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Összefoglalás
A Mezõföld DNy-i részén 1982-ben mélyült Vajta–3 (V–3, K–13) vízkutató

fúrásban feltárt triász képzõdmények, litosztratigráfiai hasonlóság alapján a
Mecsek hegységbõl ismert Patacsi Aleurolit és Hetvehelyi Dolomit Formációkkal
(Magyarürögi Anhidrit, Viganvári Mészkõ Tagozatok) azonosíthatók, képzõdésük
kora az elõzõ analógiák alapján az alsó-triász olenyoki emeletébe lett sorolva
(KÓKAI, NAGY 1985).

A késõbbi összegzõ rétegtani munkák (CSÁSZÁR, HAAS szerk. 1993, GYALOG
1996, CSÁSZÁR 1997) a Patacsi Aleurolit és Hetvehelyi Dolomit Formációk
képzõdményeit alsó-anisusi korúnak tartják. 

A palynologiai adatok a fúrás vizsgálati eredményeinek közlésekor (SIEGL
1983, KÓKAI, NAGY 1985) a maradványegyüttes anisusi korát igazolták. 

Jelen munkában az adatokat újra értékelve, a meghatározott sporomorfa-asszo-
ciációk az alsó-anisusi (aegei–bithyniai alemeletek) crassa–thiergartii fázisba
(VISSCHER, BRUGHMAN 1971) sorolhatók és a képzõdmények a germán
Muschelkalk kifejlõdési területek GTr–8 zónájával (HEUNISCH 1999)
párhuzamosíthatók.

A Pincehely (Tol–2), Tolnanémedi (Tln–2) és Vajta (V–1, V–3, K–3) közelében
a prekainozoos aljzatot feltáró fúrások adatai és a geofizikai mérések eredményei
alapján várható volt, hogy Vajta és Németkér környezetében a felsõ-perm
Kõvágószõlõsi Homokkõ Formáció uránérctartalmú képzõdményei megtalálhatók. 

Az 1984-ben mélyített Vajta–3 sz. fúrás (V–3) a Mecsek hegységinél kisebb
vastagságban harántolt középsõ- (Lapisi Mészkõ, Rókahegyi Dolomit, Víganvári
Mészkõ(?)2, Hetvehelyi Dolomit és Patacsi Aleurolit Formációk) és alsó-triász
(Jakabhegyi Homokkõ Formáció) rétegeket. A mecsekihez hasonló  kifejlõdésû
képzõdmények itteni peremi helyzetét a felsõ-perm–alsó-triász üledékek (Bodai
Aleurolit és Kõvágószõlõsi Homokkõ Formációk) hiánya jelzi. A Baksai
Komplexum metamorf képzõdményeire (V–1, V–3 és Nk–1 fúrások) alsó-perm
savanyú piroklasztikum (Gyûrûfûi Riolit Formáció) és felsõ-perm kavicsos
homokkõ (Cserdi Formáció) települ (V–3 fúrás).

Keywords : Lower Anisian, Patacs
Aleurit Formation, Hetvehely Dolomite
Formation, Magyarürög Anhidrite Member,
palynology, floraprovinces

Abstract
Based on the lithostratigraphic analogy of

the SW Mezõföld Triassic sediments  are iden-
tified with the Patacs Aleurolit and Hetvehely
Dolomit Formations at Mecsek Mts. 

These formations were ranged by the latest
lithostratigraphic works to the Lower Anisian
age. (CSÁSZÁR, HAAS ed. 1993, GYALOG 1996,
CSÁSZÁR 1997)

Palynological data suggested the Anisian
age previously (SIEGL 1983, KÓKAI, NAGY
1985) and based on the recent results the men-
tioned formations are ranged to the Lower
Anisian (Aegean–Bithynian) crassa–thiergartii
phase (VISSCHER, BRUGHMAN 1971) and cor-
releted with the Muschelkalk GTr–8 zone
(HEUNISCH 1999).

