M. ÁLL. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1972. ÉVRŐL

PLEISZTOCÉN KÉPZŐDMÉNYEK BÜKKSZENTERZSÉBET KÖRNYÉKÉN
írta: Krolopp Endre - Radócz Gyula

Az észak-magyarországi, harmadidőszaki képződményekből felépített dombvidéken a negyed
kori képződmények az orográfiai viszonyoknak megfelelően foltszerűen helyezkednek el, nagyobb
egységes felületet nem alkotnak (ÁDÁM L. - MAROSI S. - SZILÁRD J. 1969). Vastagságuk
legfeljebb 2 0 -3 0 métert ér el a Nagyalföld É-i peremének 5 0 -2 0 0 , a medence déli részének pedig
800 métert is meghaladó negyedkori üledéksorával szemben (KROLOPP E. 1970).
Vizsgált területünkön, a Heves-Borsodi-dombság pétervásárai medencéjében, a negyedkori
törmelékes eredetű képződmények a felsőoligocén-alsómiocén glaukonitos homokkő és aleurit (slír)
összlet egyenetlen felszínére települnek. A pleisztocénben lerakodott kőzetek a dombok tetején és a
völgyekben egyaránt előfordulnak, esetleg mindkét helyről hiányoznak. A felszínfejlődést jelző
teraszmaradványok azonban általában még ilyen esetekben is jól tanulmányozhatók.
Típusos lösz területünkről nem ismeretes. A SZÉKELY A. (1961) által leírt „palóclösz”, a
löszös és kőzettörmelékes homok, valamint a fosszilis talajrétegek az egykori környezettől függően,
hol szárazföldi, hol pedig álló-, vagy folyóvízi fáciesekhez kapcsoltan képződtek.

A terület legjelentősebb szelvényét az utóbbi években létesült bükkszenterzsébeti
feltárás (B/I) szolgáltatja, amely két eróziós—deráziós völgy közötti háton található. Ezt a
40—50 m magas, ÉNy—DK irányú dombot a Leleszi-Tarnába torkolló Daracs-(Darázs-)
patak és a vele párhuzamosan húzódó deráziós szárazvölgy határolja. A feltárás a két
völgynek a Leleszi-Tarna alluviális szintjére lépésénél, 200—210 m tszf. magasságban van,
közvetlenül a műút mellett (1. ábra). A feltárásban jól látszik,, hogy a közel vízszintesen
települő pleisztocén rétegeket az említett völgy elvágta (2. ábra). Ez a tény erőteljes
fiatal pleisztocén—holocén lepusztulást bizonyít.
Mivel a bükkszenterzsébeti feltárásból viszonylag gazdag kövületanyag került elő,
amelynek előzetes vizsgálata Würm-nél idősebb képződmények jelenlétére utalt, elhatároz
tuk a feltárás, majd a környék pleisztocén képződményeinek részletesebb tanulmányozá
sát. A földtani vizsgálatokat R adócz Gy ., a Mollusca-fauna feldolgozását K rolopp E.
végezte, míg a sztratigráfiai és kronológiai kiértékelést közösen állítottuk össze. Ez úton
mondunk köszönetét Kretzoi M.-nak a gerinces-paleontológiai anyag meghatározásáért
és Lőrincz H.-nak a pollenvizsgálatokért.
Az egyes feltárásokat az alábbiakban ismertetjük:
B/I. sz. feltárás (2.—3. ábra) rétegsora:

1. Sárga és szürkésbarna (limonitos, illetve limoniteres) keresztrétegzett folyami
kavics, középszemű homok, mintegy 1,5 m vastagságban. A kavics anyaga főként a közeli
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1. ábra. A Bükkszenterzsébet környékén vizsgált pleisztocén feltárások helyszínrajza
2. Feltárás helye és jele
Fig. 1. Lay-out of Pleistocene exposures in the environs of Bükkszenterzsébet
2. Location and sign of exposure

