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A PÉCS KÖRNYÉKI ALSÓ-LIÁSZ KÖSZÉNÖSSZLET KIFEJLÖDÉSI 
TÍPUSAI AZ ANDRÁS-AKNAI ALAPSZELVÉNYREN

( I. sz. melléklettel) 

ír ta : N a g y  E l e m é r

A Magyar Állami Földtani Intézet a mecseki feketekőszén kutatásá
ban értékes hagyományokkal rendelkezik. 1960-ban a M. Áll. Földtani 
Intézet üledékföldtani laboratóriuma egyik főfeladatául kapta a Pécs. 
környéki alsó-liász alapszelvények részletes anyagvizsgálatát. Ehhez a 
munkához csatlakozva kíséreltem meg az András-aknai alapszelvény 
(VII. szint 1. É-i fekü- és 1. D-i keresztvágat) kifejlődési típusait és azok 
egymásutánját meghatározni.

A földtani vizsgálati módszerekben egyre nagyobb jelentőségre 
tesz szert a periodikusan ismétlődő jellegek nyomozása és értelmezése. 
Kőszéntelepes rétegsorokkal kapcsolatban nem új az a gondolat, hogy 
periodikusan ismétlődő kifejlődésekből képződésük módjára következ
tessünk, vagy azokat párhuzamosításra használjuk fel.

1956-ban jelent meg Ivanov, G. A. faciálgeotektonikai módszerét 
ismertető munkája. Módszerének alapelvei a következők:

1) A kőszéntartalmú üledékek legjellegzetesebb sajátsága a periodicitás.
2) A rétegek egymásutánját a földkéreg rezgőmozgásának hatására bekövet

kező partvonal-eltolódás okozza.
3 ) A rétegfajták sorrendjét a rezgőmozgás előjele határozza meg.
4 ) Ősföldrajzi sémája szerint a szárazulat felől tekintve, a főbb fáciesek álta

lános sorrendje a következő: szárazulata (alluviális, lápi)-> laguna-> gát(zátony)-> 
nyílttenger. Az emerzió nélküli rétegsorban tehát a fáciesek csak egymásmelletti- 
ségük rendje szerint következhetnek egymás felett.

Véleményem szerint Ivanov felfogása vitatható, mivel számtalan 
olyan lehetőséget ismerünk, amikor egy-egy képződményváltozás atekto- 
nikus okokra vezethető vissza, s nem kapcsolódik partvonal-eltolódáshoz 
(pl. klímaváltozás, a reliefenergia fokozatos csökkenése, alsószakasz 
jellegű folyó, vagy delta feltöltődésből eredő sodorvonal-változása, a le- 
hordási területen végbemenő változások stb.).

Ezzel kapcsolatban meg kell említenem Barabás A. földtani ciklusok
ról és ritmusokról írt kéziratos tanulmányát (1961), melyben élesen meg- 
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különbözteti (B u b n o f f  és V a d á sz  nyomán) a ritmus és a ciklus fogalmát. 
A ritmusokat — vagyis ütemeket — atektonikus okok hozzák létre, míg a 
ciklusokat tektonikusak. Ritmusosságot elsősorban az évszakosán változó 
klíma eredményezhet. Ritmusos felépítés létrejöhet azonban sajátos üle
dékfelhalmozódás folyamán is (például partmenti áramlások által elterelt 
folyódelta helyváltoztatásakor, mint ahogyan az napjainkban a Mississippi, 
Ebro stb. torkolatok esetében is megfigyelhető). Ciklusoknak — vagyis 
szakaszoknak — nevezi B a r a b á s  a földtani jellegek és kőzetkomplexumok 
olyan periodikus ismétlődéseit, amelyek geotektonikai hatásra jöttek 
létre (pl. dikciogenetikus mozgások vagy a földkéreg nagy undulációi 
hatására).

A faciálgeotektonikai módszer tehát eltúlozza a tektonikai hatás 
jelentőségét, azaz mindennemű periodicitást ciklusként értelmez. Ki
fogásolható Iv a n o v  ősföldrajzi sémája is, mivel általánossága ellenére 
csak egyetlen, jól körülhatárolható kőszénképződési környezetre érvényes. 
Tény, hogy a mai tengermenti lápok számos, egymástól lényegesen eltérő 
szelvényt mutatnak, melyek különféle sémákkal értelmezhetők. A faciál
geotektonikai módszer tehát — az említett kiindulásbeli egyszerűsítések 
folytán — csak olyan kőszénösszletek vizsgálatához használható eredmé
nyesen, amelyek bármely szintjének metszete az adott ősföldrajzi sémát 
mutatja, és amelyeknek periodikusan ismétlődő jellegeit kizárólag tekto
nikai okok hozták létre.