By the different geological data it was
expected appearance of the Upper Permian
uranium-contain Kövágószõlõs Sandstone
Formation in vicinity of Pincehely,
Tolnanémedi and Vajta. The Borehole Vajta–3
cored out Lower Triassic sediments less thick-
ness than in the Mecsek Mts where is missing
the Upper Permian and Lower Triassic Boda
Aleurolit and Kõvágószõlõs Sandstone
Formation. On top of the metamorphic rocks of
the Baksa Complex is deposited the Lower
Permian Gyûrûfû Riolit and the Upper Permian
Cserdi Formation.

1 Magyarország mélyfúrású kútjainak kataszterében szereplõ jel és szám. 
2 A kézirat leadásának idõpontjában még csak javasolt formáció.



Elõzmények

A Mezõföld D-i részének és a vele Ny-ról határos
(Tolnai) Hegyhát prekainozoos aljzatáról csak szórványos
fúrási (V–1, Tol–2, Tln–2, Te–1) és geofizikai
(szeizmikus, gravitációs, mágneses) kutatási eredmények
alapján alkothattunk képet.

A Vajta–1 (V–1) fúrás paleozoos, enyhén metamor-
fizálódott dolomitot (Jámbor, Mártonné 1974), a
Tengelic–1 (Te–1) a Mecseki Kõszén Formáció képzõd-
ményeit tárta fel. Pincehely határában a Tolnanémedi–2
(Tol–2) néven mélyített szénhidrogén kutató fúrásból felsõ
jura–alsó-kréta világos szürke mészkõ, agyagos mészkõ
(Márévári Mészkõ Formáció), míg a szintén Tolna-
némedi–2 (Tln–2) elnevezéssel mélyült fúrásból az alsó-,
ill. középsõ-jura Komlói Mészmárga, Óbányai Aleurolit és
Hosszúhetényi Márga Formáció képzõdményeit ismertük
korábban. 

Az 1982-ben mélyült Vajta–3 (V–3, K–13) fúrás a
Mecsek hegységbõl ismert, akkor még alsó-triász korúnak
tartott képzõdményekben (Patacsi Aleurolit Formáció) állt
le. Várható volt, hogy nagyobb mélységben a felsõ-perm
Kõvágószõlõsi Homokkõ Formáció uránérctartalmú

képzõdményei is megtalálhatók az aljzatban. Ezért 1984-
ben a Mecseki Ércbányászati Vállalat a közelben, szintén
Vajta–3 (V–3) néven 1512,0 méteres és Vajtától K-re
Németkér község mellett 546,6 méteres (Nk–1) fúrást
mélyített (1. ábra).

2001-ben megkezdõdött a Mezõföld földtani
térképezése, a szokásos gyakorlatot követve a korábbi
kutatási adatok és eredmények összegyûjtésével valamint
átértékelésével. A feltárt képzõdményeket, egységesen, a
rétegtani egységek legújabb leírási kritériumai (GYALOG
1996, CSÁSZÁR 1997) alapján minõsítjük. 

Ezért szükségesnek tartjuk a korábbi litosztratigráfiai
besorolás (CSÁSZÁR, HAAS 1983) alapján publikált (KÓKAI,
NAGY 1985) Vajta–3 (V–3, K–13) vízkutató fúrásban
feltárt triász képzõdmények biosztratigráfiai helyzetének
felülvizsgálatát.

Földtani környezet

A Vajta–3 (1400,2–1512,0 m) és a Németkér–1
(504,0–546,6 m) fúrásokban feltárt különbözõ ásványos
összetételû gneisz, csillámpala és amfibolit váltakozásai
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1 ábra. Prekainozoos képzõdményeket feltáró fúrások a Mezõföld DNy-i és a Hegyhát É-i részén
Figure 1. Boreholes cropping out Precainozoic formations at vicinity of Mezõföld and Hegyhát
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(LELKESNÉ FELVÁRI 1985.) a paleozoos Baksai
Komplexumot (SZEDERKÉNYI 1996 in GYALOG 1996.)
képviselik. Valószínûleg ide sorolható a Vajta–1 fúrás
873,0–896,0 m között feltárt szürke, mikrokristályos,
gyûrt, a réteglapokon vékony szericitpala bekérgezést,
helyenként apró kristályos piritet tartalmazó dolomit is
(JÁMBOR, MÁRTON 1974.).

