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BÜKKÁBRÁNY 15 8. SZ. FÜRAS PALINOLÓGIAI 
VIZSGÁLATA

Irta: Rákosi László

Bevezetés

A Dunántúli Földtani Kutató-Fúró Vállalat Köz
ponti Laboratóriumában a bükkaljai területről 6 
fúrás anyagán végeztünk palynológiai vizsgálato
kat. A vizsgálatok célja: elsősorban a kőszéntele
pek rétegazonosítása, másodsorban a már ismert 
mátraalji anyaghoz hasonlóan az ősnövénytani 
adatok ismeretében vegetációtörténeti kiértékelés, 
mely talán felvilágosítást adhat kőzetgenetikai, de 
elsősorban a kőszéntelepes rétegek képződésének 
kérdéseiben.

A bükkaljai területen mélyített fúrások közül a 
Szomolya 1 2 fúrásból 2, Andornaktálya 1 3 fúrás
ból 6, Kerecsend 3/2 fúrásból 2, Bogács 1 2 fúrás
ból 9, Mezőnyárád 2/16 fúrásból 9 mintát vizsgál
tunk meg. Az ilyen ritka mintavétel az említett 
célok elérésére csak akkor ad elfogadható ered
ményt, ha több, igen részletesen megvizsgált és 
korszerű szempontok szerint feldolgozott fúrásunk 
van.

Részletes palynológiai vizsgálatokat a Bükkáb- 
rány 15 8. fúrás anyagán végeztünk. A fúrás réteg
sorából 58 részben összevont mintát gyűjtöttünk. 
A minták feltárását Erdtman—Zólyomi-féle eljá
rással végeztük.

Az előforduló spórákat és polleneket a kiértéke
lésnél mintánként az összsporomorphára százalé
kosuk. A rétegek vegetációját 31 család 71 faja 
képviseli, A megjelent formák jórészét sikerült a 
recens növények spóráival illetve pollenjeivel azo
nosítani, és ezek alapján a taphocönozis kiértékel
hető volt.

A meghatározott sporomorphák rendszertani 
felsorolása

Adelomycetes sp.
Sphagnum sp.
Osmunda sp.
Cicatricosisporites sp.
Lygodium sp.
Glechenia sp.

Polypodiaceoisporites sp.
Polypodium sp.
Verrucatosporites sp.
Laevigatosporites haardti (R. Pót. et Ven.) Th.

et Pf. 1953.
Ginkgo sp.
Podocarpus sp.
Pinus, silvestris tip. Rudolph 
Pinus, haploxylon tip. Rudolph 
Larix sp.
Picea sp.
Tsuga, canadensis típus Rudolph 
Tsuga, diversifolia típus Rudolph 
Abies sp.
Taxodiaceae-Cupressaceae tip. (összevonva) 
Sequoia sp.
Magnólia sp.
Platanus sp.
Nyssa sp.
Oenotheraceae sp.
Acer sp.
Tricolporopollenites megaexactus R. Pót. 1931.

Cyrillaceae 
Ilex sp.
Tricolporopollenites edmundi R. Pót. 1932.

(Cornaceae)
Tilia sp.
Erica sp.
Chenopodiaceae sp.
Persicarioipollis sp. (Polygonaceae)
Diospyros sp.
Zelkova sp.
Betula sp.
Alnus sp.
Corylus sp.
Castanea sp.
Quercus sp.
Tricolpopollenites liblarensis Tk. 1950. 
Tricolpopollenites microhenrici R. Pót. 1943. 
Pterocarya sp.
Carya sp. . ~5scöJ
Engelhardtia sp.
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Myrica sp.
Salix sp.
Gramineae sp.
Pálmáé sp.
Typha sp.
Incerte sedis:
Duplopollis sp.
Extratriporopollenites sp. (felsőkréta) 
Oculopollis sp. (felsőkréta)
Gleichenidites sp. (alsókréta)
Gleichenia triplex Bolh. 1953. (alsókréta) 
Gleichenidites umbulosus (Bolh.) Krutzsch 

(alsókréta)
Verrucoisporites perverucosus (Loose) Pót. et 

Ven.
Densisporites sp. (Karbon ?)
Verrucosisporites perverucosus (Loose) Pót. et 

Kr.
Ovoidites ligneolus R. Pót.
Ovoidites „sima forma”
Microplancton sp.
Tetraporina sp.
Crassosphaera sp.
Deflandrea sp.
Cymatiosphaera sp.
Hystrichosphaera sp.
Dinoflagellatae sp.
Pterospermopsis cf. ginginensis Defl.-Cookson 
Pterospermopsis sp.
Gonyaulax sp.