A fentiekből levont következtetések alapján az András-aknai szelvé
nyek feldolgozását a következő módon végeztem: A rétegsort oszlop- 
diagramon ábrázoltam (I. sz. melléklet ,,C” oszlop), melyen az egyes 
képződményeket N o sk e  О.-né és B á r d o s s y  Gy . anyagvizsgálati ered
ményeinek megfelelően neveztem meg. Az oszlop mellett az egyes képződ
mények uralkodó szemnagyságát ábrázoltam (,,D” oszlop), a rétegnek 
a megfelelő beosztásig való meghosszabbítása útján. Ebben a meghosszab
bított részben igyekeztem feltüntetni a rétegben észlelt különböző jel
legeket (gyökérmaradványokat, rétegzettségi típust, konkréciókat stb.). 
A következő oszlopban (,,E” oszlop) a szemcsenagysági görbét szerkesz
tettem meg. Az „F ” oszlopban már a szemcsenagysági görbéből leolvas
ható periódusokat ábrázoltam. x\ periódusok mindegyike (néhánytól el
tekintve) éles határral — sokszor egyenesen üledékelhordásos (kimosási) 
felszínnel és durvább szemnagyságú képződménnyel —- települ az alatta 
levőre. Az egyes periódusok képződményeinek szemnagysága a legalsó 
képződményéhez viszonyítva fölfelé bizonyos oszcillációval ugyan, de 
folytonosan csökken.

Következő lépésként igyekeztem a rétegsorban minél több olyan 
képződményt találni, amelynek kifejlődési típusa, faciológiai helyzete 
elég pontosan rögzíthető. Ehhez a munkához egyrészt Sz á d e c z k y —  
K ard o ss  E. keresztrétegzettségre vonatkozó megállapítása szolgált ala
pul, másrészt az Iv a n o v , G. A. által rögzített ún. diagnosztikai ismertető
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jelek, valamint B o t v i n k i n a , L. N.-nek a közelmúltban megjelent tanul
mánya (1959) a rétegzettségi típusok fáciesjelző értékéről. Ezek segítségé
vel a következő főbb kifejlődési típusokat különíthettem el: tavi, folyami, 
ártéri, delta, laguna, sík tengerparti (I. sz. melléklet).

E kifejlődési típusok adják a „G ” oszlopot, amelyre pontszerűen 
felraktam a szelvény azon képződményeit, amelyek jellegeik alapján 
ezekbe a kifejlődésekbe sorolhatók. Ezekből a pontokból kiindulva — rész
ben az előző oszlop periódusai segítségével — valószínűsítettem a ha
tározott fáciesjellegekkel nem rendelkező, közbeeső képződmények ki
fejlődési helyzetét.

A rétegsor olyan szakaszokra különíthető, ahol uralkodik egy bizo
nyos kifejlődési típus. Legalul (a lámpási telepek környezetében) delta 
típusú kifejlődések vannak, fölötte (az alsó telepcsoport aljáig) folyóvízi — 
ártéri, ritkán tavi kifejlődések találhatók. Az alsó telepcsoport alsó felé
ben ismét a delta típusú kifejlődés jut túlsúlyra; az alsó telepcsoport felső 
részén (a 6. telepig) már a sík tengerparti kifejlődés uralkodik.

A középső telepcsoportban (a 18—20-as telepekig) ismét a laguna-ki- 
íejlődés lép előtérbe, míg végül a felső telepcsoport alján (a szelvény vé
géig, vagyis a 23-as telepig) zömmel sík tengerpartra utaló kifejlődésekkel 
találkozunk.

