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Adatok a dunántúli újpaleozóos képződmények 
biosztratigráfiájához 

ár. Barabásné Stuhl Ágnes* 
(5 ábrával, 2 táblával) 

Ö s s z e f o g l a l á s : Az elmúlt évtizedben végzett nyersanyagkutatások szükségessé 
tették a dunántúli felszínről és fúrásokból megismert újpaleozóos üledékek földtani 
korának minél pontosabb megállapítását. Ezt a szerző elsősorban palynológiai vizsgálatok 
útján végezte el, mely a plaeozóos szárazföldi üledékekben világszerte alkalmazott bio-
sztratigráfiai módszer. 

E vizsgálatok alapján a Polgárdi-2 fúrás által harántolt törmelékes üledékeket a felső
karbonnal, a Tabajd-5, Ősi-33, Csór-7, Dinnyés 1, 3. fúrások által harántolt, valamint 
a balatonfelvidéki triász és fillit között települő üledékösszletet felsőpermmel (zechstein), 
a Ny-mecseki gránit és triász között települő törmelékes összletet alsó-(rotliegend) és 
felsőpermmel (zechstein) párhuzamosította a szerző. 

A Villányi hegység északi előterébe mélyült Turony-1 fúrás anyagának rétegtani beso
rolásához palynológiai vizsgálatokon kívül az itt talált őskétéltű lábnyomot is felhasz
nálta és e kétféle őslénytani lelet alapján e fúrás által harántolt törmelékes üledékeket 
felsőkarbon-alsópermbe sorolta be. 

Fenti ősmaradványvizsgálatok tehát részben alátámasztották az előző korbesorolá
sokat, részben kiegészítették, vagy új megvilágításba helyezték azokat. 

I. Bevezetés 

A dunántúli felszínről és fúrásokból megismert újpaleozóos üledékes képződ
ményekből, uralkodóan szárazföldi kifejlődésűek lévén, állati ősmaradványok 
— a mecseki permben talált phyllopodákon (VÁRSZEGI K. 1961) kívül — eddig 
nem kerültek elő. Földtani korbesorolásukat éppen ezért kőzettani kifejlő
désük, települési helyzetük és az esetleg gyéren talált makroflóra alapján 
végezték el. 

A Mecseki Ércbányászati Vállalat által az elmúlt két évtizedben a karbon 
perm üledékekben folytatott intenzívebb kutatások előtérbe helyezték ezen 
összletek korának minél pontosabb megállapítását, tehát az előző korbesoro
lások igazolását, vagy pontosítását, revízióját és esetleg további, kisebb réteg
tani egységekre való tagolását. Ezt elsősorban palynológiai vizsgálatok útján 
végeztük el (1. ábra), mely a paleozóos szárazföldi fáciesű üledékekben világ
szerte általánosan alkalmazott és szinte egyetlen biosztratigráfiai módszer. 

A palynológiai vizsgálatok alapján történt korbesorolásokat természetesen 
kiegészítettük a gyéren mutatkozó egyéb ősmaradványok és őséletnyomok 
rétegtani értékelésével is. 

u Előadva a Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Területi Szakosztálya „20 éves a mecseki érckutatás'' 
c. konferenciáján 1973. okt. 16. 
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/. ábra. A palynológiailag vizsgált dunántúli újpaleozóos üledékes összletek helyszínrajza. J e l m a g y a r á z a t : 
1. Tabajd 5. fúrás, 2. Dinnyés 1., 3. fúrás, 3. Csór 7. fúrás, 4. Ősi 33. fúrás, 5. Literi perm, 6. Polgárdi 2. fúrás, 7. 
Balatonfelvidék E-i perm vonulat, 8 . Balatonfelvidék D-i perm vonulat, 9. Ny-mecseki perm, 10. Turony 1. fúrás 
Fig. I. Location map of the Transdanubian Late Paleozoic sedimentary sequences studied palynologically. L e g e n d : 

1. Borehole Tabajd-5, 2. Boreholes Dinnyés-l, -3, 3. Borehole Csór-7, 4. Borehole ősi-33, 5. Permian at Liter, 6. Bore
hole Polgárdi-2, 7. Northern Permian belt of the Balaton Highland, 8 . Southern Permian belt of the Balaton Higland, 

9. Permian of the western part of the Mecsek Mountains, 10. Borehole Turony-1 

Tekintettel az ismertetésre váró nagy anyagra, nem térünk ki a minőségi 
és mennyiségi részletvizsgálatokra, hanem csak ezek rétegtanilag értékelhető 
végeredményeit ismertetjük, a növényi élet fejlődéstörténetével összekapcsolva. 