A rétegsor sporomorphaspektrumának 
értékelése

A minták vegetációjának részletes vizsgálata 
alapján megállapíthatjuk, hogy a klíma kiegyenlí
tett volt, nagyobb hőigényű fajokban szegény. A 
vegetáció változásait tehát a térszín oszcillációjá
ban kell keresni. Ezek alapján a termőhelyi igény 
(vízkedvelő, kis vízigényű és hegyvidéki) szerint 
öt övét különböztetünk meg. Ezek a következők:

1. Az édesvízi, illetve tavi vegetáció. Jellemzője 
a sok édesvízi mikroplankton, mely oly nagy szá
zalékban van jelen, hogy a tóparti és környező 
erdők vegetációjának spóráit és pollenjeit kiszo
rítja a spektrumból.

2. A mocsári, szárazabb láperdei vegetáció. Ez 
a vegetáció típus jellegzetes kísérője a kőszéntele
pes rétegeknek. Ide az aránylag nagy vízigényű 
fajok tartoznak, amelyeket a Taxodiaceae-Cupres- 
saceae típusú, Alnus, Nyssa, Fraxinus, Salix, Betu- 
la, Carya pollenek képviselnek. A Taxodiaceae-Cu- 
pressaceae típusú pollenek valószínűleg nem a har
madkorból már jól ismert tipikus Taxodiaceae-My- 
ricace mélylápi mocsarakat jelölnek, melyekben a 
vegetáció fő képviselője a Taxodium, hanem in
kább tóparti, vízzel időnként elárasztott területekre 
kell itt gondolnunk. Ugyanis a Taxodiaceae csa
ládban a Taxodium és Sequoia polleneket, vala
mint a Cupressaceae család pollenjeit a palynoló- 
gusok ma még nem tudják megnyugtató módon 
szétválasztani.

A Taxodiaceae-Cupressaceae típusban a Klaus 
által értelmezett szűkebb értelemben vett légzacs
kó nélküli Coniferae polleneket soroljuk. Ezek vi

szont egyaránt jelenthetnek mélylápi Taxodium 
vegetációt épp úgy, mint egy kiszáradó lápi Se
quoia vegetációt. A kérdés tisztázását elősegíti az, 
ha a kísérő vegetéciót alkotó fajok termőhelyi igé
nyeit is figyelembe vesszük.

A palynológiai vizsgálatokkal párhuzamosan 
végzett xylotomiai vizsgálatokat is döntően befo
lyásolják a helyes kiértékelést, ugyanis a fás bar
nakőszén-telepekben Taxodium törzseket sehol sem 
találtunk, a törzsek Sequoia típusúak voltak. A 
Sequoia termőhelyi igényére még visszatérünk.

3. A partmenti kevésbé nedves talajt igénylő 
flóra öve. Jellemzői az Ulmus, Pterocarya, Acer, 
Tilia, Cupuliferae fajok pollenjei.

4. A fúrás rétegsorán keresztül mindenhol jelen
levő hegyvidéki vegetáció öve. A Pinus egyes fajai, 
a Picea, Abies, Tsuga, Diospyros, a Cupuliferaek 
közül az egyes Quercusok és a Castanea, valamint 
a Zelkova jellemzik ezt az övét. E vegetáció típus 
a közelben nagyobb hegység jelenlétét bizonyítja 
a rétegsor kifejlődésének ideje alatt.

5. A nagyobb összefüggő nyílt víztükröt igénylő 
mikroplankton vegetáció öve. A mikroplanktonok 
a víz sótartalmára felvilágosítást nem adnak, bár 
tényként kell említenünk, hogy az oligocénben és 
a miocénben mindenhol tengeri, illetve csökkent- 
sósvízi rétegekben fordulnak elő. Ezekben a réte
gekben alsó- és felsőkréta, valamint kétséges meg
határozású paleozoikumi sporomorphákat találunk. 
Jelenlétük a lepusztult idősebb kőzetek természetes 
feltáródásának és újbóli felhalmozódásának bizo
nyítékai.