glaukonitos homokkő összletből származik. A gyakran lapos, általában 1—3 cm nagyságú
homokkő-kavicsok mellett néhány riolittufa- és sok apró (2 -3 cm nagyságú) lidit és
kvarckavics is található. A réteg felső határa környékéről előkerült bemosott tercier
Mollusca-héjtöredékek mellett csupán néhány pleisztocén fajt tartalmaz kis egyedszámban
(1. táblázat). A 10 vízi faj közül 2 tekinthető folyóvízi alaknak, azonban a többi is megél
lassúbb folyású vizekben. A 4 szárazföldi faj kor és ökológiai igény szempontjából
közömbös.
2. A folyóvízi összletre elmosódó határral, nagyrészt ártéri, illetve mocsári környe
zetben lerakodott, felfelé egyre kötöttebb, 0,5-1,5 m vastag, alul sárgásszürke homokos
(2a réteg), középen zöldes (2b réteg), felül fehéresszürke (2c réteg), mészkiválásos agyagos
iszap, illetve aleurit települ. Felső határa alatt mészkonkréciós zsinórokat, máshol
ugyanebben a szintben gyökérnyomokat tartalmaz. Ennek a rétegnek gazdag, 22 vízi és
10 szárazföldi fajból álló Mollusca-faunája van, amelynek egyedszáma egyes szintekben a
kilogrammonkénti 1200 db-ot is meghaladja. A fajok zöme növényzettel benőtt álló,
vagy lassan folyó vízre jellemző. A dominanciaértékek változása felfelé a kopoltyús vízi
csigák egyedszám-csökkenését és ezzel párhuzamosan az apró termetű vízi tüdőscsigák
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A bükk szenterzsébeti B/I. és B/IL sz. feltárás
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1. táblázat

és a В/L sz. fúrás Mollusca-faunája
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számának növekedését mutatja az elmocsarasodás bizonyítékaként. A szárazföldi fajok
enyhe, csapadékos éghajlatra utalnak. A pollenvizsgálat igen kevés pollen jelenlétét
mutatta ki. Ezen belül aránylag több lágyszárú növény (pl. Artemisia, Hypnum) mellett
Pinus silvestris és Pinus haploxylon típusú pollen került elő, utóbbinak rétegtani jelentősé
get lehet tulajdonítani. Előkerült néhány közelebbről nem meghatározható csonttöredék is.
3.
A következő réteg 0,1-1,5 m vastag, alul sötétszürke, középen zöldes (alsó
részében limoniteres), felül sötétszürke-fekete kőzetlisztes agyag. Ez a képződmény a
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1. táblázat folytatása