A metamorf képzõdményekre (V–3, 1276,2–1400,2 m)
valószínûleg az alsó-perm Gyûrûfûi Riolit Formációval
azonosítható savanyú piroklasztit (riolittufa), majd felsõ-
perm vörös konglomerátum és homokkõ — Cserdi
Formáció — települ. 

A Mecsek hegységben közel 1000-1000 m vastagság-
ban ismert Bodai Aleurolit és Kõvágószõlõsi Homokkõ
Formációk képzõdményeinek a V–3 fúrásbeli hiánya, a
mezõföldi medence eltérõ fejlõdéstörténetét jelzi, amit az
is igazol, hogy a V–3 fúrás az alsó- és középsõ-triász
képzõdményeket (Jakabhegyi Homokkõ F. 1151,0–1276,2
m, Patacsi Aleurolit F. 1093,0–1151,0 m, Hetvehelyi
Dolomit F. 1040,6–1093,0 m, Viganvári Mészkõ F.
1031,6–1040,6 m, Rókahegyi Dolomit F. 1026,7–1031,6
m és Lapisi Mészkõ F. 890,0–1026,7 m) a Mecsek
hegységbõl ismertnél lényegesen kisebb vastagságú kife-
jlõdésben harántolta.

Palynologiai vizsgálatok

A Vajta–3 fúrás triász szakaszából palynológiai vizs-
gálatok 1983-ban készültek. (SIEGL 1983, KÓKAI, NAGY
1985). A témában azóta megjelent (hazai és külföldi)
munkákkal való összehasonlítás  (VISSCHER, BRUGMAN
1981, RÁLISCHNÉ FELGENHAUER 1981, 1988, BRUGMAN
1983, VAN DER EEM 1983, GÓCZÁN et al. 1986, HAAS et al.
1988, BROGLIO LORIGA et al. 1990, CSÁSZÁR, HAAS szerk.
1993) jól alátámasztja az akkori anisusiba történt besorolás
helyességét, illetve pontosítja a fúrásban feltárt triász for-
mációk korát.

A fúrás 1010,0–1080,0 m közötti szakaszából 8 minta
palynológia vizsgálata készült el (2. ábra).

A 1010,0–1014,0, 1038,0–1040,0, 1042,5–1044,0,
1050,0–1055,0 és a 1075,0–1080,0 méterbõl gyûjtött
minták palynológiailag meddõnek bizonyultak, bár
szerves mikrofáciesük sok kolloidális és néhány
nagyméretû, közepesen koptatott szénszemcsét, ill.
növényi szövettörmeléket tartalmazott.

A 1058,0–1063,0 és a 1068,0–1073,0 m mélység-
közök mintáiból gazdag, jó megtartású, de erõsen szénült
sporomorfa asszociációt határoztunk meg. A két
mélységköz közötti minta (1063,0–1068,0 m) csak
néhány nagyméretû erõsen gyûrt, ill. törött bisaccat
fenyõpollent és egy Scolecodonta (Annelidae)-marad-
ványt tartalmazott.

A mintákat a hagyományos palynológiai feltárás (HCl,
ZnCl2, HF) után ún. Schulze-oldattal oxidáltuk, majd mind-
egyikbõl 3-3 rögzített preparátumot készítettünk. A vizs-
gálatok és a fotók (ld. I–III fotótábla) Amplival binoculáris

biológiai mikroszkópon, 1,4 apertúrájú, 100× nagyítású,
apochromat objektívvel készültek.

A két különbözõ formációból gyûjtött, de azonos korba
sorolt minták asszociációinak közös flóralistája:

Moha-  és  harasztspórák: Apiculatisporites plica-
tus VISSCHER, Densoisporites nejburgii (SCHULZ) BALME,
Endosporites sp., Keuperisporites sp., Kraeuselisporites
ullrichii REINCH. et SCHM., Kraeuselisporites hystrix
VISSCHER, cf. Lapposisporites sp., Punctatisporites meso-
zoicus MÄDLER, Raistrickia sp., Verrucosisporites pseudo-
morulae VISSCHER, Verrucosisporites morulae KLAUS,
Verrucosisporites thuringiacus MÄDLER.