Ez utóbbit vizsgálva azt találjuk, hogy (DE. GBCZY В . : ősnövénytan, 1972) 
,,a növényvilág a felsőkarbonig egységes volt, ekkor azonban négy flóra
birodalomra különült szét. Hazánk területe az euramerikai flórabirodalomhoz 
tartozott, mely Európát, ÉNy-Afrikát, É-Amerika K- i részét foglalta magába. 
Valamennyi birodalomban ugyanazon növény osztály ok éltek, de más-más 
arányban és más-más családokkal, fajokkal képviselve". A karbonban ural
kodó növények a harasztok voltak (korpafű, zsurló, páfrány, ősharaszt), 
de a felsőkarbonban már megjelentek a fejlettebb nyitvatermők is, melyek 
azután a felsőpermben uralkodóvá váltak. Ebben az időszakban lerakódott 
üledékekben csaknem kizárólag a nyitvatermőkhöz tartozó fenyő, ősfa és 
magvaspáfrányok maradványait találjuk. A növényvilágban bekövetkezett 
nagy változás az éghajlat megváltozásával volt kapcsolatos. 
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A vázolt földrajzi és növénycsoportokon belüli különbségek természetesen 
megmutatkoznak a talált spóra-pollenanyagban is. Ezek előrebocsátásával 
tárgyaljuk tovább a vizsgált anyagok spóra-pollenképét és rétegtani értékelését 
területi elkülönítésben. 

II. Polgárdi-2 sz. fúrás 

Ezt a fúrást a M É V kutatási programja keretében 1961-ben mélyítették 
a felsőpermnek tartott, felszíni kibúvásban ismert „fülei" törmelékes összlet 
mélységi kutatására. A fúrás kőzettani kifejlődése, valamint a fülei összletben 
talált Calamités növénymaradvány alapján — amit ANDBEÁNSZKY G. határo
zott meg — SZABÓ I. és MAJOBOS GY. geológusok feltételezték, hogy e réteg-
összlet kora nem felsőperm, hanem annál idősebb: alsóperm vagy felsőkarbon 
lehet. 

Ezt a feltételezést az elvégzett palynológiai vizsgálatok igazolták és ezáltal 
spóra-pollenmaradványokkal sikerült bizoyítani e képződmény korát. (Prepa
rátum sz.: 633, 635, 645, 646, 647, 609.) 

A vizsgálati anyagban uralkodóan harasztok spórái vannak, elvétve akad 
csak egy-két nyitvatermőtől származó pollen. A spóraképben legnagyobb 
mennyiségben jelenlevő Verrucososporites és Granulatosporites formák alapján 
a vizsgált üledékösszlet korát a felsőkarbon wesztfáliai (esetleg Stefániái alja is) 
emeletbelinek határoztuk meg (2. ábra). 

III. Dunántúli Középhegységi perm, valamint a Dinnyés 1, 3. fúrás 

Ezen a nagy területen vizsgáltuk Balatonfelvidék északi és déli vonulatának 
permjét, a literi perm vonulatot, a Tabajd-5, ösi-33, a Csór-7, valamint 
a Dinnyés-1, 3. fúrások (3. ábra) alsótriász szeizi és az ópaleozóos fillit (Dinnye-

2. ábra. A Polgárdi 2. sz. fúrás vázlatos szelvénye. J e l m a 
g y a r á z a t : 1 . Vörös törmelékes üledékek, 2. Zöld és szürke 
törmelékes üledékek, 3. Tarka törmelékes üledékek, 4 . Szem

nagyság, üledékciklus, 5. Spóramaradvány 
Fig. 2. Sketched lithological log of borehole Polgárdi-2. 
L e g e n d : 1 . Red clastic sediments, 2. Green and grey 
clastic sediments, 3. Variegated clastic sediments, 4. Grain-size, 

sedimentary cycle, 5. Spore remnant 
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Balatonfelvidék E , D - i vonulat 
Literi perm 

Ósi-33 Csór-7 Tabajd-5 Dinnyés 1,3 

3. ábra. A Dunántúli Középhegység és környéke permi képződményeit harántolt fúrások földtani szelvénye. J e l 
m a g y a r á z a t : 1 . Vörös törmelékes üledékek, 2. Zöld és szürke törmelékes üledékek, 3. Dolomit, márga, 4. Gipsz, 