feltárás legalsó talajszintje. Jelentős vastagságingadozása a következő réteg lerakódása
előtti lepusztulással magyarázható. Mollusca-faunája ugyancsak hármas tagolódást mutat.
Legalsó részében (3a réteg) kevés héjtöredéken kívül csupán a Planorbis planorbis vízicsiga
néhány példányát sikerült megtalálni. A középső, vüágosabb (zöldes) szint (3b réteg)
aránylag gazdag mocsári faunát tartalmaz (14 vízi, 7 szárazföldi faj), amely az előző
(2. sz.) réteg faunájához hasonló. Legfelső szintjében (3c réteg) a feltárás közepén
vizsgált szelvényben csupán héjtöredékeket találtunk. A feltárás Ny-i oldalán azonban
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5 vízi és 17 szárazföldi fajból álló fauna került elő. Míg az eddigi alsóbb szintekben a vízi
fauna mellett a szárazföldről bekerült fajok példányszámaránya csupán 5 % körüli értéket
ért el, addig itt fordított a helyzet: a vízi fajok egyedszám-aránya mindössze 1 %. Ebből
következik, hogy míg a talajszint alsó tagja tulajdonképpen pangó víz alatt képződött
mocsári talaj, illetve humuszanyagokban dús mocsári iszap, addig a felső szint létrejöttét
már a feltöltődés és szárazra jutás után lejátszódó folyamatok határozták meg. Egyébként
a csigafauna enyhe és mérsékelten csapadékos klímára utal. Néhány csigafaj (így az
50 %-ot elérő és így domináns Clausilia pumila, valamint a Carychium minimum, Cepaea
vindobonensis) felsőpleisztocén képződményeinkből csupán a Würm legidősebb részéből
és idősebb interstadiális, illetve interglaciális szakaszokból ismeretes. Az előkerült
apróemlős-maradványok (Microtus arvalis és Clethrionomys sp.) kor szempontjából
közömbösek. A pollenvizsgálat néhány lombosfa (Alnus, Fraxinus), illetve lágyszárú
növény (Rhus, Hypnum) jelenlétét mutatta ki.
4’ Az előző réteg egyenetlenül erodálódott felszínére sárgásbarna, aprókavicsos,
iszapos folyóvízi homok települ 0 ,5 -1 ,5 m vastagságban. Felfelé egyre kötöttebbé
(meszesebbé és agyagosabbá) válik, legfelül 0,2-0,3 m vastag mészkiválásos és gyökérnyomos szinttel. Helyenként limonitos lencséket tartalmaz. Mollusca-faunája 4 vízi és
12 szárazföldi fajból áll. A példányszám-arány is a szárazföldi fauna túlsúlyát mutatja:
a vízieké mindössze 14 %-ot ér el. A szárazföldi fauna az előző rétegekétől jelentősen
különbözik: uralkodnak a nagy ökológiai tűrőképességű, löszre is jellemző fajok (pl.
Pupilla muscorum), míg a nedvességkedvelők egyedszámaránya kisebb. Figyelemre méltó
a Vallonia tenuilabris jelenléte, amely a pleisztocén hűvös szakaszainak jellemző faja. A
klíma a malakológiai adatok alapján mérsékelten hűvös és száraz lehetett. Az itt talált
csontmaradványok közül egy orrszarvú fogtöredéke az alsó- és középsőpleisztocénre
jellemző Rhinoceros etruscus-та utal és így rétegtani jelentőségű. Előkerült továbbá
néhány halfaj (pl. csuka, Esox lucius) foga is.
5. Az előző rétegre 1,5—2,0 m vastag sötétszürke—fekete kőzetlisztes agyag, a fel
tárás felső fosszilis talajszintje következik. Alsó, világosabb részében gyakoriak a néhol
függőleges helyzetű limoniterek. Ugyanitt mészkonkréciós réteg is található. Csigafaunája
— esetleg későbbi kioldódás miatt - igen gyér, csupán 3, enyhe klímára utaló szárazföldi
faj jelenlétét sikerült megállapítani. Néhány nagyobb emlősállat közelebbről meg nem
határozható csonttöredéke is előkerült.
6. Az előző talaj szint közel vízszintes felszínére rétegzett, elszórtan aprókavicsos,
homokos lösz összlet („palóclösz”) települ, maximálisan 1,8 m vastagságban. Rétegződé
sét szürke és sárgásbarna sávozottság is hangsúlyozza. Valószínűleg egy magasabb
helyzetű, talajzónát is tartalmazó löszrétegnek még a pleisztocén folyamán áthalmozott
maradványa.
7. A feltárás Ny-i részén a 2. sz. rétegig bevágódó keskeny völgykitöltés látható
(2. ábra). A kitöltő anyag sárgásbarna, homokos—löszös—agyagos kevert lerakódás, néhol
rétegződés nyomaival. Úgy tűnik, hogy a 6. sz. rétegbe is bevágódik, így annál fiatalabb.
8. Az előző képződmények egyenetlen felszínére 10-20 cm vastag recens talaj
réteg települ.
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A feltárás felett a domb ÉNy felé mintegy 500 m-en belül további 3 0 -3 5 m-t
emelkedik. Hogy a feltárás fiatalabb képződményeit is megismerjük, és a rétegsor
magasabb helyzetű tagjait tovább követhessük a feltárás felett, annak peremétől 18 m-re
7 m mélységű kézifúrást (B/I. sz.) mélyítettünk (3. ábra).
В/L sz. kézifúrás rétegsora:

