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Kivonat

A dolgozat a mecseki felső-triász képződmények fáciesértékelését tárgyalja a felszíni kibúvásokból és a fontosabb fúrásokból nyert adatok
feldolgozására és újabb őslénytani vizsgálatokra alapozva.A felső-triász rétegsort a Kantavári Formáció és a Karolinavölgyi Homokkő Formáció
építi fel, az utóbbiban elkülöníthető egy peremi fácies, amelyet középső-triász karbonát anyagú kavicsokból álló konglomerátum képvisel.

Az ásvány-kőzettani és őslénytani adatok értékelése alapján a ladin nyílt, majd lefűződő lagúnarétegsort uralkodóan lefűződött lagúna
kifejlődés váltja fel a karni emeletben, kevesebb tavi és még kevesebb delta fáciesű közbetelepüléssel. A nori emelet deltakifejlődéssel kezdődik,
majd uralkodóan tavi fáciessel folytatódik, amelybe lagúna kifejlődésű szakaszok iktatódnak. A rhaeti emelet emerziós felszínre települő
folyammedri fáciessel indul, majd delta fáciesben folytatódik, amelyben tavi közbetelepülések vannak. Az emeletet — és egyúttal a felső-triász
sorozatot — a vizsgált szelvények többségében tavi kifejlődés zárja.

A Szentkatalin Szk–1 és Husztót Hu–2 fúrással feltárt ladin karbonátos rétegekből meghatározott Micrhystridium sp., valamint a fora-
miniferák is nyílttengeri környezetet jeleznek (a korábbi vélekedéstől eltérően). A longobárd képződmények közepes csapadékigényű flóra-
asszociációja száraz talajú, part-távoli magaslatokról származik. A Hu–2 fúrás palinológiai vizsgálata is igazolja, hogy a Nyugati-Mecsek területén
a ladin rétegsorra az alsó-jura kőszéntelepes összlet diszkordánsan települ.

A vizsgált rétegsorok kőzettani és fáciesváltozása együttesen azt mutatja, hogy a terület fejlődésmenetét a középső-triász második felében
regresszió uralta, amelynek hatását időnként kiemelkedés és lepusztulás is felerősíthette. A Nyugati-Mecsek É-i előterében megismert durva-
törmelékes összlet a nyílt selfhez tartozó parti síkság és az árapályöv zónájában képződött. A fenti fáciessornak megfelelően a karni emeletben
regressziós, a rhaetiben pedig transzgressziós üledékciklusokat találunk. A nori–rhaeti határon tapasztalható fáciesváltozás analóg a germán kifejlődési
területen általános (de az alpi triász fáciesterületeken sem ritka) kora-rhaeti transzgresszióval.
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Abstract

The present paper summarizes the facies evaluation of the Upper Triassic formations of the Mecsek Mts, based on published data from
outcrops and boreholes and on new palaeontological investigations. The Upper Triassic sequence is built up of the Kantavár and the Karolinavölgy
Sandstone Formations. A marginal facies can be separated in the latter one, represented by a conglomerate containing pebbles derived from
Middle Triassic carbonates.

Based on the evaluation of mineralogical, petrological and palaeontological data the Ladinian succession of open-lagoonal facies turns into a
restricted one in the Carnian stage with less lacustrine and even less deltaic interbeddings. The Norian stage begins with a deltaic succession,
which is followed upsequence by lacustrine facies characterized by lagoonal intercalations. Above the emersion surface the Rhaetian stage begins
with riverbed facies which is followed by deltaic facies with limnic intercalations. The Upper Triassic sequence is finished by lacustrine deposits
in most of the investigated sections.

Micrhystridium sp. and foraminiferans of the Ladinian carbonates in boreholes Szentkatalin Szk–1 and Husztót Hu–2 prove open marine
environment (in contrast to previous opinions). Flora association of Longobardian formations characterized by medium rainfall demand is

* Jelen tanulmány Nagy Elemérnek, a mecseki triász kiváló kutatójának utolsó publikációja. A cikk kéziratát a társszerzők 2001-ben zárták le. Közreadásában — Elemér
iránti tiszteletük megnyilvánulásaként — Budai Tamás és Konrád Gyula közreműködött, a Magyar Rétegtani Bizottság Triász Albizottságának támogatásával.

