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A MECSEKI FELSŐTRIÁSZ ÉS ALSÓLIÁSZ PALYNOLŐGIAI VIZSGÁLATA

B Ő M  JÓZSEF

BEVEZETÉS
A mecseki felsőtriász és alséliász palynolőgiai 

vizsgálatokat elsősorban a hegységben folyó feketekőszén bá
nyászat és feketekőszénkutatás teszi szükségessé. Annak el
lenére, hogy az ilyen irányú vizsgálatok csupán 25 éves 
múltra tekinthetnek vissza, mégis hasznos rétegtani adatot 
tudnak már szolgáltatni a földtani gyakorlat számára. A 
vizsgálatoknak alapvetően három fontosabb célja van:

1. / A pollenexine minőségéből következtetni a vi
szonylagos szénülési fokra.

2. / A fáciesjellegek palynolőgiai módszerrel tör
ténő meghatározása és az adatokból következ
tetni egyes telepcsoportokra, valamint a fedő 
és fekvő képződményekre.

3. / A raeti és liász határ megvonása palynolőgiai
alapon.

Különösen a két utóbbi szempont fontos, mert a probléma ese
tenként éppen palynolőgiai módszerrel oldható meg. Azt lehet 
mondani, hogy a palynolőgiai biosztratigrafiai módszer a me
cseki kőszénkutatásban ma már elfogadott és alkalmazott gya
korlattá vált.

A szénültségi fok és a pollenminőség közötti összefüggés

A szénültségi fok hozzávetőleg, nagy vonásokban a 
kőszénben lévő pollen- és spóraexine színéből, megtartási 
állapotából is megállapítható, de ma már ennek pontosabb 
módszere a vitrinitreflexió alapján történő érettségi fok 
meghatározása.
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A pollenexinét felépitő nagy ellenállóképességü vegyületek 
nagyjából a zsirkőszénállapotba való átalakulás idején bom
lanak el annyira, hogy a bezáró kőzetből, mint morfológiai
lag jól definiálható pollenexinék, többé nem nyerhetők ki.
A savakkal éa lúgokkal kinyerhető pollen szine egyébként a 
szénültaégtől függően sárga, világosbarna, sötétbarna, majd 
feketésbarna színű. Ez a megfigyelés azonban csak általános
ságban érvényes, mert egyes spórák szinét az exinében lévő 
eredeti színanyag is befolyásolja.

A fáciesjellegek meghatározása palynológiai alapon. A külön
féle faciesek szintbeli megítélése

A mecseki felsőtriász törmelékes összlet fokozato
san fejlődik ki a középsőtriász mészkőösszletből. Ezt a 
tényszerűséget kőzettani vizsgálatok alapján először BALKAI
B.-BALOGH K.-IMREH L.-KILÉNYI T. /19 56/ állapították meg. 
NAGY E. /1965, 1968/ ugyancsak jelentős fáciestani és réteg- 
tani megállapításokat tett a mecseki felsőtriászra és a tri- 
ász-júra határrétegekre vonatkozóan is. Megállapításainak 
lényegét az alábbiakban foglalhatjuk össze. A tenger reg
ressziója és sótartalmának csökkenése már a középsőtriász 
végén a Misina Formációban kezdetét vette. A Kantavári For
mációban, valamint a Karolinavölgyi Homokkő Formációban még 
faunával is igazolható lagúna üledékek mutathatók ki. A se
kélytengeri üledékgyüjtő ezután a lehordási terület relief- 
energiájának növekedésével fokozatosan delta típusú litorá- 
lis, majd mocsári lápi medencévé fejlődött. Tengermenti 
helyzete azonban mindvégig valószínűsíthető, s nincs okunk 
akár csak egyetlen emelet időtartamára korlátozódó jelentő
sebb kiemelkedést is feltételezni. Ez a megfigyelés és meg
állapítás lényegesen módosította VADÁSZ E. korábbi feltéte
lezését, miszerint a Mecsek térsége a karni és nóri időszak
ban kiemelkedett terület, denudációs felszín volt.