7,0-6,7 m-ig: Sötétbarna-fekete kőzetlisztes agyag (fosszilis talaj), gyökérmenti
mészkiválásokkal. Szelvényünk szerint azonos a В/L sz. feltárás felső talajrétegével. A
palinológiai vizsgálat néhány Pinus silvestris pollent és gombaspórát mutatott ki.
6 ,7 -4 ,3 m-ig: Világos sárgásbarna, néhol aprókavicsos löszös finomhomok. Alsó
részében erősebben agyagos sávokkal, legalul apró mészkonkréciókkal. Közepe táján 20
cm vastag, középszemű homokréteggel. Az összlet felső része löszösebb. A feltárás 6. sz.
rétegéhez hasonló megjelenésű.
4 .3 3,3 m-ig: Sötétbarna-fekete kőzetlisztes agyag (fosszilis talaj). Alsó része
világosabb és kevertebb anyagú, sok .apró mészkonkrécióval. A pollenvizsgálat néhány
lágyszárú növény (pl. Menyanthes trifolia, Compositae) jelenlétét mutatta ki.
3.3—
0,1 m-ig: Világos barnássárga homokos lösz, elvétve apró mészkonkrécióval,
néhol sok muszkovittal. Az alsó részéből előkerült 4 szárazföldi csigafaj a lösz-szelvények
enyhébb klímájú szakaszaiban szokott előfordulni.
Bükkszenterzsébet környékén még számos pleisztocén feltárás található, ezek közül
bemutatjuk a Bükkszenterzsébet II. (B/II.) és a Pétervására I. (P/I.) sz. feltárást. A B/II.
feltárás a B/I.-től kb. 500 m-re ÉK-i irányban, mintegy 5-10m -rel magasabban található
(1. ábra).
B/II. sz. feltárás rétegsora:

7.
Kavicsos, vékonyrétegzésű folyóvízi homok. A homokkő-kavicsok között 6—8
cm átmérőjűek is gyakoriak. Hasonlít a В/L sz. feltárás alsó rétegéhez.
2 Az előző rétegre, attól éles határral elváló, 2 m vastag homokos „palóclösz”
következik, helyenként apró kavicsokkal. Több helyen mészkonkréciók és 6 -7 cm át
mérőjű krotovinák találhatók benne. Csigafaunája 7 szárazföldi fajból áll, amelyek
melegebb—szárazabb klímára utalnak és a képződmény áthalmozott jellegét valószínűsítik.
Néhány csonttöredéket tartalmaz.
3. A feltárás K-i szélén, a szomszédos fiatalabb déllé lejtőjéhez tartozóan
1,5—2,0 m vastag barna, néhol vörösfoltos fosszilis talaj látható. Ennek kora fiatal
pleisztocén lehet. Egyetlen csigafaj, a Pupilla muscorum került innen elő.
4. 10—30 cm vastag recens talajréteg.
A bükkszenterzsébeti szelvények alsó kavicsos, keresztrétegzett folyami homok
összletét a pétervásárai P/I. jelű homokbánya tárja fel a legteljesebben. Ez a feltárás a
Tárná és a Leleszi-Tarna összeszögellésében fekszik, 190—200 m tszf. magasságban
(1. ábra).
P/I. sz. feltárás rétegsora:

7. Harmadidőszaki fekü (slír).
2 1 -5 m közt változó vastagságú kavicslencsés, keresztrétegzett folyóvízi homok.

Fig. 3. Sections of hand drilling В/L and exposure B/I. at Bükkszenterzsébet. (Fór legend, see Fig. 2.)