A palinológiai eredmények a Komlói táj földtani- és őslénytani kutatásának 100 éve (1898–1998) c. konferencián (Komlón 1998)  már elhangzottak.



Bevezetés

A Tisza-egység területén a középső-triász végén meg-
kezdődött az addig többé-kevésbé egységes egyenlejtésű
rámpa feldarabolódása és tagolódása. Valószínűleg tekto-
nikai és klimatikus változások egyaránt szerepet játszottak
abban, hogy a karbonátos üledékképződést fokozatosan
törmelékes üledékképződés váltotta fel.

A Mecsek központi vonulatában, a Keleti-Mecsekben és
a Villányi-hegység Harsányhegyi-pikkelyében folyamatos
üledékátmenet állapítható meg a ladin és a karni rétegek
között. A ladin–karni határ a Mecsekben a Kantavári
Formáción, a Villányi-hegységben pedig a Templomhegyi
Dolomit Formáción belül húzható meg.

A Nyugati-Mecsek É-i előterében, a központi vonulat
D-i előterében, a Villányi-hegységben és az Alföld aljza-
tában a karbonátos középső-triász rétegsorra jelentős üle-
dékhézaggal felső-triász (rhaeti) vagy jura, illetve kaino-
zoos üledékek települnek. Ebben a munkában a Mecseki-
egység felső-triász kifejlődéseivel foglalkozunk (1. ábra).

Kutatástörténet

A mecseki felső-triász képződményekről az elmúlt 40 év
során sok új adat gyűlt össze. Ezek nagy részét publikálták
(NAGY 1961a,b, 1964, 1968, 1969; BÓNA 1983, 1984a,b,
1995; SOMOS 1963, 1965; WÉBER 1965, 1977, 1984, 1990;
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derived from far-shore, elevated areas. Lithology and facies of the investigated sections of the area indicate regression during the second part of
the Middle Triassic, which may have been interrupted by emersion and denudation periods. The coarse-grained clastics in the northern foreland
of the West Mecsek Mts were deposited on the tidal flat of an open shelf.

Due to the afore-mentioned facies trend the Carnian stage is represented by regressive sedimentary cycles, whereas the Rhaetian stage is
represented by transgressive ones. Facies change at the Norian/Rhaetien boundary can be corresponded to the early Rhaetian transgression which
is characteristic in the German Basin and even in the Alpine facies areas.

1. ábra. A Nyugati-Mecsek szerkezetföldtani térképe (KONRÁD, SEBE in prep.), a vizsgált fúrások feltüntetésével
1 — Neogén képződmények; 2 — jura–kréta képződmények; 3 — triász képződmények; 4 — paleozoos képződmények; 5 — szinklinálistengely; 6 — antiklinálistengely;
7 — észlelt elsőrendű szerkezeti elem; 8 — szerkesztett elsőrendű szerkezeti elem; 9 — észlelt másodrendű szerkezeti elem; 10 — szerkesztett másodrendű szerkezeti
elem; 11 — észlelt harmadrendű szerkezeti elem; 12 — oldaleltolódás; 13 — feltolódás; 14 — hivatkozott mélyfúrás

Figure 1. Tectonic map of the western part of the Mecsek Mts showing the investigated boreholes (KONRÁD, SEBE in prep.)
1 — Neogene formations; 2 — Jurassic–Cretaceous formations; 3 — Triassic formations; 4 — Palaeozoic formations; 5 — syncline axis; 6 — anticline axis; 7 — measured
first order tectonic element; 8 — compiled first order tectonic element; 9 — measured second order tectonic element; 10 — compiled second order tectonic element;
11 — measured third order tectonic element; 12 — strike-slip fault; 13 — overthrust; 14 — referred borehole



RÁLISCHNÉ FELGENHAUER E. 1987; RÁLISCHNÉ FELGEN-
HAUER, TÖRÖK 1993, SZENTE 1997). Ezeket a már publikált
eredményeket megpróbáljuk egybegyűjteni és kiegészíteni
a legújabb adatainkkal. 

