
Telepcsoportok távolazonosítása 
a mecseki feketekőszén összletben 
palynológiai alapon
Kezdeti pollenstatisztikai vizsgálatok

A  mecseki feketekőszén telepazonosításra 
irányuló vizsgálata az 1950-es évek elején indult 
meg, a komlói Kossuth-akna telepeiből szedett 
átlagminták vizsgálatával. A vizsgálatokat Gó- 
czán F. végezte, s eredményeiről 1956-ban a 
MÄFI Évkönyvének hasábjain számolt be.1 
Megállapította, hogy a komlói feketekőszén
telepek pollenben rendkívül gazdagok, s e gaz
dag spóra-pollen-flóra lehetővé tetszi a telep
csoportok és egyes telepek palynológiai mód
szerrel történő azonosítását, egymáshoz közel 
fekvő telepszakaszok esetén. Kidolgozta a terü
letre a telepazonosítás módszerét. További fel
adatként jelölte meg Kossuth-akna még nem 
vizsgált telepeinek, majd a mecseki kőszénme
dence összes bányászattal feltárt, valamint 
kutatófúrással harántolt telepeinek a vizsgálatát. 
Kihangsúlyozta, hogy a mikroszkópos pollen
vizsgálat telepazonosítási kérdések megoldásá
hoz ma már nélkülözhetetlen, sőt egyes esetek
ben egyedül alkalmas módszer. Azonban meg
bízható keresztülvitele türelmes, fáradságos és 
hosszadalmas munkát igényel. A kőszénösszlet 
első komplex földtani, őslénytani, ásványkőzet
tani és geokémiai vizsgálati eredményeit össze
foglalva Szádeczky Kardoss E. az eredményeket 
bíztatónak találta, s azt ajánlotta, hogy folyta
tólag kell elvégezni a megkezdett' munkákat.2 
Sajnos a munkák folytatása sok vonatkozásban 
elmaradt, illetve váratott magára. Csupán az 
1960-as években kezdődött (Nagy E. irányításá
val) ismét nagyobb arányú munka, amikor is 
több kőszéntartalmú mecseki alapszelvény ke
rült részletes feldolgozásra. E vizsgálatok ered
ményei kiegészítve a bányabeli, terepi és fúrá
sos kutatások ismeretanyagával szintén a MÄFI 
évkönyveiben kerültek ismertetésre, s nagyrészt 
ma is ezek a tanulmányok summázzák a me
cseki feketekőszén-összletről szerzett újabb 
ismeretek legnagyobb részét.

Lehetőségek és nehézségek a távolazonosítás 
terén

A komlói Mélyfúró Vállalat földtani labora
tóriuma, geológiai és geofizikai szolgálata már 
1958-tól kezdve intenzíven bekapcsolódóott a 
kőszénösszlet komplex vizsgálatába és a földtani, 
geofizikai eredmények értelmezésébe. Ez időben 
dolgozta ki Káli Z. 3 a kőszéntelepek és telep
csoportok fácies szelvények alapján történő azo
nosításának módszerét a komlói területre, amit 
azután Nagy J.45, Nagy E.r> és Némedi Varga 
Z .8 továbbfejlesztettek, illetve kiterjesztették 
a pécsi és hosszúhetényi kőszénterületekre is.

Ők ismerték fel, hogy a különféle fáciescsoport- 
ban a fő oszcillációs mozgások nemcsak a 
komlói, hanem a hosszúhetényi és pécsi terület
részeken is azonos időben játszódtak le. E fel
ismerések, valamint a triász alapszelvényekből 
szerzett pollenstatisztikai újabb ismeretek, 
nagy mértékben megkönnyítették az egyes 
fácies csoportok és a valószínűsíthető triász— 
jura határrétegek palynológiai alapon való ki
jelölését is.