A spóra-pollen vizsgálatok NAGY E, megfigyelését 
támasztják alá. Való igaz, hogy mind a Kantavári Formáció,
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mind a Karolinavölgyi Homokkő Formáció sporomorpha együttese 
általában nagyon hasonló az európai raeto-liász együttesek
hez. Ez a felszínes hasonlóság azonban elsősorban az azonos 
vagy nagyon hasonló fáciesekből adódik. Ki lehetett azonban 
mutatni olyan rétegtanilag értékes spóra és pollenszemcséket 
is, amelyek az európai alpi és germán fáciesterületek felső
triász szakaszainak alsó részével való párhuzamositást enge
dik meg; pl. a korábban már kimutatott /BÓNA 1972/ Duplici- 
sporites genus, ?Undulatosporites lucens LESCHIK és Ilndüla- 
Tösporiies anguineus LESCIÍÍK formaspéciee, Ezeket a sporo- 
mo r pha k ái ~mo s t az Aratrisporites scabratus KLAUS, Triadispo- 
ra hyalina /MADLER 19^4/ n. comb. és a StrTatoabieites aytu- 
gii" mfföflER formaspeciesek megfigyelésével egészítjük ki.
Ez a három újólag megfigyelt pollenszemcse az eddigi megfi
gyelések szerint a karni emeletnél fiatalabb rétegtani 
szintből nem ismeretes. Az Aratrisporitesből és a Triadispo- 
rából számos példányt találtunk. Olyan kőzetekből kerültek' 
elő, jamelyek Micrhystridium algákat is tartalmaznak, tehát a 
regressziós triász tenger lagúna fáciesei. A mecseki felső- 
triász-alsóliász viszonylatában nagy mennyiségű Micrhystri
dium alga a Kantavári Mészkő Formációban és a Karolinavölgyi 
íTómökkő Formáció alsó szakaszán található. Új tipusokkal is
mét megjelennek a liász kőszénösszletben az d.n. középső te
lepcsoportban. Nagyjából a X. telep fedőjétől fölfelé. Paly- 
nológiailag itt leginkább indokolt a hettangi-szinemuri eme
let határ megvonása. A határ azonban nem jelentkezik élesen. 
Ugyanezt állapította meg faunisztikai megfigyelések alapján 
NAGY J. /1967/ is. Legnagyobb változás szerinte az édesvizi 
telepek képződése után következett be. A kőszénösszletben 
palynológiailag elkülöníthető fácieseket korábban már jelle
meztem /BÓKA, 1979/. A fáciesváltozásokat az 1. sz. ábra 
szemlélteti. Ehhez csupán annyit fűzök most hozzá, hogy a 
felsőszinemuri sekélytengeri összletben a tengeri egysejtue- 
ket a Micrhystridium féléken kivül Crassosphaera, Leiosphae- 
ridía,~Circu10diníum és Tenua genusok fajai képviselik, A ci- 
kőrTerüIeten a Nannoceratopsis gracilis /ALB./EVITT egy pél-
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(lánya is kimutatható volt. Ez a faj egyébként a mecseki kö» 
zépsőliászban jellemző éa máautt aem került még ennél idő” 
sebb rétegekből elő,

A mecseki felsőtriászból újólag megfigyelt néhány spóra és 

pollen rétegtani értékelése

Az utóbbi években a mecseki kőszénkutató fúrások 
számos helyen belefúrtak a fekvő felsőtriász rétegekbe, sőt 
egyes helyeken azt is átfúrva elérték a középsőtriász mészkő 
rétegeket. Anélkül, hogy a teljességre törekednénk, csupán a 
Pécs-57., Váralja-18. és a Váralja-20.sz. fúrások triász sza
kaszából előkerült néhány rétegtanilag fontos spóráról és 
pollenről adunk ismertetést. Ezek egyrészt pontosabbá teszik 
a raeti-liász határ kijelölését, másrészt a felsőtriász mé
lyebb szintjeinek /karni, nóri/ lehatárolásához paleontoló
giái alapot szolgáltatnak.

