausipollenites, Striatoabieites, Lu- 
natisporites, Lueckisporites nemzetségek egy-egy tagjának előfordulásával, de 
már az eddig ismert felső-perm asszociációk faj- és példányszám-gazdagsága 
nélkül. Ezt az asszociációt a Tethys-régióban a Lueckisporites vezetésű felső- 
perm sporomorpha együtteseknél fiatalabbnak, a felső-perm legfiatalabb paly- 
nológiai maradványegyüttesének tekintjük, és a „Tympanicysta” —Punctati- 
sporites—Calamospora együttes-zónába soroljuk. Foraminifera-tartalma alap
ján a changhsingi emelet felső, Pseudotirolites—Rotodiscoceras zónájába tar
tozónak véljük.

A rétegsorban 919,0 m-ben jelentkezik először olyan sporomorpha asszo
ciáció, melynek vezető elemeit a zömmel tetrádokban előforduló és a középső- 
triászhoz tartozó hengelói felső-bunter képződményekből leírt Lapposisporites 
V is s c h e r , 1966 nemzetség tagjai, és az eddig legidősebb alsó-triász sporo
morpha asszociációnak tekintett Ny-kanadai együttesből először közölt 
Kraeuselisporites apiculatus Ja n s o n iu s , 1962 alkotják, néhány, még a felső- 
permből áthúzódó bisaccat fenyőpollen kíséretében (LIV—L X III. táblák).

Ezt, a már minden kétséget kizáróan tirász elemek vezetésével jellemzett 
asszociációt az alsó-triász eddig ismert legidősebb sporomorpha együttesének 
tekintjük és a griesbachi emelet kezdő szakaszába, az Otoceras woodwardi, ill. 
a boreális régió 0 . boreale zónájába tartozónak ítéljük. Részükre a Lapposi
sporites—Kraeuselisporites együttes-zóna bevezetését javasoljuk.

Ezt az értékelésünket látszik megerősíteni az a tény is, hogy a rétegsor 
magasabb szakaszában, 820,0 m-ben kezdődik az Ophiceras connectens zónát 
jelző Reetocornuspira—Cyclogyra Foraminifera-együttes fellépése.
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A Balaton-felvidéken ismert folyóvízi kifejló'désű Balatonfelvidéki Ho
mokkő Formáció felett üledékhézaggal települő Nadáskúti Dolomit Tagozat
ban a Köveskál 9. sz. fúrás vizsgálata alapján a litosztratigráfiai határ felett 
10 cm-rel ugyancsak Lapposisporites vezetésű sporomorpha asszociáció talál
ható, mely pontosan azonosítható az Alcsútdoboz 2. sz. fúrás 919,0—904,4 m 
mélységközében meghatározott Lapposisporites vezetésű, legalsó-griesbachi 
korú asszociációval.

Összefoglalva a perm—triász határképződményekre vonatkozó mikrobio- 
sztratigráfiai vizsgálatainkat, megállapíthatjuk, hogy a Dunántúli-középhegy
ség ÉK-i, tengeri kifejlődésű, de Ammonites faunát nem tartalmazó képződ
ményeiben a perm—triász határa a Foraminifera farma alapján az Alcsút- 
dobozi Mészkő Formáció legalsó, oolitos szakaszában — a gazdag changhsingi 
Foraminifera fauna kimaradásával — 918,0 m-ben vonható meg. Ezt mintegy 
egy méterrel (919,0 m) megelőzi a palynosztratigráfiai perm—triász határ, 
melyet a Lapposisporites és Kraeuselisporites nemzetségek képviselőinek együt
tes megjelenése indokol. Mivel ez utóbbi új, triász elemek fellépésén alapszik, 
a biokronosztratigráfiai határt itt húzzuk meg.

Alsó-triász képződmények para- és kronosztratigráfiai tagolása

Az első triász Foraminifera asszociációk az Alcsútdobozi Mészkő Formáció 
középső szakaszából, ill. az Arácsi Márga Tagozat alsó rétegeiből ismertek. 
Ezek a Cyclogyra—Rectoeornuspira együttes zónát alkotják, mely zóna az 
ÉNy-iráni és Taurus-hegységbeli Ammonites- és Conodonta-tartalmú rétegek
ben való előfordulása alapján a griesbachi alemelet felső részét, az Ophiceras 
connectens zónát jelzi (A l t in e r  D. et al., 1979). A Litér 1. sz. fúrásban 73,0 —
44,0 m-ig terjed, az Alcsútdoboz 2. sz. fúrásban 820,0—750,0 m-ig. A Köves
kál 9. sz. fúrás erősen dolomitos kifejlődésében e fauna feltűnően gyér és rossz 
megtartású (350,0—339,0 m).

