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A dorogi barnakőszén-medence kerek-dombi területének palynologiai vizsgálata 
során a következő biozonákat sikerült kimutatm

1 Polypodiaceoisporites macrospeciosus Egyuttes-zona (édesvízi mocsári vege
táció), 2 Monocolpopollemtes tranquülus Egyuttes-zona (eutrop pálmás laperdei ve
getáció), 3 Tricolporopollenites cingulum Egyuttes-zóna (szemiterresztrikus laperdei 
vegetáció) Echimorphomonocolpites echinatus Egyuttes-alzona (mangrove jellegű 
laperdo, paralikus laperdei vegetáció), 4 Pleurozonaria toncinna-Pleurozonaria stellu- 
lata Egyuttes-zona (szublitoralis ov, szerves vazu rmkroplankton vegetáció) Grano- 
tncolporites semiglobosus-Diporites iszkaszentgyoergyi Egyuttes-alzona (paralikus lap
erdei vegetáció), 5 Retisphaera microretwulata-Tytthodistus sp forma A Egyuttes- 
zona (nyílttengeri szerves vazu mikroplankton vegetáció)

A kerek-dombi területen mélyített furasok biosztratigráfiai tagolasa lehetőséget 
adott a korrelációra (2 , 3 abra) es a környező barnakó'szén-medencekkel való geneti
kai rokonságának megállapítasara is

A dorogi barnakőszén-medence kerek-dombi területen a barnakőszén-kutatás előze
tes fázisa az 1960-as évek közepén zárult le A jelen dolgozatban az akkor részletesen 
vizsgált mélyfúrások palynologiai vizsgálati eredményeiről számolunk be 15 mélyfúrás 
több mmt félezer mintájából végeztünk vizsgalatokat Munkatársaim Kr iv á n n é  
H u t t e r  E és Ked v e s  M voltak

A Mogyorósbányától D-re fekvő kerek-dombi területen részletesen, rétegról-rétegre 
feldolgoztuk az M-82 és -83 sz fúrást AzM-79 ,-80 ,-81 ,N-64 ,-66 ,-68 ,-69 es Bj-30 
sz fúrásból csak a barnakőszéntelepeket és a fekuképződményeket vizsgáltuk A környező 
területekről a Bj-19 ,-24 ésazM-93 sz fúrás eredményeit ismertetjük (1 ábra) A barna
kőszén-képződmények rétegazonosítasára két szelvényt készítettünk (2 ,3 ábra) Az eocén 
képződmények rétegazonosításánál a már korábban kidolgozott (R á k o si 1979) biosztrati- 
grafiai módszert használtuk A rétegsorokban a következő biozónákat ismertük fel

1 Polypodiaceoisporites macrospeciosus Egyuttes-zóna
2 Monocolpopollemtes tranquülus Egyuttes-zóna
3 Tricolporopollenites cingulum Egyuttes-zóna



1 abra A kerek-dombi terület terképvazlata a furasok helyevei 

Fig 1 Layout of the Kerek-domb area showing the location of boreholes

2 abra A-B retegazonositasi szelvény
7 Marga, 2 homok, 3 homokkó, 4 homokos agyag, 5 tarkaagyag, 6 agyagos homok, 7 meszes 
agyag, 8 brcccsa, 9 meszes homokko, 10 mészkő, 11 agyagmárga, 12 meszmarga, 13 aleuritos mar 
ga 14 agyag, 15 agyagos barnakőszén, 16 egópala, 17 szénpala, 18 szenes agyag, 19 barnakőszén 
A biozónak jelkulcsa a szelvények retegazonositasi mezőiben 20 Retisphaera microreticulata—Tyttho• 
discus sp A Együttes zóna, 27 Echimorphomonocolpites echinatus Egyuttes-alzona, 22 Tricolporo 
pollemtes cingulum Egyuttes-zona, 23 Granotricolpöntés semiglobosus—Dipontesiszkaszentgyoergyi 
Együttes alzona, 24 Pleurozonana concinna-P stellulata Egyuttes-zóna, 25 Monocolpopollemtes 
tranquillus Együttes zóna, 26 Polypodiaceoisporites macrospeciosus Egyuttes-zona, 27 also-kreta