Й s anhidrit, 5. ïillit, 6. Kvarcdiorit, 7. Szemnagyság, üledékciklus, 8. Pollenmaradvány, 9. Makroflóra 
Fig. 3. Sketched geological profile of boreholes intersecting Permian formations in the Transdanubian Central Moun
tains and their neighbourhood. L e g e n d : 1. Bed clastic sediments, 2. Green and grey clastic sediments, 3. Dolomite, 
marl, 4. Gypsum, anhydrite, 5. Phyllite, 6. Quartz-diorite, 7. Grain-size, sedimentary cycle, 8. Pollen grains, 9. 

Macroflora 

sen gránit) között települő törmelékes szárazföldi (Tabajdon, Dinnyésen kar
bonátos és tengeri is) kifejlődésül összleteit, melyek közül a felszínről is ismer
teket a régebbi szerzők perm korúnak tartottak. (ID. LÓCZY L . 1911, a Déli 
Alpok grődeni homokkövével azonosította.) 

Több fúrás anyagát dolgoztuk fel. Pollenek a kőzettani és őslénytani alapon 
megvont perm-triász határ alatti 2 5 0 — 3 0 0 m vastagságú rétegekből kerültek 
elő. Kivétel a tabajdi fúrás, ahol mélyebb szinteken is találtunk polleneket. 

A pollenképet légzsákos formák uralják, melyek növénytanilag a nyitva
termő fenyőfélék pollenjeit jelentik. Harasztok spóráit csak elvétve találtunk. 

Rétegtani szempontból összefoglalóan nézve a pollenképet a következőket 
állapítottuk meg: 
Az uralkodó formák a 

Klausipollenites schaubergeri (Рот. et KLAUS) JANSONIUS 1962, 
Lueckisporites virkkiae В. Рот. et KLAUS 1954, 
Lueckisporites microgranulatus W . KLAUS 1963, 

valamint a kis számban jelenlevő, de rétegtanilag nagyon fontos 
Nuskoisporites dulhuntyi R. Рот. et KLAUS 1954 alapján az összlet akár 

a német zechsteinnel, akár az alpi grődeni és bellerophonos rétegek pollen
képével azonosítható felsőperm (középső-felsőperm) korú képződmény (3 . 
ábra). 

De elmondható, hogy ez a pollenkép jellemző a többi euramerikai flórabiro
dalomhoz tartozó terület felsőperm korú képződményeire is, tehát nemcsak 
közeli, hanem a távolabbi területekkel is párhuzamosítható. 

5 Földtani Közlöny 
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Az anyagban figyelemre méltó mennyiségben talált Cordaitinák az Angara-
flórabirodalommal való kapcsolatra utalnak. (Preparátumok sz.: Bf-3, 118, 107, 
112, 231, 283, 292, 496, 498, 499, 500, 501, 504, 505, 507, 513, 514, 515, 464, 
467, 470, 474, 478, 480, Po-571, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 581, 583, 584, 585, 
586, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 595, 602, 663, 733, 735, 834.) 

A Dinnyés-1 fúrás felső részén, az alsótriász alatti karbonátos tengeri réte
gekben D E . MAJOBOS György 

Mizzia velebitana PIA 
Gyninocodmm beüerophontis (ROTHHLETZ) 

algákat határozott meg, melyek egyértelműen jelölik e rétegek felsőperm korát. 

4. ábra. A Ny-mecseki perm és а Turony-1 fúrás vázlatos földtani szelvénye. J e l m a g y a r á z a t : 1. Vörös tör
melékes üledékek, 2. Szürke törmelékes üledékek, 3. Tarka törmelékes üledékek ,4. Kvareporfir, 5. Gránit, 6. Szem

nagyság, üledékciklus, 7. Spóra- és pollenmaradvány, 8. MakroíTóra, 9. Őskétéltű lábnyomok 
Fig. 4. Sketched geologicalprofile of the Permian in the westernpart of the Mecsek Mountains and inborehole Turony-1. 