A ladin–karni határ helyzetét BÖCKH (1876) és VADÁSZ

(1935) kizárólag a kőzetváltozás, illetve STUR (1874) „wen-
geni típusú” növénymaradvány-leletei alapján jelölték ki. A
képződmények kora — megfelelő feltárások és ősmarad-
vány-leletek hiányában — nyitott kérdés maradt évekig.
BÖCKH (1876) ugyan a „wengeni palákat” már felső-triász-
ként tárgyalta, azonban azok fölött a „telepmentes homok-
kő” alsó részét felső-triász megnevezéssel elkülönítette
annak a rhaetibe sorolt felső részétől. VADÁSZ (1912)
kezdetben a „fekete agyagmárga és pala” fölött következő
homokkő összletről azt írta, hogy „kétségtelenül az egész
felső-triászt” képviseli. Későbbi (1935) véleménye szerint
azonban e képződményekre éles határral települ a rhaeti
emeletbe tartozó homokkőösszlet, továbbá a ladin és a
rhaeti között kiemelkedésből eredő üledékhiány tételezhető
fel. Új mozzanatot jelentett ebben a kérdésben WEIN (1961)
közlése, amely szerint a Komló K–21 fúrás rétegsorában a
lemezes agyagkő, illetve a telepmentes homokkőösszlet
között üledékátmenet állapítható meg. Ezt tapasztalta
KILÉNYI is a BALOGH vezette térképező csoport mecseki
munkálatai során, a kozári Andor-forrás völgyében létesített
feltárásban (BALOGH et al 1955). 1958-ban Kisréten, Kanta-
váron és Vasas fölött (Cirkó-völgy) is feltárták e képződ-
ményeket. GÓCZÁN csigafauna- és NAGY I. Z. flóra-
vizsgálatai alapján a homokkőösszlet legalsó rétegeit a ladin
regresszió zárótagjának tekintették és a „kassziáni rétegek-
kel” párhuzamosították (NAGY 1961a). 1962-ben mélyült a
Karolina-völgy oldalában a Pécs P–28 fúrás, amely
ugyancsak feltárta e képződményeket. A fúrás szelvényében
a „kassziáni rétegeknek” megfelelő agyagos homokkő
fölött települő szürke aleurolit- és homokkőrétegekben
gazdag, a karni emeletre (Pleuromya ambigua), illetve a
középső keuper „semionotus”-os rétegeire (Dapedius inor-
natus, Semionotus sp., Acrodus minimus, Isaura minuta, I.
ovata) utaló kagyló-, hal- és Phyllopoda-maradványokat
találtak. Karni kort igazolnak BÓNA palinológiai vizsgá-
latai, valamint NAGY J. makroflóra leletei is. Végül a
középső–felső-triász határt a Kantavári Formáción belül,
palinológiai vizsgálatok alapján sikerült meghatározni
(BÓNA 1995). 

A Pécs környékén 450-600 m vastagságú — ÉK felé
vékonyodó — felső-triász, durvatörmelékes összlet (Karo-
linavölgyi Homokkő Formáció) szögeltérés nélkül települ
rétegtani feküjére. E nagy vastagságú, homokkő-, aleurolit-
és agyagkőrétegekből álló rétegsort PETERS (1862) keuper-
nek, illetve gresteni homokkőnek tartotta.

E törmelékes összlet első behatóbb tanulmányozása
IMREH (l955) nevéhez fűződik. Ásványtani vizsgálatait a
vasasi Vöröses-árok szelvényében (az összlet felső har-
madát képviselő homokkőrétegsor kibúvásain) gyűjtött
mintákon végezte. Ennek eredményeiből azt a következ-
tetést vonta le, hogy a homokkőösszlet az alsó-liász
kőszénösszlettel azonos domborzati és éghajlati viszonyok

között keletkezhetett, csupán az eltérő partalakulás okozta,
hogy itt kőszéntelepek nem képződtek.