képződmények

Fig 2 Correlation profile A-B
7 Mari, 2 sand, 3 sandstone, 4 sandy clay, 5 variegated clay, 6 argillaceous sand, 7 calcareous clay,
8 breccia, 9 calcareous sandstone, 10 limestone, 77 clay marl, 72 calcareous marl, 13 silty marl, 
14 clay, 15 argillaceous browncoal, 16 carbon shale, 7 7 carbonaceous shale, 18 carbonaceous clay, 
19 browncoal Legend of the biozones m the correlative fields of the profiles 20 Retisphaera micro- 
reticulata-Tytthodiscus sp A Assemblage Zone, 27 Echvmorphomonocolpites echinatus Assemblage 
Subzone, 22 Tricolporopollenites cingulum Assemblage Zone, 23 Granotricolp on tes semiglobosus— 
Diporites iszkaszentgyoergyi Assemblage Subzone, 24 Pleurozonana concinna—P stellulata Assemblage 
Zone, 25 Monocolpopollemtes tranquillus Assemblage Zone, 26 Polypodiaceoispontes macrospeciosus

Assemblage Zone, 2 7 Lower Cretaceous sediments



4 Pleurozonaria concinna-Pleurozonana stellulata Egyuttes-zóna
5 Retisphaera microreticulata-Tytthodiscus sp forma A Egyuttes-zona
Az egyuttes-zonákat alzónákra tagolhatjuk
Az egyuttes-zonákat alkotó sporomorpha taxonok növénytani rokonsági kapcsola

tainak felderítése után lehetőség nyílott a barnakószéntelepeket alkotó láptípusok megha
tározására is Ezen az alapon megkülönböztetünk 1 limmkus mocsári, 2 eutrop palmas 
láperdei és 3 paralikus láperdei láptípusokat

Biozónák

1 Polypodiaceoisporites macrospeciosus Egyuttes-zóna A főtelepek fekukepződ- 
ményei, a tarkaagyag, agyag, szenes agyag rétegek ekkor keletkeztek Az egykori karsztos 
térszíni mélyedések édesvízi mocsár vegetációjára jellemző a sok édesvízi plankton es a 
Bryophyta— Ptendophyta spóra

2 A Monocolpopollemtes tranquillm Egyuttes-zóna idején a főtelep es heteropikus 
fáciesei képződtek A legtöbb harántolt telepben az egykori eutrop palmas laperdő, vagy a
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nedvesebb talajú pálmás—myncaceaes, partvonalhoz közeli, kevert erdő sporomorpha 
anyaga dominál Helyenként az aljnövényzetet jelző Ptendophyták spórái is feldúsulnak, 
amelyek a partmenti Lygodium vagy Anémia páfrányos asszociációk maradványai 
A Taxodiaceae láperdó képviselői is előfordulnak

3 Tncolporopollemtes cingulum Egyuttes-zóna A barnakőszéntelepek transzgresz- 
szív fedőképződményei ekkor keletkeztek Ide tartoznak a fedő csokkentsósvízi és a 
Nummulites subplanulatus-tartdmú tengeri rétegek is Ebben az időben a vegetáció vál
tozatos, de egyöntetűen igen nedves környezetű volt A sporomorphák partmenti szemi- 
terresztrikus vagy mangrove lápérdőt jeleznek Helyenként paralikus barnakőszentelepek 
képződtek (Bj-19 sz fúrás) A barnakőszenes rétegekben a Tncolporopollemtes cingulum 
Egyuttes-zóna sporomorpha taxonjai epibol-szerűen feldúsulnak, ezért az Echimorpho- 
monocolpites echinatus Egyuttes-alzóna megállapítasa vált lehetővé A barnakőszenes ré
tegek heteropikus fácieseiben az alzóna több fúrás rétegsorában kimutatható