Ilyen idősebb sporomorpha behordás két ízben 
volt megállapítható (191,8—187,4 m, és 166.0—
162,5 mn).

A spórák és pollenek vízben és légi úton való 
szállításának eredményeképpen ez az 5 vegetáció 
típus a minták sorozatában teljesen összekevere
dett. Szétválasztásuk az egyes ökológiai típusok 
százalékos eloszlásának eltérése alapján mégis le
hetséges volt.

Az ökológiai típusok figyelembevételével réteg- 
tani szempontból négy palynológiai zónát külön
böztetünk meg. A spektrum e szempontok szerinti 
értékelési sorrendje alulról felfelé történik, hogy 
a tényleges fejlődési sorrendet figyelemmel kísér
hessük.

I. Az első palynológiai zónában (197,5—162,5 
méterig 6 kőszéntelep képződött. E rétegek flóra
összetétele közel azonos.

A 194,5—194,0 méterben a hegyvidéki fajok 
hirtelen előretörése után a következő rétegekben 
háttérbe szorulnak, ugyanakkor a vízkedvelő fe- 
nyőfélék és a lombos fák kerülnek előtérbe. Az 
első kőszéntelep képződésében a fenyőfélék mel
lett valószínűleg a lombos fák is jelentős szerep
hez jutottak, mivel a fedő kőzetekben a lombos fák 
pollenjei nagy százalékot érnek el. A kőszéntelep 
képződését transzgresszió szakítja meg. E réteg, a 
jellemző mikroplankton vegetáció (Hystrichosphae
ra sp, Deflandrea sp, Pterospermopsis sp.) mellett 
alsó- és felsőkréta, valamint más mezozoikumi 
vagy paleozoikumi spórákat tartalmaznak.

162.5 méterig a mocsári és szárazabb láperdei 
vegetáció 5 ízben tör előre. Ebben a szakaszban
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van a Taxodíaceae-Cupressaceae típusú pollenek 
első nagy százalékú előfordulása. Említettük, hogy 
a szárazabb láperdei kifejlődést bizonyítja a xylo- 
tomiai vizsgálatok eredménye is.

175,5—175,2 m-ig és 170,6—170,0 m-ig a vizsgá
lat szerint Sequoia típusú törzsek halmozódtak fel. 
Ezzel kapcsolatban feltételezhetjük, hogy a ma élő 
Sequoia sempervirens megfelelő harmadkori alak
ja élhetett itt. Ez a faj ma Kalifornia csendesóceáni 
partvidékén levő ködövben, a lápokba torkoló fo
lyók, patakok mentén páradús völgyekben él. Ez 
a terület felel meg egyébként az Alnus rubra ter
mőhelyének is. Alnus pollenek ezekben a minták
ban szintén gyakoriak.

A zónát egy újabb tranzsgresszió zárja le. Hystri- 
chosphaera sp., Deflandrea sp., Pterospermopsis 
sp. mikroplanktont tartalmazó kőzetek fejlődtek 
ki, áthalmozódott alsó- és felsőkréta pollenekkel.

II. A következő palynológiai zónát (152,4—68,5 
méterig) a hegyvidéki légzsákos fenyőfélék előre
törése és mindvégig nagyszázalékú előfordulása 
jellemzi. Az uralkodó szárazabb termőhelyű, hegy
vidéki jellegű fenyőerdők Pinus silvestris típusú 
pollenjei mellett aránylag gyakori a Piacea pollen. 
Csatlakozik hozzájuk az Abies, Pinus haploxylon, 
Larix és Tsuga pollen is, a hegyvidéki pollen szál
lítás bizonyítékaként. A partmenti erdők képviselői 
az Acer, Fraxinus, Ulmus, Betula, Quercus, Jugla- 
naceae és a Pterocarya. A parttól távolabbi erdők 
szárazabb talajt igénylő fajai a Zelkova, Tilia és 
az Engelhardtia. Ez erdők talajának jelzője a Po- 
lypodiaceae és a Laevigatosporites haardti spórák. 
A kevés, de jelenlevő Osmunda spóra a partmenti 
nedves talaj jelzője. A zóna rétegeinek fejlődése 
folyamán a Pinus haploxylon típusú, a Larix és a 
Picea pollenek hiányoznak. Majd 86,5 m-től újabb 
hirtelen betörésük zárja le ezt a zónát.