Nyi tva te rmõ pol lenek: Angustisulcites klausii
FREUDENTAL, cf. Angustisulcites grandis VISSCHER,
Brachisaccus neomundanus (LESCHIK) KLAUS,
Cuneatisporites radialis LESCHIK, Cycadopites coxii
VISSCHER, Falzisporites zapfei VISSCHER, Illinites chiti-
noides KLAUS, Jugasporites sp., Klausipollenites sp.,

2 ábra. A V–3 (K–13) fúrásban feltárt triász képzõdmények 
1 — Dolomárga, 2 — Dolomit, 3 — Agyagkõ, 4 — Ingressziós breccsa, 

5 — Homokkõ, 6 — Aleurolit, 7 — Maghiány
Figure 2. Triassic formations in the borehole V–3 (K–13)

1 — Dolomarl, 2 — Dolomite, 3 — Mudstone, 4 — Ingression breccia, 
5 — Sandstone, 6 — Aleurolite, 7 — No core
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Lunatisporites multiplex (VISSCHER) SCHEURING,
Lunatisporites acutus (LESCHIK) SCHEURING,
Microcachridites doubingeri KLAUS, Platysaccus papilio-
nis POTONIE et KLAUS, Rugubivesiculites sp.,
Striatoabieites balmei KLAUS, Striatoabieites aytugii
VISSCHER, Striatoabieites samoilovichii JANSONIUS,
Stellapollenites thiergartii (MÄDLER) CLEMENT-
WESTERHOF et al., Succintisporites grandior LESCHIK,
Triadispora crassa KLAUS, Triadispora epigona KLAUS,
Triadispora plicata KLAUS, Triadispora polonica
BRUGMAN, Triadispora cf. staplini (JANSONIUS) KLAUS,
Triadispora sp., Vitreisporites pallidus (REISS.) COUPER.

Az asszociációk jellemzése, a maradványegyüttes
kora, korreláció

A maradvány együttesekben a nyitvatermõ pollenek
dominálnak (80 %), a moha- és harasztspórák ritka elõfor-
dulásúak.

Palynosztratigráfiai szempontból döntõ jelentõségû,
hogy az asszociációkban a légzsákos fenyõk (többnyire bi-
és polysaccatok) közül a Triadispora nemzetség már vál-
tozatos fajösszetétellel dominál. Következetes megje-
lenésû a két zónanévadó nyitvatermõ pollen, a Triadispora
crassa és a Stellapollenites thiergartii.

A Triadispora nemzetség fajöltõje az alsó-anisusitól a
karni felsõ szakaszáig tart. Virágkora a ladinra tehetõ. A
Triadispora crassa elsõ dominanciája a germán triász flóra
provinciában az anisusi (Muschelkalk) alsó szakaszán
jelzett. A Stellapollenites thiergartii mindkét kifejlõdési
területen, ill. mindkét flóra-provinciában az anisusira
jellemzõ sporomorfa. 

Egyes flóra elemek hiánya (pl. Angustisulcites gorpii,
Distriatites insculptus), illetve csak „szórványos” fel-
lépése (pl. Illinites chitinoides, Triadispora polonica) és a
Triadispora fajok már következetes és gyakori elõfor-
dulása pontosabb besorolásra ad lehetõséget. 

A felsoroltak alapján a meghatározott sporomorfa ass-
zociációt, mind az alpi mind a germán triász képzõd-
ményekre kidolgozott palynozonációt figyelembe véve
(pl.: VISSCHER, BRUGMAN 1981, BRUGMAN 1983,
HEUNISCH 1999 stb.), a crassa–thiergartii fázisba, illetve a
Heunisch-féle GTr–8 zónába soroljuk, ami az anisusi aegei
és bithyniai alemeleteit, vagyis a Muschelkalk idejét
foglalja magába.