4 Pleurozonaria concinna- P stellulata Egyuttes-zóna A szubhtorális ov képződ
ményeinek keletkezési ideje A tengeri szerves vázú mikroplankton szervezetek dominál
nak Gyakran feldúsulnak a szerves vázú mikroforamimfera maradványok is A környező 
területek Nummuhtes striatus-os barnakőszentelepeinek heteropikus fáciesei a harántolt 
rétegekben mindenhol kimutathatók E barnakőszéntelepeket alkoto laperdó sporo- 
morphái, az előzőkhöz hasonlóan egyuttes-alzona megállapításai teszi lehetővé (Grano- 
tricolporites semiglobosus-Diporites iszkaszentgyoergyi Egyuttes-alzóna)

5 Retisphaera microreticulata-Tytthodiscus sp forma A Egyuttes-zóna a mészkő 
illetve mészmárga tengeri rétegek keletkezési ideje Az előzőektől eltérő szerves vazu 
mikroplankton szervezetek dominanciája mellett megielennek a legzsákos fenyőpolle
nek is E felső-eocén korú mészkövek alsó részen a Botryococcus luteus alga mindenhol 
erőteljesen felszaporodik Ez a tény is markánsan elválasztja az előző rétegektől

Rétegazonosítás

A kerek-dombi kutatási terület szelvényeiben a korrelációhoz szükséges időpontot a 
transzgresszió belépésénél íll az alatt, a Monocolpopollenites tranquillus Egyuttes-zona 
felső szintjénél állapítottuk meg A transzgresszió belépésével ugyanis a vegetáció össze
tételében igen lényeges változás állt be

Az eocén képződmények mezozóos fekurétegei közül külön jelöljük a biztosan kréta 
képződményeket, mert a Mogyorosbanya 83 sz fúrás 337,0-328,4 méterkozében ugyan
azokat a neokom formákat ismertük fel, melyeket már ismertettünk (R áko si 1970)

Az A—B szelvény délnyugati furasa a kerek-dombi területtől DNy-ra mélyült Bj-24 
sz fúrás Az igen jól tagolható fúrásban, az Echimorphomonocolpites echinatus Egyut
tes-alzóna kivételével, valamennyi egyuttes-zóna kimutatható Az egykori eutrop pálmas 
láperdő sporomorphái a palás, barnakőszenes képződményekben jelentkeznek Az M-87 
é$, -84 sz fúrás barnakőszenes rétegei hasonló kifejlódésuek A Mogyorósbanya 83 sz 
fúrás szintén jól tagolható, valamennyi együttes-zónát sikerült kimutatni A Mogyorós
bánya 93 sz fúrás csak a felső-eocén és a kozépső-eocén felső részebe sorolható kép
ződményeket harántolta A Nummulites striatus-os barnakőszéntelep helyett itt hetero
pikus fáciesként agyagmárga képződött



A C -D  szelvény nyugati fúrása, a Bj-19 sz fúrás ősföldrajzi szempontból igen ér
dekes, mert a szelvény tarkaagyag sorozatában megtaláltuk a Monocolpopollemtes 
tranquillus Egyuttes-zona taxonjait Ezek a rétegek tehát a pálmás láperdei eredetű 
barnakőszén képződmények heteropikus fáciesei A szomszédos területeken képződött 
palmas laperdó kifejlődése idején ez a terület szarazulati uledékgyűjtő volt A Mono
colpopollemtes tranquillus Egyuttes-zóna felett, de még mindig a tarkaagyag sorozat
hoz tartózó rétegekben a Tncolporopollenites cmgulum Egyuttes-zóna jelentkezik A tar
kaagyag felett települő barnakőszenes rétegek paralikus jellegűek (Echimorphomono- 
colpites echinatus Egyuttes-alzóna) A transzgresszió ezt a nyugati területet tehát később 
érte el, mint a keleti területek medencéit