L e g e n d : 1. Red clastic sediments, 2. Grey clastic sediments, 3. Variegated clastic sediments. 4. Quartz porphyry, 
5. Granite, 6. Grain-size, sedimentary cycle, 7. Spores and pollen grains, 8. Macroflora, 9. Footprints of a paleoreptile 
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IV. Ny-mecseki perm 

A Ny-meoseki jól ismert permi rétegsorból pollentartalmú anyagunk a kvarc-
porfir alatti összletből, azután jóval fejlebbról az ún. tarka-szürke-zöldhomokkő 
összletekből, valamint a jakabhegyi homokkő legfelső, triász felé való átmeneti 
részéből, végül az alsótriász kampili gipszes rétegekből volt. 

Előző szerzők itteni permre vonatkozó rétegtani beosztásainak bemutatását 
mellőzve (lásd 4. ábra) röviden ismertetjük, hogy a pollenvizsgálatokból milyen 
eredményt kaptunk. Összefoglalóan: 

A középső-felsőperm korúnak tartott egyetlen üledékcilushoz tartozó tarka
szürke és zöldhomokkőben levő pollenanyag uralkodóan a nyitvatermőkhöz 
tartozó fenyőfélék légzsákos alakjaiból áll és minőségi-mennyiségi összetételben 
teljesen megegyezik a Dunántúli Középhegységivel, következésképpen a német 
zechsteinnel, tehát felsőperm korú képződmény. (Preparátum sz.: Po 2, 6, 11, 21, 
33, 233, 235, 245, 255, 257, 259, 295, 297, 300.) 

A tarka-szürke-zöld összletekből legutóbb GREGTJSS ősi fenyőtörzsmaradvá
nyokat és Baieria-t írt le, mely utóbbi a felsőpermben megjelenő páfrányfenyő 
maradványa. 

Az alsópermből — melynek kőzetrétegtani tagolását DE. JÁMBOR Áron 
végezte el 1964-ben készült összefoglaló munkájában — csak egy rétegből, 
mégpedig a kvarcporfir alatti szárazföldi törmelékes összletből kerültek elő 
pollenek. Ezt a pollenanyagot úgy jellemezhetjük, hogy nagy részben szintén 
fenyőpollenekből áll, de teljesen hiányoznak belőle azok a formák, melyek 
csak a felsőpermre jellemzők (Nuskoisporites, Klausipollenites). Uralkodnak 
az ún. átfutó formák, amik az egész permen át követhetők. Eltérés a felső
permi anyagtól a fentieken kívül az is, hogy mintegy 20%-ban itt még idősebb 
karbon spóraformák is jelentkeznek, mint az alsóperm folyamán eltűnő 
harasztok utolsó képviselői. Kis számban van itt jelen az alsóperm jellegzetes 
pollenformája a Vittatina. (Preparátum sz.: Po 306.) 
E rétegekből ANDREÁNSZKY G. 1961-ben 

Voltzia heterophylla-t és 
Pecopteris sp-t 

határozott meg. A Voltzia heterophylla permre is, triászra is jellemző, de a 
Pecopteris-íélék már a felsőkarbonban megjelentek, így ez a makroflóra a per
men belüli idősebb növénytársulást jelezhet. 

Ha a gránitra települő kvarcporfir alatti összlet pollenképét és makroflóráját 
együttesen értékeljük azt mondhatjuk, hogy felsőpermnél mindenképpen idő
sebb kort, alsópermet jeleznek, de a pollenképben uralkodó fenyőfélék alapján 
nem tartjuk az alsóperm legidősebb, tehát közvetlenül a felsőkarbonra követ
kező tagjának. Egyébként DK. JÁMBOR Áron is utal arra tanulmányában, hogy 
az általa tagolt és a gránitra diszkordánsan települő Ny-mecseki alsópermi 
összlet valószínűleg nem tölti ki a rotliegend egészét. 

A jakabhegyi homokkőösszlet legfelső részéből, az ún. átmeneti rétegekből, 
egészen közel a triászhoz, kerültek elő pollenek. A feltárt anyagban a légzsákos 
fenyőpollenek uralkodnak. Teljesen hiányoznak már a felsőpermet egyértel
műen meghatározó alakok, sok az átfutó forma, s kis számban már megtalál
hatók az alsótriász uralkodó pollenformái közül az Alisporites és a Triadispora. 
Ez a pollenkép arra utal, hogy a jakabhegyi homokkő felső része palynológiai 
alapon már az alsótriászhoz kapcsolódik. (Preparátum sz.: Po 218, 726, 162, 
164, 329.) 