A jelen munkában palynologiailag újra értékelt minták
közül a mélyebb (1068,0–1073,0 m) a Patacsi Aleurolit
Formációból, a fiatalabb (1058,0–1063,0 m) a Hetvehelyi
Dolomit Formáció Magyarürögi Tagozatából lett
begyûjtve. 

Az említett formációk a mecseki elõfordulások paly-
nológia vizsgálatai alapján elõször az alsó-triászba
(Triadispora–Angustisulcites Együttes), (BARABÁS-STUHL
1981), majd késõbb a dunántúli-középhegységi és észak-
magyarországi perm-triász (P/T) határral való korreláció
során, az alsó-anisusi Costatoria costata – Lingula tenuis-

sima Zónába lettek sorolva (HAAS et al. 1988) Utóbbi
munkában, a mecseki anisusi képzõdmények palynológia
vizsgálati eredményeirõl nem esik szó. Véleményünk
szerint az innen meghatározott sporomorfa asszociáció
(BARABÁS-STUHL 1981) megfelel a crassa–thiergatii fázis
idõsebb együtteseinek (VISSCHER, BRUGMAN 1981,
BRUGMAN 1983).

A Hetvehelyi Dolomit Formáció Alapszelvény
Program keretében történt palynológiai vizsgálatára
1980-ban került sor. A Hetvehely, sás-völgyi alap-
szelvénybõl begyûjtött palynológiailag pozitív minta
(18/10), a meghatározott asszociáció alapján az alsó-
anisusi kort igazolta (SIEGL in RÁLISCHNÉ FELGENHAUER
1981), de e kormeghatározás említése csak késõbb, az
alapszelvény dokumentálásakor történt meg: „..kora az
újabb paleontológiai eredmények alapján alsó-
anisusi”(RÁLISCHNÉ FELGENHAUER 1988). Anisusiba
soroltuk, a Hetvehelyi Dolomit Formáció alap-
szelvényébõl vett 18/10 mintával azonos korúnak tartott,
a Dunántúli-középhegység területén mélyült Iszka–2
fúrás 51,3 méterébõl vizsgált minta asszociációját is,
melyek mindegyikébõl meghatároztuk az igen ritka, csak
az anisusiban elõforduló Concentricisporites nevesi
ANTONESCU harasztspórát is.

A Vajta–3 fúrásban feltárt triász formációkat KÓKAI,
NAGY (1985) az alsó-triász olenyoki emeletébe sorolta a
meghatározott flóralistát dokumentálva és megemlítve,
hogy a palynológiai vizsgálatok anisusi kort jeleznek.

A dunántúli-középhegységi felsõ-anisusi (pelsoi és illir)
formációk (Megyehegyi Dolomit Formáció, Felsõörsi
Mészkõ Formáció) palynozonációját a Balatonfüred Bf–1 és
a Bakonyszücs Bsz–3 fúrásokból ismerjük, ahol a folyam-
atos kifejlõdésû rétegsorokban követhetõ az anisusi–ladin
flóraváltás (GÓCZÁN, ORAVECZ-SCHEFFER 1993).

A Dunántúl területérõl palynológiai vizsgálatok
alapján is alsó-anisusiba sorolt képzõdmény az
Alcsútdoboz Ad–2, Bakonyszücs Bsz–3 és a Köveskál
Kk–9 fúrásokban feltárt Csopaki Márga Formáció felsõ és
az Aszófõi Dolomit Formáció alsó szakasza (GÓCZÁN in
BROGLIO LORIGA et al. 1990). 

Környezeti következtetések, flóraprovinciák

A megvizsgált asszociációkban a nagyméretû bisaccat
(nyitvatermõ) pollenek dominanciája, viszonylag jó meg-
tartási állapota és a harasztok elõfordulási aránya, valamint
a szerves anyag mérettartománya és koptatottsága, nyu-
godt csendes vizû beágyazódásra és gyenge relief
energiájú szárazulati behordásra enged következtetni. 