Az egy-egy fő kifejlődési típussal jellemezhető rétegcsoportok soro
zatából (ahol delta — szárazulati — delta —  lagunás — sík tengerparti — 
lagunás — sík tengerparti jellegek követik egymást), két nagyobb perió
dus bizonytalan körvonalai bontakoznak ki. Mindkettő két részből: 
egy szárazulatibb és egy fölötte levő, tengeribb részből áll. Az alsó nagy 
periódus alsó részét delta-, szárazulati, majd delta- és laguna-kifejlődések 
uralják; a felső periódus alsó részét pedig laguna-kifejlődések. Mindkét 
periódus felső részén túlnyomó többségben sík tengerparti kifejlődések 
találhatók. A szemcsenagysági görbe bizonyos mértékben szintén utal 
e két periódusra. Mindkét periódus alján gyakoriak az éles szemnagyság- 
változások, szembetűnőek az üledékelsodrásos (kimosási) felületek. A két 
periódus felső részén viszont a szemcsenagysági görbe egyenletesebb, 
a fokozatos átmenetek gyakoribbak. A kőzettani összetétel szintén ezt az 
ismétlődést jelzi azzal, hogy míg a két periódus alján kizárólag törmelékes 
eredésű képződmények vannak, addig a felső részükön a törmelékes kőze
tek mellett karbonátos képződmények is jelentkeznek.

A két nagy periódus alján ismételten megjelenő üledékelsodródásos 
felületekből és az éles határú, nagy szemnagyságváltozásokból D apples 
nyomán arra következtethetünk, hogy e rétegcsoportok keletkezésekor 
az üledékgyűjtő süllyedése lassúbb volt, mint az üledékfelhalmozódás. 
A két periódus felső részét alkotó rétegcsoportok képződésekor viszont 
a süllyedés és felhalmozódás mértéke bizonyos fokig egyensúlyban lehetett.

Mivel az üledékgyűjtő állandó süllyedése végső fokon geotektonikai 
folyamat eredménye, a két nagyobb periódust ciklusoknak is nevezhet
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jük (I. sz. melléklet „H ” oszlop). Az ilyen nagyságrendű, tektonikai okok
ra visszavezethető periódust B a r a b á s  A. kis ciklusnak minősíti.

A szemcsenagysági görbéből leolvasható finom periodicitásnak, jól
lehet keletkezését az üledékgyűjtő süllyedése döntően megszabta, atekto- 
nikus okai is lehetnek. Egyenletes süllyedés mellett pl. csapadékosabb és 
kevésbé csapadékos klímatípusok váltakozásával számolhatunk. Szaka
szos, nem egyenletes süllyedés esetén a reliefenergia fokozatos csökkenése 
is meghatározhatta az egy peróduson belüli képződménysort stb. B a r a 
b á s  A. az ilyen nagyságrendű atektonikus eredetű periodicitást közepes 
ritmusnak nevezi.

Ö s s z e f o g l a l v a :  Az András-aknai rétegsor süllyedő üledék
gyűjtő peremén rakódott le. Képződése közben az üledékgyűjtő süllye
désének üteme két ízben viszonylag meggyorsult. Ennek tulajdonítható 
a főbb kifejlődési típusok ciklusos egymásutánja. A rétegsor (a lámpási 
telepek közvetlen fedőjét kivéve) tenger mentén, vagy tengerhez közel 
képződött, tehát kőszéntelepei paralikusak.

A szelvény jobb oldalán levő szinuszgörbe a két kis ciklust hivatott 
szemléltetni, a görbe érintője pedig egy közepes ciklus felszálló ágát, 
melynek fiatalabb megfelelője az alsó-krétabeli regresszió, idősebb meg
felelője pedig a ladini regresszió.

B a r a b á s  A. tanulmánya alapján lehetőségünk nyílt arra, hogy réteg
sorunk képződésének időtartamát felbecsüljük. A rétegsor kb. 350 réteg
ből áll. Egy réteg képződési idejét B a r a b á s  után átlag 7000 évnek szá
mítva, a lámpási telepektől a 23. telepig bezáróan, összesen 2 450 000 évet 
kapunk. Az észlelt és feltehető üledékelsodrási helyeket is egy-egy réteg
nek számolva, rétegsorunk képződésének időtartama mintegy 3 millió 
évnek adódik. — A két kis ciklusból számolva, melyek B a r a b á s  szerint 
egyenként átlag 1 435 000 év alatt képződnek, megközelítően ugyancsak 
3 millió évet kapunk. — Végül, ha arra gondolunk, hogy U m g r o v e  szerint 
a júra időszak 25 millió év időtartamot ölel fel, tehát egy-egy emeletre 
kb. 2 millió év jut, úgy a hettangi emeletet és feltehetően a szinemuri 
emelet alsó részét is tartalmazó rétegsorunk képződésének fent becsült 
3 millió éves időtartamát újabb adattal valószínűsítettük.
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TYPES FACIAUX DU COMPLEXE HOUILLER LIASIQUE INFÉRI- 
EUR DES ENVIRONS DE PÉCS DANS LE PROFIL FONDAMENTAL 

DU PUITS ANDRÁS (MONTAGNE MECSEK)
par

E. N a g y

En contrihuant á Г étude sédimentologique, en profils fondamentaux, 
du complexe houiller liasique inférieur des environs de la vilié Pécs, 
l ’auteur fait connaítre la série des facies du profil fondamental au puits 
András.