5* 
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V. Turony-1 fúrás (Villányi-hegység E-i előtere) 

A Tu-1 fúrást 1962-ben a Villányi-hegység északi előtere paleozóos képződ
ményeinek kutatására mélyítette a MÉV. Mivel ezek a képződmények az itteni 
területen a szóban levő fúrás által váltak először ismertté, bővebben foglalko
zunk a harántolt kőzetek ismertetésével és besorolási problémáival. 

A fúrási anyag, illetve a kutatott terület előző feldolgozói (DE. SZEDERKÉNYI 
T. 1963, JÁMBOR Áron 1964, majd DE. KASSAI M. 1969 és 1971) a következő
képpen tagolták a fúrás által harántolt paleozóos összletet (4. ábra). 

1. sz. rétegosoport: Legalul, 285 m vastagságban harántolt vöröseslila, jól 
rétegzett aleurolitos, finomszemű szericites homokkő- és aleurolitösszletet 
a Ny-mecseki alsóperm legfiatalabb rétegcsoportjával, az ún. „aleurolit"-
összlettel azonosították, vöröses színárnyalata, finomszemcsézettsége és a 
Ny-mecsekihez hasonló egyhangú kifejlődés miatt. (A fúrás a képződményben 
állt le, így vastagságát nem ismerjük.) 

2. sz. rétegcsoport: Előző rétegcsoport felett szerkezeti síkokkal sűrűn átjárt 
határ után következő halványvörös, rózsaszín, zöld, szürke színű, finom-apró-
és középszemű, igen kemény, alig rétegzett, aleurolitos közbetelepüléseket tar
talmazó 125 m vastag összletet a Ny-mecseki felsőpermi tarka-szürke-zöld 
homokkőrétegcsoportokkal azonosították, színbeli kifejlődésük és általuk az 
alsóperm felső részébe besorolt vörös aleurolitos homokkőre (1. rétegcsoport) 
való településük miatt. 

3. sz. rétegcsoport: A következő, mintegy 590 m vastag, uralkodóan vörös 
színű, zöld közbetelepüléseket tartalmazó, alul durvábbszemű kavicsos, feljebb 
finomszemű homokkő és aleurolitos homokkőből álló képződménycsoport, 
amely szintén szerkezeti síkok mentén érintkezik az alatta levővel, a Ny-
mecseki felsőpermi vöröshomokkő (fedővörös) összlettel lett azonosítva. 
A finomszemű homokkőben és aleurolitban nagyon jellemző az iszapfaló féreg
nyomok nagy gazdagsága. 

A fentebb leírt vöröshomokkő rétegcsoportra, tektonikus diszkordanciával 
és a jakabhegyi konglomerátum hiányával 146 m vastag lilásvörös-zöld bete
lepüléseket tartalmazó jakabhegyi homokkőösszlet, majd alsó-középsőtriász 
(szeizi-kampili-anizusi) végül pannon rétegek következnek. 

Mivel az 1—2—3 rétegcsoportokban idézett szerzők ősmaradványokat nem 
találtak, az ismertetett rétegtani beosztásuk alapja a települési helyzet és 
a Ny-mecseki permmel való ásvány-kőzettani, üledékföldtani, általános mak
roszkópos összehasonlítás volt, a DK-Dunántúl regionális földtani, fejlődés
történeti és szerkezeti képébe helyezve és értékelve ezen adatokat. 

E lithosztratigráfiai módszernek azonban természetesen bizonytalanságai 
vannak, amelyeket jelen esetben a következő földtani tények támasztanak 
alá: 

A 2 és 3 rétegösszletnek felsőpermbe való besorolásánál döntő jelentőségűnek 
tartották a települési helyzetet, vagyis a fekvő- és fedőképződményekhez való 
viszonyt. Ámde a települési helyzetet a fedő (jakabhegyi) felé nézve azt talál
juk, hogy a jakabhegyi homokkőnek, mint fedőnek nincs rétegtanilag teljes 
értékű jelentősége az alatta levő összlet korának megítélésénél, mert, mint 
transzgresszív képződmény, túlterjed a felsőpermi vörös homokkőösszleten és 
idősebb képződményekre is települ. Erre több példa van DK-Dunántúlon 
(Szalatnak-3 szilur kovapalára, Szilágy-1, Martonfa-1, Bátaszék-1 gránitra) 
Tovább mélyíti ezt a bizonytalanságot az a tény is, hogy a turonyi fúrásban 
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tektonikus érintkezés van a jakabhegyi homokkő és az alatta levő törmelékes 
összlet, a 3 rétegcsoport között, amit a jakabhegyi konglomerátum hiánya, 
a jakabhegyi homokkőösszlet vékonysága és a két összlet határán mintegy 
70 m-en át jelentkező szerkezeti zóna (csaknem teljes maghiány) bizonyít. 