Folytatva ugyanis a MÁFI-ban elkezdett te
lepazonosításra irányuló munkát, kiterjesztettük 
a pollenvizsgálatot az egész mecseki kőszén- 
összletre. így alakult ki az a felismerés, hogy a 
mecseki feketekőszénösszletben vannak pollen
gazdag és pollenmentes telepszakaszok, s hogy 
a pollenexine fokozatos szénülése, elvitritese- 
dése nemcsak a rétegterheléssel arányosan nő, 
hanem regionálisan is jelentősen változik. A 
változások okát, irányát, a különböző szénült- 
ségi állapotú kőszenek regionális elhelyezke
dését Némedi Varga Z .9 és Nagy E.11 foglalták 
össze. A szénülést befolyásoló legfőbb tényezőt 
oldalnyomásból eredő tektonikus okokkal ma
gyarázzák. A nyomóerőknek legkevésbé kitett 
telepszakaszokban találhatók a leginkább pollen
gazdag kőszenek, amelyek szénültségi foka még 
nem érte el a zsírkőszén állapotot. A finomsze
mű meddőkőzetekben azonban, mint az agyag
kövek és aleurolitok is, ugyanazon tektonikai 
és rétegterhelési igénybevétel hatására, a pol
lenexine valamivel kevésbé szénül. Ennek kö
szönhető, hogy a pécsi területrészen a fekvő 
felsőtriász rétegekből is sikerült vizsgálatra még 
alkalmas spóra- és pollenanyagot elkülöníteni.

A felsőtriász alapszelvények (Pécs 28. és 29. 
sz. fúrásokban) pollenvizsgálata során megálla
pítottuk, hogy ezek a liászétól eltérő, attól jól 
megkülönböztethető spóra és pollenformákat is 
tartalmaznak. Az együttes az egész mecseki 
kőszénmedence területén nyomozható és távol
azonosításra is alkalmas. A különösen jellegzetes 
és jól felismerhető, tüskés díszítésű triletes for
mák, mint az Apiculatisporites, Anapiculatispo- 
rites, Anemiidites és Anaplanisporites spóra
nemzetségek egyes fajai a komlói területen 
utoljára az alfa-telepcsoport fölött, a Némedi 
Varga Z. szerint 1/2 rétegcsoport vagy meddő
csoport néven elkülönített rétegekben nyomoz
hatok utoljára. Ezeket a rétegeket Némedi 
Varga Z. a következőképpen jellemzi: „A  zöl
desszürke színárnyalatú meddő csoport mind 
kőzettanilag, mind geofizikailag, sőt tektonikai- 
tag viselkedésben is elkülönül a kőszéntelepes 
összlet középső és felső telepcsoportjától és az 
alfa telepcsoport alatti felsőtriász rétegekhez 
hasonló” .8 Ezen ismérvek vezették őt arra az 
álláspontra és elhatározásra, hogy a triász—
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jura határt ne az alfa telep szintjében, hanem 
a zöldesszürke vezérösszlet fölött, az alsó és 
középső telepcsoport között jelölje ki. Az a tény, 
hogy a fent említett jellegzetes tüskés díszítésű 
spórák utoljára a zöldesszürke vézérösszletben 
nyomozhatok, őslénytani alapot is szolgáltatnak 
a triász— jura határ kijelöléséhez. Polynológiai- 
lag azonban továbbra is fennáll a határmeg
vonás problémája, mert tőlünk távol, más terü
leteken az említett tüskés spórák anyanövényei 
valamelyest túlélték a triászt. Így például a 
németországi raeto-liászban számos lelőhely 
vizsgálata során azt tapasztalták,6 hogy a liász 
alfa-l-ben szórványosan még megjelennek. Ez 
természetes is, ha arra gondolunk, hogy az üle
dékképződés folyamatos és, hogy valamely 
növény végleges kipusztulását mindig nagy
arányú megritkulás előzi meg.

Az Ephedripites tortuosus pollen viszont Né
metországban csak a legalsó liászból került elő.

Nagy problémát okoz az is, hogy a Mecsek 
hegységi ladini rétegekből mindezideig nem 
sikerült spóra-pollenanyagot elkülöníteni. Ezért 
felsőtriász együttesünk kapcsolata lefelé isme
retlen. Az is nagy nehézséget okoz, hogy a me
cseki felsőtriászból hiányoznak azok a fontos 
zónajelző formák, amelyek a Cseh-masszívum 
környezetében található felsőtriász márgákban 
és homokkövekben, így például a hazai közép
hegységi karni márgában és kösszeni márgában 
is, nagy számmal megvannak. Ilyenek az 
Aratrisporites, Patinasporites, Camerosporites, 
Granuloperculatipollis, Rhaetipollis, Cornutispo- 
rites nemzetségek és a sokszor domináns Ovali- 
pollis ovális. Egyszóval egy sereg spóra és főleg 
magot termő növény pollenje, amelyekkel ezek 
a rétegek nagy távolságban és viszonylag köny- 
nyűszerrel szintezhetők. Ugyanígy nagy kü
lönbséget találtam a mecseki feketekőszén, és 
két, Nagy Elemértől kapott Gerstenből származó 
liász feketekőszén pollenösszetétele között. Nagy 
hasonlóság van viszont a mecseki raeti és liász 
feketekőszenek és a romániai azonoskorú fekete- 
kőszenek pollenösszetételében.10 Sajnos a Balkán 
környékéről nincsenek még a nyugat-európaihoz 
hasonló palynológiailag is jól feldolgozott felső
triász és alsóliász szelvények, összehasonlításra 
alkalmas pollenstatisztikai adatok. Ezen oknál 
fogva továbbra is egyik fő feladata marad a 
mecseki triász—jura palynológiai vizsgálatok
nak az adatok pontos számba vétele, az elő
kerülő spóra-pollen, valamint mikroplankton 
formák kifényképezése, előzetes leírása, verti
kális és horizontális elterjedésük megfigyelése. 
Ez a feladat máris meghaladja egy ipari válla
lat nyújtotta lehetőségeket, hiszen a fenti vizs
gálatok alapkutatás jellegűek volnának. Lévén 
azonban az országban kevés a palynológusok 
száma, a lehetőségekhez mérten igyekszünk 
ezen követelményeknek is megfelelni.