A ladin és felső-triász képződményeket összekapcsoló
kőzettani átmenet felismerése (WEIN 1961, KILÉNYI in
BALKAY et al. 1954) egyúttal magában hordozta azt a
feltevést is, hogy e vastag törmelékes összlet szükségképpen
magában foglal rhaetinél idősebb emeleteket is. A karni
emelet jelenlétét ősmaradványokkal bizonyítani azonban
csak a Pécs P–28 alapfúrás lemélyítése után sikerült (NAGY

1964). Az összlet egészének ásvány-kőzettani vizsgálatát —
elsősorban a Pécs–28 és Pécs–39 fúrás rétegsorán —
NOSKENÉ FAZEKAS (1966) végezte.

A Mecsek hegységet övező neogén rétegek uránkuta-
tására irányuló program keretében a Nyugati-Mecsektől É-ra
1986-ban mélyült és triász képződményeket ért a Szent-
katalin Szk–1 és a Husztót Hu–2 magfúrás. A két fúrás
egymástól kőzettanilag élesen elkülönülő két olyan —
karbonátos és durvatörmelékes — egységet tárt fel, amely a
Mecsekben és a Villányi-hegységben is jellemző. A két
fúrás részletes feldolgozását WÉBER végezte el (1990).
Véleménye szerint az itt harántolt karbonátos rétegsor
részben késő-triász korú, amit a későbbi (SZENTE 1997) és a
jelenlegi vizsgálatok sem erősítettek meg.

Rétegtani felépítés

Kantavári Formáció

A Kantavári Formáció a pécsi Bertalan-hegyen erősen
zavart szerkezet mentén, redukált vastagságban bukkan
felszínre. A Bertalan-hegy–Dömörkapu–Kantavár vonulat-
ban törésvonal mentén, kivékonyodva követhető. Kantavár-
tól a mintegy 100–160 m vastagságú összlet csapásban
nyomozható Fehérkútig, illetve azon túl, a kozári Andor-
forrás völgyéig. Keletebbre az Árpádtető–Cirkó-völgy
vonulatban — egy-egy szelvényben szerkezetileg többször
is ismétlődve (Szárazgödör) — majd legnagyobb felszíni
elterjedésben a vasasi Cirkó-völgy, illetve a hármasbükki
boltozat területén tanulmányozható. Szerkezetileg lehatá-
rolt, kis kibúvásai ismertek még a mánfai Nagy-mély-
völgyben, ahol a bánosi boltozat legfiatalabb képződmé-
nyeként bukkan elő. Képződménysora kőzettani átmenetet
alkot az anisusi–ladin mészkőösszlet és a felső-triász
törmelékes összlet között. 

Legjobb feltárásait a Pécs P–28 és –39 fúrás, a kantavári
kőfejtő és az attól DK-re futó völgy, valamint a kozári
Andor-forrás völgye és a vasasi Cirkó-völgy szolgáltatja. 

A rétegsorokon belül az egymásra következő agyagos
mészkő, márga-agyagmárga és agyagos homokkő kőzet-
fáciesek között az átmenet esetenként folyamatos, a rétegsor
e kőzetkifejlődések alapján három tagozatra osztható.

Alsó tagozat

Fekete agyagos mészkő. Alapszelvényül a kantavári
kőfejtő rétegsora kínálkozik, ahol az agyagos mészkő padjai
közé vékonyabb, mállékonyabb sávos-lemezes, agyagos

A Mecsek hegység felső-triász képződményei 89



mészmárgarétegek települnek, a lemezek között vékony
agyagbevonattal, esetenként vitritsávokkal. E rétegcsoport
rossz megtartású növényi töredékeken kívül sok Ostracodát,
csigakőbelet és Chara-termést tartalmaz.

Palinológiai adatok (Protodiploxipinus potoniei, Luna-
tisporites acutus) szerint ladin korú (BÓNA 1995).

A rétegsor alsó harmadának finomabb szemű, többé-
kevésbé meszes képződményeiben gyakoriak az Ostraco-
dák, a Phyllopodák közül a keuper „estheriás rétegekre” jel-
lemző Isaura minuta és Isaura ovata faj, alárendelten
kagyló- és csigamaradványok (Pleuromya abigua, Actaeo-
nina cf. scalaris) is találhatók. Actaeonina-félék és Ostraco-
dák elvétve a rétegsor felsőbb részeiből is előkerültek.