Az asszociációkban tengeri üledékképzõdésre utaló
növényi mikroplankton (Acritarcha, Dinoflagellata) vagy
Foraminifera szerves váz nem fordult elõ. A
1063,0–1068,0 méterbõl meghatározott néhány rossz meg-
tartású fenyõpollen mozgatott vizû beágyazódást jelez. Ezt
látszik igazolni az ugyan innen meghatározott iszapfaló
féreg Scolecodonta (Annelidae)-maradványa is, amely
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szerves anyagban dús, ugyanakkor jó oxigén ellátottságú
környezetre utal. 

A megfigyeltek szerint a vizsgált képzõdmények lera-
kódása feltételezhetõen lagunáris környezetben, de külön-
bözõ parttávolságban történt.

A megismert maradvány együttesek alapján az

egymástól eltérõ alpi és a germán triász kifejlõdési
területek anisusi korú sporomorfa asszociációi között
jelentõs különbség nem mutatkozik, palynologiai alapon
egymással jól korrelálhatók. Ez kivetíthetõ a két területet
borító nyitvatermõ dominanciájú erdõs vegetáció hasonló
összetételére és klíma igényére is.
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I. tábla —Table I
A fotók nagyítása minden esetben 900× — Magnification is 900×

1–2 — Apiculatisporites plicatus VISSCHER, 1058,0–1063,0 m
3 — Krauselisporites sp., 1068,0–1073,0 m
4 — Densoisporites nejburgii (SCHULZ) BALME, 1068,0–1073,0 m
5 — Densoisporites nejburgii (SCHULZ) BALME, 1058,0–1063,0 m
6 — Rugulatisporites mesozoicus MADLER, 1068,0–1073,0 m
7 — Punctatisporites triassicus SCHULZ, 1058,0–1063,0 m
8 — Triadispora plicata KLAUS, 1068,0–1073,0 m

9 — Triadispora cf. epigona KLAUS, 1068,0–1073,0 m
10 — Triadispora sp., 1068,0–1073,0 m
11 — Triadispora plicata KLAUS, 1058,0–1063,0 m
12 — Falzisporites cf. zapfei VISSCHER, 1058,0–1063,0 m
13 — Triadispora cf. crassa KLAUS, Hetvehely, 

18/10 minta
14 — Punctatisporites sp., 1068,0–1073,0 m
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II. tábla — Table II
A fotók nagyítása minden esetben 900× — Magnification is 900×

1 — Illinites chitinoides KLAUS, 1068,0–1073,0 m
2 — Triadispora polonica BRUGMAN, 1068,0–1073,0 m
3 — Triadispora staplini (JANS.) KLAUS, 1058,0–1063,0 m
4 — Triadispora sp., 1068,0–1073,0 m
5 — Triadispora crassa KLAUS, 1068,0–1073,0 m
6 — Triadispora epigona KLAUS, 1058,0–1063,0 m
7 — Striatoabieites balmei KLAUS, 1058,0–1063,0 m

8 — Microcachridites doubingeri KLAUS, 1058,0–1063,0 m
9 — Stellapollenites thiergartii (MADLER) CLEMENT-

WESTERHOF et al.1068,0–1073,0 m
10 — Triadispora sp., 1068,0–1073,0 m
11 — Striatoabieites sp., 1068,0–1073,0 m
12 — Angustisulcites gorpii VISSCHER, Hetvehely, 18/ 10 minta
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III. tábla — Table III
A fotók nagyítása minden esetben 900× — Magnification is 900×

1 — Striatoabieites samoilivichi JANS., 1058,0–1063,0 m
2 — Succintisporites sp., 1058,0–1063,0 m
3 — Triadispora sp., 1068,0–1073,0 m
4 — Lunatisporites cf. acutus (LESCH.) SCHEURING,

1058,0–1063,0 m
5 — Stellapollenites thiergartii (MADLER) CLEMENT-WESTERHOF

et al., 1068,0–1073,0 m

6 — Stellapollenites thiergartii (MADLER) CLEMENT-WESTERHOF
et al. 1058,0–1063,0 m

7 — Cycadopites coxii VISSCHER, 1068,0–1073,0 m
8 — Cycadopites coxii VISSCHER, 1058,0–1063,0 m
9 — Angustisulcites grandis VISSCHER, 1068,0–1073,0 m