III. 68,5 méterben újabb lápvegetáció kialaku
lását jelzik az előforduló sporomorphák, és ezzel 
egy eléggé változó térszín alakulhatott ki. Mocsár- 
lápi, partmenti erdők vegetációja váltakozik, me
lyek fejlődése egy tipikusan édesvízi tóban csúcso
sodik ki. A tavi mikroplankton, így a Tetraporina, 
Dvoidites ligneolus és egy még közelebbről meg 
nem határozott faj, oly nagy százalékban fordul
nak elő, hogy a spektrumból jóformán kiszorítanak 
minden más pollent. A tavi rétegek fedőkőzetei 
égeres láp kialakulását jelzik.

Igen érdekes a 64,5—64,2 méterben a szenes 
agyagréteg részletes vizsgálata. A mintában Ba
logh Miklós szénkőzettani vizsgálat szerint 28,83 
százalék éghető anyag és széndioxid mellett 63,61 
százalék a hamutartalom. A porcsiszolat térfogat 
százalékos összetételében a durit, klarit és fuzit 
tartalom 8,8 százaléka mellett 79,3 százalék égő
pala és 11,4 százalék meddő van. A növénytani

vizsgálat a szénkőzettani vizsgálatot kiegészítheti. 
Ez a szenes agyag tulajdonképpen összehordott nö
vényi törmelékanyag, mely egy láperdő talaján 
halmozódott fel. A lombkorona szintet a kétszikű 
lombosfa levélepidermis maradványai, az esetleg 
kidőlt fatörzseket vagy a letöredezett ágmaradvá
nyokat a fenyőtracheida-maradványok, és a gyö
kérszintet a vékony gyökérrészek, gyökércsúcsok 
és a mykorhiza gombafonalak képviselik. Sok a fa- 
rcntó gombamaradvány és sporomorpha. A minta 
egybeesik egy jellemző mikroplankton nagyszáza- 
lékú megjelenésével, így kimondottan vízi elöntés
re kell gondolnunk.

IV. 56,5 métertől felfelé a spektrum új zónára 
utal. A  lombosfák százaléka csökken, helyüket a 
mocsári és hegyvidéki fenyőfélék kevert vegetá
ciója foglalja el. A legfelső fás barnakőszén tele
pekben kevés gyantatartalmú, homogénné szénült 
fenyő szövetmaradvány található. A rétegsort ke
vés sporomorphát tartalmazó üledékek zárják be.

Mint látjuk az egyes ökológiai típusok bármeny
nyire is összekeveredve fordulnak elő az egyes 
mintákban, a típusok százalékos eloszlásának fi
gyelembevételével kimutathatjuk az uralkodó 
vegetáció típust.

Kérdés ezek után az, hogy ezek a vegetáció tí
pusok vagy a segítségükkel megállapított palyno
lógiai zónák alkalmasak-e széntelepek rétegazono
sítására. A megállapított vegetáció típusok, mint 
például a mocsári, szárazabb láperdei vegetáció 
típus a fúrás rétegsorában vertikális irányban 
többször kifejlődött és a többi e területegységhez 
tartozó fúrásban is megvan. A kőszéntelepek ré
tegazonosítására ezért nem alkalmas. (I. sz. tábla)

A kérdést bonyolítja az, hogy a pannonkori flóra 
oly annyira egyveretű, hogy csak helyi jelleggel le
het gondolni a rétegazonosításra. Példaként említ
hetjük, hogy a hazai viszonylatban a mátraaljai 
és toronyi területek flórája nagyon hasonló jellegű. 
A pannon koron belül szint jelző, úgynevezett ve- 
zérfosziliák nincsenek.