Középső tagozat

Lemezes, agyagos mészkő, márga, agyagmárga. A
rétegsorban felfelé a karbonáttartalom fokozatosan csök-
ken. Jellemző e rétegekre a lemezes-leveles elválás. A leme-
zek réteglapjait vékony, hártyaszerű agyagbevonat, illetve
az alsóbb részeken gyakran vitrites lemezkék fedik. E réteg-
csoportból csigák már nem kerültek elő, az Ostracodák
ellenben itt is tömegesen borítják a réteglapokat. A Berta-
lan-hegyről BÖCKH által gyűjtött és STUR (1874) által
meghatározott növénymaradványok ebből a rétegcsoportból
származnak. 

A palinológiai vizsgálatok szerint (BÓNA 1995) részben
még ez a rétegcsoport is a ladin emeletbe tartozik (Triadi-
spora obscura, Infernopollenites parvus ).

Felső tagozat

Finom szemű, törmelékes sorozat. E rétegcsoport a
törmelékes alkotórészek túlsúlyra jutásával és a karbonát-
tartalom csökkenésével fokozatosan fejlődik ki az előző
képződményekből. E finom homokos – agyagos aleurolit-,
finom szemű agyagos homokkő- és — alárendelten —
agyagvaskőrétegek váltakozásából álló rétegcsoportról
először WEIN (1961) és KILÉNYI (BALOGH et al. 1954) adott
hírt anélkül, hogy a „wengeni rétegeknek” a felső-triász
összletbe való átmenetét jelző voltán kívül e rétegcsoport
hovatartozását illetően állást foglalt volna. A Kis-réten,
Kantaváron és az Andor-forrásnál gyűjtött növény- és csiga-
maradványok alapján a ladin emeletbe sorolta NAGY (1961a)
e képződményeket, a ladin regresszió törmelékes záró
tagozatát látva bennük. 

A később lemélyített Pécs–28 fúrás hasonló kőzetki-
fejlődésű összletét már határozottan karni típusú ősmarad-
ványok jellemzik (Aratrisporites fsp., Porcellispora long-
donensis, Triadispora fsp., Striatoabietites aytugii, BÓNA

1995). 
A karni rétegsor felső kétharmadában helyenként

tömegesen találhatók halmaradványok (Dapedius inorna-
tus, Semionotus sp. pikkelyek, Acrodus minimus fogak és
uszonytüskék), amelyek a középső-keuper ún. „semionotus-
os” rétegeiből közismertek.

A Kantavári Formáció rétegsora egy-két m vastagságú
(a Naticopsis uhligi fajt tartalmazó agyagos aleurolit
fedőjében települő) durva szemű homokkőpaddal zárul. E

homokkőpadra éles határral finom szemű, felfelé fokozato-
san durvuló szemnagyságú képződmények települnek.
Ehhez hasonló, regressziós jellegű üledékritmusok a karni
rétegsorban több helyütt is felismerhetők (pl. Pécs P–28
fúrás, kantavári kőfejtő fölött). 

Karolinavölgyi Homokkő Formáció

A felső-triász rétegsor legnagyobb részét — a karni
magasabb szintjétől a rhaetiig — a Karolinavölgyi Homok-
kő Formáció képviseli.

Az összlet felszíni elterjedésben Pécstől Vasasig nyo-
mozható. Szerkezetileg lehatárolt felszíni feltárásait ismer-
jük Büdöskút–Darázskút környékén, valamint az északi
pikkelyvonulatban Váralján. A kőszénkutató fúrások több
ponton is harántolták, ill. megütötték egyes szakaszait. E
fúrások elsősorban Komló, Hosszúhetény és Máza D-i
területére korlátozódnak. 