A Pécs-57. sz. fúrás /aknatengely fúrás a pécsi 
István aknán/ teljes mecseki felsőtriász rétegsort harántolt 
és belefúrt az anisua mészkőösszletbe is. Rétegsora nagyon 
hasonlit a mecseki felsőtriász alapszelvényül kiválasztott 
Pécs-28.sz. fúráséhoz. Az ezzel történő összehasonlítás a- 
lapján PLATSEK S. elkülönítette ebben a raeti, nóri, karni, 
ladini és anisusi emeleteket. A Kantavári Formációból /595,5 
és 780,9 m között/ ez alkalommal sikerült először nagyobb 
mennyiségű, bár meglehetősen rossz megtartási állapotú spóra 
és pollen anyagot meghatározni. Az együttes az alábbi ele
mekből áll: Singulipollanites alakkör, Ginkgocycadophytus 
fsp., Conbacúla'tisporites fsp., Légzsákos fenyőpollen," Micr- 
hystridium sp., Vitreisporites pallidus /REISS./NILSSON, 
Trachisporites div;fsp,, Converrucosisporites fsp., Inaper- 
furópollenites fsp., Calamospora nathorstii /HALLE/ KLAUS, 
Mönösulcites minimus C00KS0R, Aratrisporites fsp,, Leptole- 
pidites reissingeri /REINH./LUND. Ezek a formák mind elő
fordulnak a Karolinavölgyi Homokkő Formációban is. A Lepto- 
lepidites reissingeri spóra az eddigi megfigyelések szerint
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a középső keuperben jelenik meg és a felsőliászban még meg
figyelhető. A PLATSEK S. által már nóri korúnak tartott 
457,70 m anyagából Aratrieporites scabratus KLAUS fajt hatá
roztunk meg, amely viszont tárni kort bizonyít; Sőt a 441,50 
méterből vett minta is karni korúnak bizonyult. Ebben a min
tában lagunafáciest jelző Micrhystridium-félék mellett a Tri
adispora több példányát kimutattuk. /Synonym: Umbrososaccus 
MaDLER 1964/. Az Umbrososaccus kétségtelenül ősi típusú, 
protobisaccat pollen, amelynek pollentestén rejtett, és csak 
kivételes esetben megfigyelhető parányi trilét márka van. I- 
lyen alapon sorolta SCHEURING /1978/ ezt a genust a Triadi- 
spora KLAUS 1964 genusba. MADLER szerint az Umbrososaccus""az 
aXsoiriásztól a középső keuperig mutatható ki. A mi példánya
ink többsége a Triadispora hialina /MADLER 1964/n.comb. for
maspeciessel azonosítható. HÜHEÜrTTUG /1978/ szerint a Tria
dispora a felsőpermben jelenik meg, és az előfordulás legma
gasabb rétegtani szintjeként a karni emelet felső részét je
löli meg. A Mecsek-hegységben BARABÁS-STUHL Á. /1981/ a per
miből nem, de az alsótriászból kimutatott Triadisporákat. 
Sikerült kimutatnunk Triadisporákat a Tolnaváraija-Dél-i ku
tatási területen mélyült Váralja-20. sz. fúrás 704,00 méter
ből származó, sötétszürke növénymaradványos aleurolit réteg
ből is. Ez a minta, amelyet PLATSEK S. kérdésesen nóri kori
nak tartott, olyan tarka összletből származik, ahol uralkodó 
szin a zöldesszürka, vörösbarna foltokkal. Triadispora mel
lett ebben a mintában Striatoabieites aytugíí VlSSCHER fe
nyőpollent is kimutattunk. Ez a jellegzetes bordás diszitésöí 
pollen szintén a felsőtriász mélyebb rétegeiben hal ki. Faj
öltője SCHEURING /1970/ szerint az alsótriásztól a felsőkar- 
niig tart. A Mecsek hegységben az alsótriászban jelenik meg 
/BARABÁS-STUHL Á. 1981/. Ugyancsak ebből a mintából sikerült 
kimutatnunk az Ovalípollis ovális W.Kr. fenyőpollen mintegy 
8-10 példányát. Ez a pollen az alpi és germán fáciesterüle- 
teken a felsőtriászban igen elterjedt. Korábban azt gondol
tuk, hogy ez a pollen a mecseki felsőtriászból hiányzik. E 
leletek bizonyították, hogy feltevésünk elhamarkodott volt
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ée sokkal inkább kell hangsúlyoznunk a rétegek jelenlegi, 
még nagyon kismérvű ismeretasségi fokát, mintsem valaminek a 
hiányából következtetést tenni,

A raeti-liász határ megvonása palynológiai alapon
Mint azt már korábbi irodalmi közleményeimben ki

fejtettem, a raeti-liász határt a kőszénösszleten belül ott 
vonjuk meg, ahol bizonyos tüskés diszités# spórák, amelyek a 
mecseki felsótriászban végig jelen vannak, utoljára nyomoz- 
hatók /lásd l.sz, ábra/, A komlói kőszénterületen ez a paly
nológiai szint, mely a jellemző tüskés spórák mellett ? mak- 
rospora töredékeket is tartalmaz, megfelel a MÉMEDI V. Z. 
/1967/ által "rétegzotlen zöldesszürke aleurolit és szürke
homokkő rétegcsoporf'-ként elkülönített lithológiai egység
nek. Ebben a palynológiai szintben, de a komlóitól eltérő 
lithofáciesban a Váralja-18. sz. fúrásban 586,80 m mélységből 
a Triancoraesporites ancorae /REINH/E.SCH. spórát sikerült 
kimutatnunk. Kz a spóra az európai alpi és germán kifejlődé- 
sü fáciesterületeken a triász-jura határt, pontosabban a leg
felső triászt jelzi /VISSER H.-BRUGMAU W.A. 1981/. A mecseki 
felsőtriászban a rétegtanllag jelentős spórák és pollenek 
szintbeli megoszlását a 2.sz. ábrán tüntettem fel.
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