Ősföldrajzi szempontból más a helyzet a Mogyorósbanya 82 sz fúrásnál A ki
fejezetten édesvízi mocsári barnakószéntelepek (Polypodiaceoisporites macrospeciosus 
Egyuttes-zona) képződése után főleg agyagos, szenes agyag rétegek következnek, melyek 
az eutrop palmas kószéntelepes képződmények heteropikus fáciesei Valószínű, hogy a 
palmas laperdei barnakószéntelepek teljes kifejlődését a transzgresszió akadályozta meg 
Erre utal a Nypa pálma pollen jelenléte is (285,8—284,8 m) Ez a vegetáció mangrove 
jelleget, tehát a partkozeh kifejlődést bizonyítja A DK fele eső Mogyorosbanya 83 sz 
fúrás barnakőszén telepei eutrop pálmás láperdei vegetációt jeleznek

Mindkét fúrás transzgresszív rétegeiben jól azonosítható a Bj-19 sz fúrás paralikus 
barnakőszéntelepeinek heteropikus faciese Az agyag, agyagmárga, íll homokkő rétegek
ben az Echimorphomonocolpites echmatus Egyuttes-alzóna mutatható ki Mivel azM-82 
sz fúrás rétegsorában, a Pleurozonaria concmna-Pleurozonaria stellulata Együttes-zóná
ban a partkozeh mangrovét jelző Nypa palma pollenjei végig következetesen előfordulnak, 
ezert a kis távolság ellenére feltételezzük, hogy az M-82 sz fúrás rétegsora a partvonalhoz 
közelebb fejlődött ki, mint az M-83 sz fúrásé A Granotncolporites semiglobosus 
Dipontes iszkaszentgyoergyi Egyuttes-alzonát ugyancsak sikerült kimutatni mindkét fú
rás rétegsorában Ezek a rétegek a Nummuhtes striatus-os barnakőszentelepek hetero
pikus fáciesei (meszes homokko, íll agyagmárga) Ez a tény annál is figyelemre méltóbb, 
mivel G idai L az M-83 sz fúrás szelvényeben (G idai 1972, p 33 9 abra) a N  perfo- 
ratus-os és N  striatus-os retegek hiányát jelöli A felső-eocen Retisphaera microreticu- 
lata-Tytthodiscus sp forma A Egyuttes-zona álján a Botryococcus luteus szinten do
mináns előfordulású A szelvény többi fúrásában (M-79 , -81 , -80 , N-66 , Bj-30 , N-69 , 
-68 sz fúrás) a limmkus mocsári és eutrop pálmás láperdei barnakőszéntelepek és ezek 
agyagos, szenes agyagos kifejlődései nyomozhatok

Genetikailag a kerek-dombi barnakőszén-terület az ebszőnyi, valamint a tokodi és 
a dorogi barnakőszen-medencéhez csatlakozik, velük teljesen azonos kifejlődésű D-re a 
nagysapi terület fele, a fő széntelepek egyre mélyebb lápi képződmények
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PALYNOLOGICAL STUDY OF THE KEREK-DOMB ,AREA IN THE 
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K e y - w o r d s  palynology, correlation, Eocene, Central Transdanubia 
(Dorog Basm)

During a palynological study of the Kerek-domb area in the Dorog browncoal basin 
the following biozones could be identified

1 Polypodiaceoisporites macrospeciosus Assemblage Zone (a freshwater-swamp 
vegetation), 2 Monocolpopollemtes tranquillus Assemblage Zone (an eutrophic palm 
swamp forest vegetation), 3 Tncolporopollemtes cingulum Assemblage Zone (a semi- 
terrestrial swamp forest vegetation) a) Echimorphomonocolpites echinatus Assemb
lage Subzone (a mangrove-like swamp forest, a paralic swamp forest vegetation), 4 Pleuro- 
zonaria concinna—Pleurozonaria stellulata Assemblage Zone (sublittoral zone, organic 
mikroplanktomc vegetation) a) Granotricolporites semiglobosus Dipontes iszkaszent- 
gyoergyi Assemblage Subzone (a paralic swamp forest vegetation), 5 Retisphaera micro- 
reticulata-Tytthodiscus sp Form ”A” Assemblage Zone (a hemipelagic organic micro- 
planktomc vegetation)

The biostratigraphic subdivision of the geological borehole sections of the Kerek
domb area enabled a correlation (Fig 2, 3) and the recognition of a genetic kinship to 
the adjacent browncoal basins