Mivel területünkön még korántsem magas
fokú a spóra-pollen anyag ismeretességi foka, 
igyekszünk mindig egyéb vizsgálatokkal korre
lálni, és figyelembe venni egyéb hasznosnak 
ítélt biosztratigráfiai és litosztrátigrafiai ered
ményeket. Ezek közül kétségtelenül legnagyobb 
jelentőségű az a felismerés, hogy a wengeni

palaösszletből azonos dőléssel, a homoktartalom 
fokozatos megnövekedésével folyamatosan fej
lődik ki a durvatörmelékes felsőtriász összlet. 
Nagy E. következtetései szerint a korábban 
sekély tengeri üledékgyűjtő a lehordási terület 
reliefenergiájának megnövekedésével fokozato
san, delta típusú litorális-, majd mocsári-lápi 
medencévé fejlődött. Tenger menti helyzete 
mindvégig valószínűsíthető, s nincs okunk akár 
csak egyetlen emelet időtartamára korlátozódó 
jelentősebb kiemelkedést is feltételezni. Nagy 
E. megfigyelései a mecseki feketekőszénkutatás 
szempontjából azért is fontosak, mert növény- 
maradványos kőzetek, sőt kőszénzsinórok a la
dini és a felsőtriász rétegsorban is vannak. Ked
vező partalakulás mellett a kőszénszinórok ki
vastagodhatnak. A felsőtriászban főleg a part
alakulás volt az, amely megszabta azokat a 
viszonyokat, amelyek mellett kisebb nagyobb 
területen, hosszabb vagy rövidebb ideig mo
csári-lápi fáciesek is kialakulhattak.7 A fácies- 
törvényből tudjuk, hogy azok térben és időben 
vándorolnak, éppen ezért teljesen illuzórikus az 
úgynevezett alfa teleppel megvonni a felsőtriász 
—alsóliász határt. Az egyes kőszénterületeken 
eltérő szintben jelentkezik, vagy jelentkezhet 
mind az első, mind az utolsó kőszénzsinór.

A telepek egymással való azonosítása, jelen
legi ismereteink szerint még egy aknán belül, 
illetve egy kutatási területen belül is, igen 
nehéz, és csak több-kevesebb sikerrel valósít
ható meg. Távolazonosítás szempontjából pedig 
többnyire csak telepcsoportok jönnek számítás
ba. Az azonosító módszerek ugyanis nagyrészt 
fáciesazonosság felismerésén alapulnak. A fácie
sek pedig végső soron a mindenkori tektonika, 
aljzat változás és partalakulás függvényei. Na
gyobb változást jeleznek a makroszkóposán is 
felismerhető ostreák, crinoideák, vagy a polle
nek mellett megjelenő tengeri egysejtűek, mint 
Micryhstridium, Verihachium, ritkán szerves 
vázú foraminifera. Azonban ezek megjelenése 
sem egyetlen szintben jellemző. Mindazonáltal 
jól jelzik valamely telepcsoport paralikus 
jellegét.

Az újra induló transzgressziót jelezve a 
komlói tizes telep fölött jelennek meg először 
a Micrhystridium fajok. A hatos és hetes telep 
közötti litorális fáciesben gyakoribbá válnak és 
mellettük mikroforaminifera is megjelenik.