A partir du groupe de laies de houille de Lámpás jusqu’á la laie 
№  23, se succédent les groupes des facies: 1° deltaiques, 2° lacustres— 
fluviatiles, 3° deltaiques, 4° lagunaires, 5° de plage, 6° lagunaires et 7° 
de plage. Entre les limites de cette série faciale on a pu révéler la combi- 
naison d’un rythme moyen, d’un cycle mineur et d’un cycle moyen. La 
durée de la formation de la série représentée par le profil peut étre estimée 
á trois millions d’années.

Annexe I. Série faciale du profil fondamental du puits András. —  Rédi- 
gée par E. N a g y

Legende: A =  dénominations des groupes de laies de houille, В =  nombre des 
laies, C =  série, D =  granulométrie dominante et caracteres macroscopiques de la 
couche, E =  courbe de la distribution granulométrique, F =  rythmes moyens, 
G =  types faciaux, H =  cycles mineurs. — 1. Houille, 2. gres á grain grossier, 3. 
gres ä grain menu et fin, 4. gres ä grain fin, riche en éléments boueux, 5. argile, 
6. argile schisteuse, 7. sphérosiderite argileux, 8. marne, 9. calcaire argileux. — 10. 
Stratification entrecroisée en arcs et faisceaux, 11. stratification diagonalement 
entrecroisée, 12. stratification rubanée, 13. stratification ondulée—lenticulaire, 14. 
stratification ondulée, 15. vestige de racine, 16. bois flotté, 17. fossiles, 18. fossiles 
émoussés, 19. empreintes de plantes, 20. grains bien émoussés á diám étre inférieur 
á 0,1 mm, 21. sphérosidérite, 22. vestiges de bulles de gaz.

ФАЦИАЛЬНЫЕ ТИПЫ НИЖНЕЛЕЙАСОВОЙ УГЛЕНОСНОЙ 
ТОЛЩИ РАЙОНА Г. ПЕЧ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ОПОРНОМ 

РАЗРЕЗЕ ШАХТЫ „АНДРАШ” (ГОРЫ МЕЧЕК)
Э. НАДЬ

Присоединяясь к литологическому изучению по опорным разрезам 
нижнелейасовой углесной толщи района г. Печ, автор описывает серию 
фаций, представленных в опорном разрезе шахты „Андраш” .

От группы лампашских угольных пластов до пласта № 23 включительно 
следуют друг за другом фациальные группы дельтовые, озерно-речные, 
снова дельтовые, лагунные, равнинно-литоральные, лагунные и снова 
равнинно-литоральные фациальные группы. В пределах этой фациальной
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серии можно было выявить наличие сочетания среднего ритма, малого 
цикла и среднего цикла. Продолжительность образования толщи опорного 
разреза может быть оценена в три миллиона лет.

Приложение I. Фациальный ряд опорного разреза шахты „Андраш” .—Сос
тавлено: Э. НАДЬ
Легенда: А =  наименование групп пластов, В =  количество пластов, С =  толща, 
D =  преобладающая величина зерен и макроскопические характеры слоя, Е =  кривая 
распределения гранулометрического состава, F =  средние ритмы, G — фациальные 
типы, Н =  малые циклы.—  1. Уголь, 2. грубозернистый песчаник, 3. мелко- и тонкозер
нистые песчаники, 4. алевролит,5. глина, 6. сланцеватая глина, 7. глинистый сферосиде- 
рит, 8. мерлегь,Р. глинистый известняк. — 10. Перекрещивающаяся дугообразно-пучко
ватая слоистость, 11. диагональная перекрещивающаяся слоистость, 12. полосчатая 
слоистость, 13. волнисто-линзеобразная слоистость, 14. волнистая слоистость, 15. следы 
корней, /6. привнесенные водой дрова, 17. ископаемые остатки, 18. окатанные ископа
емые остатки, 19. отпечатки растений, 20. хорошо окатанные зерна, не достигающие 
0,1 мм, 21. сферосидерпт, 22. следы газовых пузырьков