Vizsgált rétegsorainkban (Kk. 9. sz. fúrás: 251,0 m; Bsz. 3. sz. fúrás:
885,7 m; Ad. 2. sz. fúrás: 627,0 m-es mélységekben) az alsó-triász vegetációjá
ban a Densoisporites nejburgii (Sc h u l z ) B a l m e  tömeges megjelenésével ugrás
szerűen bekövetkezett változás figyelhető meg. Úgy véljük, hogy ez a revo
lúciós változás az alsó-triászt palynológiailag egyértelműen kettéosztja és 
Ammonitesek hiányában elégséges biosztratigráfiai indokot szolgáltat az alsó
triász indusi és olenyoki emeleteinek kronosztratigráfiai elhatárolásához.

Nemcsak regionálisan, de globálisan is megfigyelhető jelenség, hogy az 
alsó-triász alsó szakaszában a tengeri környezetű üledékeket egy gazdag szer
ves vázú mikroplanktonból : Scythiana, Veryhachium, Metaleiofusa, Mycrhyst- 
ridium és egy gyér szárazulati vegetációt tükröző, szegényes sporomorpha állo
mányú együttes jellemzi. A felső szakaszban pedig a D. nejburgii tömeges fel
lépése és a bisaccat fenyőpollenek gyors térhódítása állapítható meg. Ezért 
az indusi—olenyoki, azaz a smithi—spathi alemeletek határaként a nejburgii— 
reductum dominancia-zóna alsó határát javasoljuk.

A Csopaki Márga Formáció középső és felső szakaszában tömeges meg
jelenésű Meandrospira pusilla (Ho) (LI. tábla) akméja a Tirolites cas- 
sianus-zónával egybeesvén, a felső-szkíta olenyoki emeletének spathi aleme- 
letét jelzi. Jól korrelálható biozónát alkot a Tethys-régió egész területén a 
D-Alpok, Dinaridák, Ny-Kárpátok, Hellenidák, Tunézia, a Taurus és az
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Elburz-hegység, Kaukázus és D-Kína, valamint a Timor-sziget számos lelő
helyének szelvényeivel.

A Csopaki Márga Formáció alsó részét az Alcsútdoboz 2. sz. fúrásból a 
Naticella costata, kevés Conchostraca és a Lingulák jelzik.

A formáció felső harmadára a Costatoria ex  gr. costata megjelenése a 
Bakevillia cf. exporrecta, valamint Lingulák és Crinoideák előfordulása jel
lemző.

A Kk. 9. sz. fúrásban a Costatoria costata szintén a Csopaki Márga Formá
ció felső harmadában jelentkezik, amely a fedő Aszófői Dolomit Fomáció alsó 
rétegeiben is megtalálható.

Szkíta—anisusi képződmények elhatárolása

Az alsó- és középső-triász határának rétegsorainkban történt kijelölésénél 
ugyancsak az egykori vegetáció változásait vettük elsősorban figyelembe. A 
Csopaki Márga Formáció és az Aszófői Dolomit Formáció márgás—dolomit- 
márgás rétegeiben tömegesen előforduló sporomorpha asszociációk vizsgálata 
olyan evolúciós változásokat rögzített, amelyek a kronosztratigráfiai határ 
megvonását eredményezték. Az alsó-triász rétegsorok alsó szakaszában jel
lemző szervesvázú tengeri mikroplankton szervezetek uralma után, a Densoi- 
sporites nejburgii dominanciájával a felső szakaszban jelentkező revolúciós 
vegetációváltozás magával hozza az ősi, paleozóos bélyegeket hordozó bisaccat 
polleneket termelő flóra fokozatos visszahúzódását, majd csaknem teljes eltű
nését, ill. a középső-triászban virágkorukat élő, új, fiatal elemek fokozatos 
térhódítását.

E lépésről lépésre jól követhető regionális evolúciós változások alapján 
kézenfekvőnek tűnik a szkíta—anisusi határ megvonása ott, ahol a fiatal 
elemek dominanciája mellett megjelennek a — faunával is igazoltan — csak 
középső-triászból ismert, széles areájú és következetesen előforduló fajok. Az 
alpi és germán triász eddigi adatai szerint ilyen a Stettapollenites thiergartii 
(M a d l e b , 1964) Cl e m e n t -W:e s t e b h o f  et al., 1974 (emend. B ettgman , 1983).

A fentiek alapján tehát a szkíta—anisusi határát ott jelöltük ki, ahol a 
crassa—balatonicus együttesben a Stellapollenites thiergartii első fellépése 
jelentkezik. Ez egyúttal megszabja a crassa—balatonicus zóna felső határát is.