Tengeri beütést, lagunaüledéket jelző Micrhy- 
stridiumos pollenpreparátumok előfordulnak 
felsőtriász képződményekben is, jelezvén a reg
ressziós triász tenger maradványait. A triász 
végi, liász eleji folyóvízi, ártéri, tavi üledékek
ből ilyenek nem kerültek elő. Itt viszont néme
lyik spóranemzetség (Cyclina, Todisporites) fel- 
szaporodása, esetleg dominanciája jelzi a konti
nentális hatás erősödését. A kontinentális hatás 
azonban nem volt nagymérvű és az üledékgyűj
tő mindvégig tengerközeiben lehetett, mert 
nincsenek olyan spórák és pollenek, amelyek az 
ezt megelőző vagy ezt követő laguna-jellegű 
fáciescsoportban is elő ne fordulnának. Micrhy
stridium jelzi liász kőzetekben, olykor kőszén
ben is a jura tenger térhódítását. Míg azonban 
Nagy E. a felsőtriászban Micrhystridium kör-
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nyezetében Semionotus pikkelyeket figyelt meg, 
a liászban Honig Gy. megfigyelései szerint kör
nyezetünkben Ostera és Crinoidea varadványok 
vannak. Sajnos az előkerülő fauna és a flóra 
az esetek legnagyobb többségében még prepa
rálásra sem kerül. Pedig különösen az ostreák, 
mint a jurában fellépő molluszka csoport, na
gyobb figyelmet érdemelnének. Azonban puszta 
észlelésük is, összevetve az ugyancsak több 
szintben jelentkező Phyllopoda- és tufitszintek- 
kel, kiegészítve szemcsenagysági, összletvastag- 
sági adatokkal, a különféle konkréciók meg
figyelésével, lehetővé tették a komlói, hosszú- 
hetényi és pécsi területek főbb telepcsoportjai
nak egymással való párhuzamosítását.

Távolazonosítási lehetőségek a Máza—Déli 
területen

A jelenleg vizsgált Máza—Déli kőszénterüle
ten is a fúrási magminták pontos megfigyelése 
és leírása, a makroszkóposán felismerhető fácies 
jellegek felismerése képezi az elsődleges telep
azonosítás alapját és legfontosabb részét. Ez a 
munka semmi mással nem pótolható. Palynoló- 
giai alapon itt is csak nagyobb fácies egységek 
különíthetők el. Jóllehet, ezideig csak két fúrás 
rétegsorát vizsgáltuk meg. Alul túlélő felső
triász formákkal, Cyclina dominanciával, e 
fölött a limnikus telepekre jellemző Todisporites 
maximumokkal, majd a felső telepeknél tengeri 
egysejtűek megjelenésével jellemezhetők a te
lepek. Konkrétan a komlóinak megfelelő telep
számokra is utalni pollentartalom alapján csak 
ritkán lehet. így például az itteni hatos telep 
Zebrasporites tartalmánál fogva jól azonosítható 
a komlói hatos teleppel. A Zebrasporites sine- 
lineatus ezideig csupán a fedőtelepcsoport tele
peiből ismeretes. A főbb telepcsoportoknak és 
fáciesegységeknek a komlói területtel lehetséges 
azonosítási alapjait az 1. sz. ábrán mutatjuk be.

Míg palynalógiai alapon igen nehéz, vagy 
lehetetlen az, egyes telepeket szám szerint és 
konkrétan a komlói megfelelőkkel azonosítani, 
addig komplex módszerrel, a karotázs vizsgála
tokat is beleértve, sokkal eredményesebb ez 
a munka.

Honig Gy. a fúrási magminták fáciesjellegei, 
valamint az összletvastagság, Phyllopoda és

tufitszintek alapján majdnem minden harántolt 
telepet azonosíthatónak vél a megfelelő komlói
akkal, jóllehet a nagymérvű diabázhatás miatt 
többször jelzi a bizonytalanságot. Palynológiai 
módszerrel bővebb következtetésre csak több 
fúrás által harántolt valamennyi telep részletes, 
5— 10 centiméterenkénti, a lápöves jellegeket 
is feltáró vizsgálatokra lenne szükség.12 Erre 
azonban jelenleg nincs lehetőség, s talán egye
lőre nincs is rá szükség. Ilyen bonyolult és sok 
esetben még tisztázatlan szerkezetű területen, 
amelyet még bonyolít a nagyarányú diabáz 
intruzió, egyelőre az is nagy eredmény, ha a 
fő fáciescsoportok pontosan lehatárolhatok lesz
nek.
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