A 2 és 3 törmelékes összlet fekvőjét (1 képződménycsoport), mint már emlí
tettük a Ny-mecseki alsóperm legfelső részét képező és nagyon jellegzetes 
kifejlődésű (Ny-Mecsekben Goricától Cserkútig, 17 km-en át kőzettani meg
jelenésében teljesen változatlanul jelentkező) aleurolitösszlettel azonosították, 
mondván, hogy ugyanolyan egyhangú, minimális változékonyságú, vörös 
színű, finomszemű összlet, mint a Ny-mecseki és kiemelve a nagyfokú makrosz
kópos azonosságot, az esetleges különbségeket az ősföldrajzi helyzet különbö
zőségével magyarázták. 

Magunk részéről azonban a két azonosított összlet között, az egyhangú 
kifejlődésen kívül semmi makroszkóposán megállapítható azonosságot nem 
találtunk, sőt színben, szemnagyságban, ásványos összetételben, rétegzett
ségben óriási különbség tapasztalható közöttük. Ezért nem tartottuk egyértel
műen elfogadhatónak korbeli azonosításukat, még az ősföldrajzi helyzet 
különbözőségének feltételezése esetén sem. Azonkívül itt is tektonikus érintkezés 
van az 1 és 2 rétegcsoport között, amit DB. KASSAI M. is említ, vízszintes elmoz
dulásnak minősítve azt. 

Ha a vázolt és a fedő és fekvőképződmények felé mutatkozó bizonytalansá
gokhoz hozzávesszük azt, hogy a turonyi felsőpermnek tartott összlet ásvány
kőzettani összetétel, valamint geofizikai paraméterek tekintetében teljesen 
eltérő a Ny-mecsekitől, indokolt volt az az igényünk, hogy a Tu-1 fúrásban 
harántolt képződmények rétegtani helyzetének biztosabb megítéléséhez ősma
radványokat próbáljunk keresni, hogy a fúrás által harántolt paleozóos képződ
mények tagolását biosztratigráfiai úton lehessen megoldani, illetve az eddigi 
lithosztratigráfiai beosztást ezzel alátámasztani. 

í g y került sor 1972-ben palynológiai vizsgálatokra a Tu-1 fúrásban és minta
gyűjtés közben találtunk a fúrás 1. rétegcsoportjában őskétéltű lábnyomokat 
és egyéb, eddig meg nem határozott állati és növényi maradványokat, mely 
a lábnyomokkal együtt véleményünk szerint a legérdekesebb ősmaradvány 
lelet, mely a magyarországi szárazföldi kifejlődésű paleozóos összletekből eddig 
előkerült. 

A legjobb megtartású lábnyomokat dr. Hartmut HATJBOLD, a hallei egyetem 
munkatársa határozta meg, aki specialistája az újpaleozóos életnyomoknak és 
e tárgyban könyve is jelent meg. Meghatározása szerint a lábnyom az Anthich-
nium (Saurichnites) salamandroides (GEINITZ 1861) HATJBOLD 1970 őskét-
éltűtől származik, és rétegtanilag rendkívül értékesnek minősítette. Szerinte 
a f e l s ő k a r b o n S t e f á n i á i e m e l e t é b e n és az a l s ó r o t l i e g e n d b e n t a l á l h a t ó e f o r m a , 

a felsőrotliegendben már nincs jelen, jelenléte vagy hiánya igen fontos az alsó-
és felsőrotliegend határ megvonásánál. 