3. ábra. A bükkszenterzsébeti B/I. sz. kézifúrás és B/I. sz. feltárás szelvényei. (Jelmagyarázatot 1. a 2. ábránál.)
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A feltárás középső és DK-i felében az előző réteg 1 m vastag felső szakasza talajosodott,
a szemcsék közti teret barna kőzetlisztes-agyagos talajképződmény tölti ki.
3. Barna-sötétbarna fosszilis talaj, elszórtan durvahomokkal és 2—4 mm átmérőjű
aprókaviccsal, alsó és felső határán 10—40 cm vastag mészfelhalmozódási szinttel.
4. 2,0-2,5 m vastag világosbarna, gyengén talajosodott „palóclösz”, illetve löszös
homok. Helyenként durvahomok és aprókavics ebben a feltárásban is előfordul.
5. 10-15 cm vastag recens talajréteg.
Bükkszenterzsébet környékének pleisztocén képződményeit legjobban a B/I. feltárás
rétegsora képviseli. A sztratigráfiai és kronológiai kérdések megoldását ezért ennek a fel
tárásnak adataira alapozva és az alábbi szempontok figyelembevételével kísérelhetjük meg:
a) a rétegsor bázisát folyóterasz alkotja;
b) az üledéksor kőzettani jellege és Mollusca-faunája alapján folyóvízi üledékekből
állóvízben lerakodott képződményeken keresztül szárazföldi üledékképződéssel záródó
rétegösszletet állapíthatunk meg;
c) az őslénytani leletek a rétegsor alsó harmadának alsó-, vagy középső pleisztocén
korát igazolják (K r e t z o i M. 1969).
A földtani történések egymásutánját vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a legalsó
réteg egy jelentős pleisztocénkori folyó teraszképződménye. A folyó irányváltozása,
esetleg vízhozamának csökkenése folytán az üledék szemcsenagysága felfelé egyre
finomabbá vált. A későbbiek folyamán az élő folyóval való kapcsolat megszűnt és állóvízi,
majd mocsári üledékek rakódtak le. Az első, egyébként kettős talajréteg alsó részének
kialakulása még vízhez kötött, a tulajdonképpeni szárazföldi talajképződéstől eltérő
folyamat lehetett. Faunája alapján azonban hasonló klimatikus és vegetációs körülménye
ket kell feltételeznünk, mint amelyek löszképződményeink talaj szintjeinek létrejötte
idején uralkodtak. így a mocsári iszap — fosszüis talaj sorozatot egy „inter-szakasz”,
tehát interglaciális, vagy interstadiális képződményének tarthatjuk. Ezt a megállapítást a
Mollusca-fauna is alátámasztja.
A talaj szintet fedő aprókavicsos homok ismét folyóvízi képződmény. Jól látható,
hogy a feltárás Ny-i oldalán a kettős talajréteg jelentős részét ennek a folyóvíznek az
eróziója lepusztította. Hogy volt-e eredetileg valamilyen üledék a homokréteg és a talaj
szint között, az nem állapítható meg, csak valószínűsíthető a két, jelenleg egymással
érintkező réteg szárazföldi csigafaunájának jelentős eltérése miatt. A szóban forgó
kavicsos homokot mindenesetre a rétegsor bázisát adó terasznál fiatalabb folyóterasznak,
vagy ugyanazon teraszrendszer fiatalabb tagjának kell tekintenünk. Miután belőle
Rhinoceros etniscus került elő, ez a faj pedig a Mindéi végén kihalt, így a réteg kora sem
lehet Mindel-nél fiatalabb. A Mollusca-fauna mérsékelten hűvös és száraz klímára, glaciális,
illetve stadiális szakasz kezdeti, vagy befejező részére utal. Feltehetően a homokréteget
az alpi nomenklatúra szerint Mindéi 2-be, az alatta levő fosszilis talajt az állóvízi képződ
ményekkel Mindelj- 2 interstadiálisba kell sorolnunk. A homokrétegre következő, ugyan
csak kettős talajszint így a Mindel-Riss interglaciális üledéke lehet. Természetesen nincs
kizárva az sem, hogy a feltárásban található egész rétegsor —a legfelső réteget kivéve —a
tágabb értelemben vett Mindel-nek csupán valamely részét képviseli, ismeretes ugyanis,
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hogy az újabb adatok alapján a Mindéi szakaszon belül jóval több klímaváltozással kell
számolnunk, mint korábban feltételeztük (K r e t z o i M. 1956, J á n o s s y D. 1969).
A bükkszenterzsébeti rétegsor felső része kizárólag szárazföldi eredetű, zömében
eolikus képződményekből épül fel. A rendelkezésre álló adatok nem elégségesek annak
eldöntésére, hogy ezek a rétegek Riss, vagy Würm korúak-e. Jórészük áthalmozottnak
látszik. Az a megfigyelés, hogy a holocén erózió ezeket a már áthalmozott képződménye
ket érte, mindenesetre Riss, vagy idősebb Würm voltukat valószínűsíti, mivel áthalmozódásukat is még a pleisztocénben rögzíti.
A Bükkszenterzsébet környéki többi feltárás rétegsorának bázisképződményét
folyóvízi homok, illetve kavicsréteg adja, amely a B/I. sz. feltárás legalsó rétegével párhuzamosítható. Azonos teraszon, de különböző mértékben kifejlődött rétegsorokról van
tehát szó, ahol elsősorban a B/I. sz. feltárás középső (mocsári iszap és talaj) rétegei
hiányoznak, vagy kevésbé jellegzetesek.
összefoglalás