Ezt az együttes-zónát a nemzetközi orthosztratigráfiai beosztás szerinti 
carniolicus zónába tartozónak tartjuk. Az anisusi emelet legalsó palynozóná- 
ját, a thiergartii — heteromorphus együttes-zónát, a Lenotropites — Japonites 
zónába soroljuk.

Az alsó- és középső-triász határ definíciójával kapcsolatban itt szólunk 
annak a gondolatnak a felvetéséről is, amelyet először Sza b ó  I. fogalmazott 
meg, miszerint a szkíta—anisusi határt a Csopaki Márga Formáció felső sza
kaszában is meg lehetne vonni. A Costatoria genus megjelenése a werfeni 
formációcsoport felső tagozatában lehetővé teszi — figyelembe véve az 
Ammonites faunától elkülönült voltát — a szkíta—anisusi határrétegek 
kijelölését még a werfeni formációcsoporton belül. A különböző maradvány
együttesekben egyidőben jelentkező, az előzőknél fiatalabb triász elemek 
( Costatoria costata, Gervilleiák, Glomospirella elbursorum, Meandrospira gigan- 
tea) alapján is indokolt lehet a határ ilyen kijelölése. Ugyanezzel a javaslattal 
P atbttlkts D. et al. már 1979-ben élt.
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Jelen összefoglalásunkban a szkíta— anisusi határt mégsem itt, hanem az 
Aszófői Dolomit Formáció alsó szakaszában, a crassa—balatonicus zóna felső 
határát megszabó S. tliiergartii első fellépése alapján jelöltük ki. Ezt a már 
kifejtett vegetációs változásokon kívül az alábbiakkal is indokoljuk:

1. a Costatoria costata fajöltője a mai ismeretek szerint a szkíta felső sza
kaszában kezdődik és az anisusi középső szakaszáig tart ;

2. a „Meandrospira gigantea”  összekötő alak a spathi M. pusilla és az 
anisusi M. dinarica között. E jellege és a vele együtt előforduló ugyancsak 
átmeneti típusú Glomospirellák önmagukban nem igazolják a szkíta—anisusi 
határt ;

3. a szkíta vegetációjában bekövetkezett revolúció során a papillatus — 
nejburgii Oppel-zónában már megjelenik ugyan a középső-triászban virág
korát élő Triadispora crassa K l a u s , de az anisusinál korábbról még nem ismert 
Stellapollenites thiergartii (M a d l e r ) Cl e m e n t -W e st e r h o e  et ah, Dyupetalum 
vicentinensis B r u g m a n  és Concentricisporites A n t o n e s  с и alakok nélkül. Ezért 
a T. crassa fellépését a nejburgii asszociációban nem tekintjük elégséges bizo
nyítéknak a szkíta—anisusi elhatárolásához.

Összefoglalva a fenti biokronosztratigráfiai eredményeket, a Dunántúli
középhegység alsó-triász képződményeinek kronosztratigráfiai értékelésében a 
következőkre jutottunk :

1. a Dinnyési Dolomit Formációból folyamatosan kifejlődő Alcsútdobozi 
Mészkő Formáció legalsó, néhány méter vastag oolitos szakaszának nagyobbik 
része még felső-perm korú, a changhsingi emelet legfelső részében képződött;

2. az Alcsútdobozi Mészkő Formáció alsó része és a Nádaskúti Dolomit 
Tagozat heteropikus, közel egyidejű képződésű, a griesbachi alemelet Otoceras 
woodwardi zónája idején keletkezett ;

3. az Alcsútdobozi Mészkő Formáció felső szakasza és az Arácsi Márga 
Tagozat középső része felső-griesbachi korú, az Ophiceras connectens zónába 
sorolható ;

4. az indusi—olenyoki határ a Hidegkúti Formáción belül jelölhető ki;
5. a Csopaki Márga Formáció egésze az olenyoki emeletbe tartozik. A 

smithi alemelet nagy részét és a spathi alemelet egészét kitölti, azaz az egész 
•cassianus zónát és a carniolicus zóna egy részét ;

6. az alsó- és középső-triász határ megvonása az Aszófői Dolomit Formá
ción belül az alsó dolomitmárgás szakaszban történik. Ezért és az Iszkahegyi 
Mészkőben jelenlevő mikro- és makrofauna elemek felismerése alapján, a 
■korábbi felfogással ellentétben, az Aszófői Dolomit Formáció nagy részét és az 
arra települő Iszkahegyi Mészkő egészét az anisusi emeletbe soroljuk.