Ilyenformán tehát ez az összlet nem azonos a Ny-Mecsek felsőrotliegendbe 
sorolt legfelső, azaz a vörös aleurolit tagozatával, hanem annál idősebb. 
Ezt igazolja az idézett lábnyomon, valamint a makroszkópos megjelenésbeli 
különbségen túl az is, hogy a felette következő rétegekből, — 2 rétegcsoport — 
még alsópermet jelentő spóra-pollenanyag került elő, amiről összefoglalóan 
a következőket mondhatjuk: 

Felsőpermet meghatározó formát egyetlenegyet sem tartalmaz, egészében 
a Ny-mecseki kvarcporfir alatti rétegekben talált spóra-pollenanyaghoz hason-
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5. ábra. A palynológiailag vizsgált dunántúli újpaleozóos képződmények rétegtani helyzete a növényvilág fejlődéstör
ténetének tükrében 

Fig. 5. Stratigraphie position of palynologically studied Late Paleozoic formations in Transdanubia as found in the 
light of floral evolution 

lítható, azzal a különbséggel, hogy sokkal több a harasztoktól származó, tehát 
idősebb rétegekre utaló spóra (Verrucososporites, Galamosporites és más Trilét 
formák). Nagy mennyiségben tartalmaz Vittatinát, mely egyes K-európai és 
Ny-európai irodalmi adat szerint ilyen nagy mennyiségben az alsóperm alját 
jelenti. (Preparátum sz.: Po 9 2 7 , 9 4 4 , 9 4 2 ^ 9 4 8 , 9 4 6 . ) 

Összefoglalva: Jelenlegi ismereteink szerint a talált ősmaradványok alapján, 
a fúrás által harántolt paleozóos összlet rétegtani beosztását a következőképpen 
állítottuk össze: 

Az alsó 1 „lábnyomos" rétegcsoportot, az Anlhichnmiu salamandroides alap
ján felsőkarbon-alsópermbe sorolhatjuk. 
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Ezen összlet felett következő 2 törmelékes képződménycsoportot a benne 
levő spóra-pollenegyüttes alapján az alsóperm aljára helyeztük, lejjebb, mint 
a Ny-mecseki kvarcporfir alatti összletet abból a meggondolásból, hogy a turo-
nyi fúrásban sokkal több idősebb spóraformát találtunk. 

A 3 rétegcsoporttal tulajdonképpen új üledékes ciklus indul, ebben az össz-
letben ősmaradványokat nem találtunk, de az alsóperm aljára való települése, 
kifejlődése, valamint egyéb jellemzők alapján alsópermnek tartjuk, melyre 
tektonikusán került a jakabhegyi összlet. Indokolja e rétegcsoportnak alsó 
permbe sorolását, hogy a kőzettani kontroll (kavicsösszetétel, kvarcporfir 
kavics hiánya, a nagy vastagságú vörös színű, laza, finomszemű homokkő és 
aleurolit, a vékony férgektől teljesen átrágott jellegzetes szövettípus) és a geo
fizikai paraméterek alapján sokkal jobban azonosítható a Ny-Mecsekben meg
ismert alsópermi — kvarcporfir alatti — összlettel, valamint a Siklósbodony-1. 
fúrás alsópermi részével, mint a Ny-mecseki felsőpermmel. 

E tanulmány összegezéseként az 5. ábra bemutatja a dunántúli újpaleozóos 
képződmények palynológiailag vizsgált összleteinek rétegtani besorolását. 

Táblamagyarázat — Explanation of Plates 

I . tábla — Plate I . 

1 — 2 . Verrucososporites obscurus 1 2 5 0 x 
3 — 4 . Granulatosporites granulatus 1 2 5 0 X 

5 . Vittatina sp. 1 0 0 0 X 
6 . Nuskoisporites klausi 4 5 0 X 
7 . Klausipollenites schaubergeri 1 0 0 0 X 
8. Lueckisporites virkkiae 1 0 0 0 X 
9 . Lueckisporites microgranulatum 1 0 0 0 X 

1 0 . Nuskoisporites dulhuntyi 4 5 0 X 

I I . tábla — Plate II . 

Anthichnium salamandroides 
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Contribution to the biostratigraphy of the Upper Paleozoic in 
Transdanubia (W-Hungary) 

Á. Bar abas-Stuhl 

I. To be able to determine the geological age of the Upper Paleozoic formations known 
in Transdanubia, W-Hungary, both in outcrops and boreholes with highest possible 
precision and accuracy, the author carried out palynological investigations: a biostra-
tigraphic method used widely all over the world in studying Paleozoic terretsrial deposits. 

These palynological studies were complemented with a stratigraphie evaluation of 
scarce traces of fossil life. 
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Neither quantitative, nor qualitative detail investigations have been tackled in the 
present paper and only their stratigraphically évaluable and interprétable final results 
have been discussed, coupled with the evolution of the flora. 

The areas affected by the present study are shown in Fig. 1. 