A Bükkszenterzsébet környéki negyedkori képződmények vizsgálatának eredmé
nyeit elsősorban abban látjuk, hogy alsó- illetve középsőpleisztocénre utaló faunát
tartalmazó üledékek jelenlétét tudtuk kimutatni.
Ez a tény egyúttal arra is figyelmeztet, hogy az eddig általában felsőpleisztocénnek
tekintett (S z l a b ó c z k y R 1970) észak-magyarországi kvarter képződmények alatt több
helyen idősebb negyedkori üledékeket is fel kell tételeznünk.
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PLEISTOCENE SEDIMENTS IN THE ENVIRONS OF
BÜKKSZENTERZSÉBET
by
E. K r o l o p p - G y . R a d ó c z

The Quaternary sediments of North Hungary occurring - in conformity with the
orographic conditions - in patches, scarcely attain the thickness of 20 to 30 m
(A. S z é k e l y 1958, 1961, 1969).
In the Pétervására Basin the Quaternary sediments can be studied sporadically in a
remarkable thickness. The sequence of greatest variety is that of Bükkszenterzsébet, exposed along the road on the ridge between the Daracs streamlet flowing intő the
Leleszi-Tárná and the derasional valley running parallel with it (Figs 1—3).
The lowermost strata exposed is an about 7.5-m-thick gravelly fluviatile sand. It is
overlain by yellowish grey, further greenish grey flood piain i.e. marshy loam which
- on the basis of its rich molluscan fauna (Table 1) —was developed on a relief covered
by dense aquatic Vegetation under a mild and humid climate. It is followed by dark grey
silty clay (fossil soil). This latter can be divided intő two parts. Whereas the lower part
was originated in a quiet water body or swamp, the upper part, as can be proved by its
molluscan fauna, may have developed already on a dry land that had emerged as a result
of accumulation under a mild and moderate ly humid climate. The fossil soil is overlain by
fluviatile' silty sand with small gravels, the molluscan fauna o f which is the witness of a
moderately cold and arid climate. This is followed again by a dark grey, silty clay (fossil
soil). The last Pleistocene member in the exposure is a redeposited „Palóc-Loess”
covered thinly by re cent soil.
Fór the completion of the sequence a borehole was put down by hand-power on the
hül above the exposure (Fig. 3). Here the „Palóc-Loess” is followed again by a new soü
layer overlain by sandy loess, whose scarce Gastropoda fauna suggests a rather műd
climatic phase.
The Pleistocene séction of Bükkszenterzsébet and mainly the exposure, furnished a
material rich in fossüs of Stratigraphie value. The molluscan fauna consisting o f 25 aquatic
and 24 terrestrial species (Table 1), as well as the few pollen grains and the vertebrate
remnants do not only serve fór the reconstruction of environmental conditions bút they
furnish valuable data fór age determinations as weű. The molluscan fauna testifies to a
pre-Würm age of the lower aquatic part of the sequence, whüe the fossü Rhinoceros
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etruscus, recovered írom the second fluviatile bed, excludes its being younger than
Mindéi. Accordingly, the upper, eolian strata can be of later Pleistocene, Riss or Würm,
age.
Generally, the Ouaternary Sediments of North Hungary have so far been regarded
as. Upper Pleistocene (P. S z l a b ó c z k y 1970). The discovery at Bükkszenterzsébet of
Lower to Middle Pleistocene fossiliferous sediments, however, suggests the possibility of
the occurence of older Pleistocene formations in North Hungary as well.