A Bükkábrány 15 8 fúrás pollenspektrumában 
három palynológiai zónát számíthatunk olyannak, 
mely több fúrás feldolgozása után talán felhasz
nálható e terület kőszéntelepeinek rétegazonosítá
sára. Ezek a palynológiai zónák a következők:

1. Az első zóna sok mikroplanktont és áthal
mozott idősebb spórákat tartalmazó rétegei.

2. A második zóna feltűnően sok hegyvidéki 
légzsákos fenyőpollent tartalmazó rétegei.

3. A harmadik zóna kimondottan tavi, édesvízi 
mikroplanktonokat tartalmazó rétegei.

Ha e szint jelző rétegek még legalább két-három 
esetben kimutathatók lesznek, úgy a kőszéntelepek 
rétegazonosítási kérdését ezen a területegységen 
belül talán megoldhatónak mondhatjuk.
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I. tábla

1. kép
2. kép
3. kép
4. kép
5. kép
6. kép
7. kép 
3. kép

9—10. kép

11. kép
12. kép

13. kép 
14—15. kép

II. tábla
16. kép

Táblamagyarázat

17.
18.

Cicatricosisporites sp. (1000 x) 19.
Gleichenidites sp. (1000 x) 20.
Polypodiaceoisporites sp. (1000 x) 21.
Polypodiaceae sp. (1000 x) 22.
Laevigatosporites haardti (1000 x) 23.
Tsuga sp. (1000 x) 24.
Pinus, haploxylon tip. (1000 x) 25.
Abies sp. (1000 x) 26.
Taxodiaceae-Cupressaceae tip.
(1000 x) 27—28.
Oenotheraceae sp. (1000 x) 29.
Tricolporopollenites edmundi (corna- 30.
ceae) (1000 x) 31.
Tilia sp. (1000 x) 32.
Chenopodiaceae sp. (1000 x) 33.

34.
Persicarioipollis sp. (Polvgonaceae)
(1000 x) 35.

kép Diospyros sp. (1000 x) 
kép Fagaceae sp. (1000 x) 
kép Quercus sp. (1000 x) 
kép Castanea tip. (1000 x) 
kép Pálmáé sp. (1000 x) 
kép Typha sp. (1000 x) 
kép Juglandaceae sp. (1000 x) 
kép Carya sp. (1000 x) 
kép Compositae sp. (1000 x) 
kép Pterospermopsis cf. ginginensis 

(500 x)
kép Microplancton sp. (1000 x) 
kép Gleichenidites sp. (1000 x) (alsókréta) 
kép Densisporites sp. (1000 x) (karbon?) 
kép Oculopollis sp. (1000 x) (felsőkréta) 
kép Cymatiosphaera sp. (1000 x) 
kép Gleichenidites umbulosus (1000 x) 

(alsókréta)
kép Extratriporopollenites sp. (1000 x) 

(felsőkréta)
kép Duplopollis sp. (1000 x)

A  VISONTAI ÉS BÜKKÁBRÁNYI LIGNIT-KUTATÁSOKNÁL 
VÉGZETT VÍZFÖLDTANI MEGFIGYELÉSEK

írta: Boskovits Gábor

Az Országos Vízkutató és Fúró Vállalat Buda
pesti Üzemvezetőségének feladata eredetileg ta
lajmechanikai feltárások, földelőfúrások és ki
sebb mélységű vízkutató fúrások kivitelezése. 
Emellett azonban az utóbbi években bekapcsolód
tunk a Mátraaljai és Bükkaljai lignitterületeken 
Mátraaljai és Bükkaljai lignitterületeken folyó 
bányászati fúrásokba is. Ilyen fúrások három 
helyen, az ecsédi, a Visonta környéki, valamint a 
bükkábrányi területeken folynak. Erről a sokolda

lú, érdekes munkáról szeretnék rövid összefogla
lást adni.

Előre kell bocsátanom, hogy egyik területről 
sem közölhetek pontos számadatokat, vagy össze
foglaló kiértékelést, egyrészt azért, mert a munká
latok még mindenütt javában folynak, de azért 
sem, mert a szóban forgó területeken folyó kiter
jedt, korszerű, komplex kutatási munkának válla
latunk csak egyes, kiragadott részeit végzi.

Az ecsédi területen, ahol jelenleg három beren-
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