II. Borehole Polgárdi-2. 

Predominantly the spores of ferns were found in the material examined with sporadical 
occurrences of one or two angiospermous pollen grains. On the basis of the representatives 
of Verrucososporites and Granulatosporites present in greatest quantity in the spore 
spectrum the age of the sedimentary sequence belonging to one sedimentary cycle has 
been determined as Upper Carboniferous (Westphalian or eventually the base of the 
Stephanian) (Fig. 2 . ) . 

III. The Permian of the Transdanubian Central Mountains, and the boreholes 
Dinnyés-1, -3 

The material of several boreholes of this comparatively large area has been elaborated. 
Taken the pollen material recovered from there as a whole, the following stratigraphie 
conclusions could be drawn: 
On the basis of the predominant forms 

Klausipollenites schaubergeri (Рот. et K L A U S ) J A N S O N I U S 1 9 6 2 
Lueckisporites virkiiae R . Рот. et K L A U S 1 9 5 4 
Lueckisporites microgranulatus W . K L A U S 1 9 6 3 , as well as on that of 
Nuskoisporites dulhuntyi R . Рот. et K L A U S 1 9 5 4 

present in a small number, but very important stratigraphically, the sequence under 
consideration is an Upper Permian formation (Fig. 3 ) that can be correlated either with 
the germanotype Zechstein or, for that matter, with the pollen spectra of the Alpine 
Groden and Bellerophon Beds alike. 

In the upper part of the profile of borehole Dinnyés-1, Dr. G Y . M A J O B O S could iden
tify, in the marine carbonate sediments underlying the Lower Triassic, calcareous algae, 

Mizzia velebitana P I A and 
Oymnocodium bellerophontis ( R O T H P L E T Z ) , 

which testify convincingly to the Upper Permian age of the deposits involved. 

IV. Permian of the western part of the Mecsek Mountains 

From the Permian sequence of the western part of the Mecsek Mountains, we have 
had a sample material recovered from the so-called „sequence underlying the quartz-
porphyry" and, from the higher horizons, the socalled ,,variegated, green to grey sand
stone complexes" as well as from the uppermost beds of the Jakabhegy Sandstone grad
ing into the Triassic (Fig. 4 ) . 

In summary, the pollen grains occurring in the variegated green to grey sandstones 
belonging to one sedimentary cycle and held by earlier workers for Middle to Upper Per
mian, consist predominantly of gymnospermous air-sacked pollen grains of Conifera, 
and are completely conformable to those of the Transdanubian Central Mountains. There
fore the age of this sedimentary sequence too has been determined as Upper Permian. 

The pollen material recovered from the coarse detrital sequence overlying the granite 
at the base of the Permian sequence here, is also characterized by the predominance of 
coniferous pollen grains, but in this spectrum the forms characteristic of the Upper 
Permian alone are totally absent, whilst persistent Carboniferous forms can still be found 
in a considerable quantity, being the last representatives of the ferns getting extinct 
during the Early Permian. Accordingly, this spore-pollen spectrum in indicative of a 
pre-Upper Permian age: Lower Permian. 

V. Borehole Turony-1 (northern foreland of the Villány Mountains) 

In the fine-grained sericitie sandstone and siltstone sequence of reddish-purple colour 
shown as 1 in Fig. 5 , the author found a foot-print left over by a paleo-reptile (see Plate 
II . ) which Dr. H A E T M U T H A U B O L D determined as 

Barabásné Stuhl: Adatok a dunántúli ópaleozóos képződmények . . . 
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Anthichnium (Saurichnites) salamandroides (GBINITZ 1 8 6 1 ) HATJBOLD 1 9 7 0 . 
He declared it to be of very great stratigrphic value. According to his opinion, this 
form occurs in the Stephanian Stage of the Upper Carboniferous and the Lower Rotlie-
gend, being already absent in the Upper Rotliegend. Its presence or absence is very im
portant for tracing the boundary of the Lower and Upper Rotliegend. 

In the sandstone sequence 2 overlying the member 1 the author found a pollen assem
blage including Vittatina. Thus she, on the basis of Anthichnium salamandroides, assigned 
member 1 as a whole to the Upper Carboniferous-Lower Permian; while, on the basis 
of the pollen spectrum she placed the members 2 and 3 overlying the former to the base 
of the Lower Permian. 

Summarizing the present study, Fig. 5 presents the stratigraphie positions of the 
palynologically studied sequences of Transdanubia's Upper Paleozoic. 
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