A Karolinavölgyi Homokkő Formáció alsó, karniba
sorolt szakasza Pécs környékén 120–150 m vastagságú,
szürke, apró kavicsos homokkő, finom szemű homokkő,
aleurolit és (alárendelten) kőzetlisztes agyagkő váltakozá-
sából épül fel. Üledékföldtani jellegük alapján e képződ-
mények uralkodóan lagúna- és tavi kifejlődésűek, aláren-
delten delta fáciesűek. Növénymaradványok, viszonylag
gazdag spóra és pollen együttesek, néhány kagyló (Pleuro-
mya cf. ambigua) és csiga (Actaeonina sp.), valamint a
helyenként tömegesen található Ostracodák, Phyllopodák
és halmaradványok jellemzik.

A karni rétegsorban a törmelékes kőzetfajták mindegyike
képviselve van az apró kavicsos, durva szemű homokkőtől az
agyagkőig. Általános jellemzőjük, hogy többé-kevésbé
karbonátosak (meszesek, szideritesek). Színük szürke, sötét-
szürke. A finom szemű homokkő gyakran tartalmaz agyag-
kőzárványokat, ritkábban aleurolitsávos. 

A kőzetfajták százalékos megoszlása:
homokkő 44%

apró kavicsos 4%
durva szemű 16%
közepes szemű  10%
apró szemű 6%
finom szemű 8%

aleurolit 28%
agyagkő (kőzetlisztes) 24%
márga (kőzetlisztes) 4%

Ritkán, vékony betelepülésként, a rétegsorban néhol
agyagvaskőrétegek is találhatók.

A Karolinavölgyi Homokkő Formáció noriba sorolható
140–160 m vastag összletét az előzőekben említett kőzet-
fajták építik fel, az apró kavicsos, durva szemű homokkő
lényegesen alárendeltebb mennyiségével. A gyér növényi
maradványokon kívül mindössze egy-két csigametszetet, -
kőbelet ismerünk e rétegsorból. A nori emelet törmelékes
(de a karni rétegeknél kevésbé meszes) képződményeit delta
fáciesű, durva szemű homokkőpad vezeti be. E néhány
méter vastagságú pad a karni emelet felső részébe tartozó
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semionotuszos, lagúnás és tavi fáciesű rétegcsoportra tele-
pül. Rétegzettsége, fáciese és egyéb jellegei alapján a nori
összlet túlnyomó része tavi, alárendeltebben lagúnás kifej-
lődésű. Alsó határát a halpikkelyek kimaradása és a delta
fácies fellépése jelzi. Felső határát a rhaeti emelet alján — és
az egész felső-triász törmelékes összletben — először
jelentkező, határozott transzgressziós jellegű, éles határú
(kimosási felszín?), folyammedri homokkő-rétegcsoport
jelzi, amely felfelé — most már transzgressziós üledék-
ritmusokkal — ismét delta fáciesbe megy át. A nori emelet
rétegsorának elhatárolása a fekü és fedő képződményektől
tehát (folyamatos feltártság mellett) egyértelműen megva-
lósítható. Az összletet — a korjelző ősmaradványok és
egyéb, a korra utaló konkrét adat hiánya ellenére — a nori
emeletbe sorolhatónak tartjuk, mivel:

— uralkodó fáciesét tekintve eltér az alatta és a felette
települő rétegösszletektől;

— köztes helyzetet foglal el a karni (illetve középső-
keuper) ősmaradványokkal jellemzett fekü és a chamozitos
(zöldesszürke), rhaeti típusú flóraegyüttest tartalmazó fedő
képződmények között.

A Pécsbányateleptől Vasasig nyomozható felszíni kibú-
vásai részletesebb vizsgálatra alkalmatlanok. Alapszelvé-
nyül a Pécs–28 sz. fúrás 67 m-től 270 m-ig terjedő szakaszát
választottuk.

A nori rétegekből származó ősmaradványok — a BÓNA

J. által meghatározott spóra- és pollenegyüttesen kívül —
néhány rossz megtartású növénymaradványra (Equisetites
sp., Czekanowskia sp., Podozamites sp., Clathropteris sp.),
az Actaeonina (Cylindrobullina) scalaris fajra hasonlító
egy-két csigamaradványra és az Isaura ovata fajhoz tartozó
Phyllopoda-leletre korlátozódnak.

Az emelet képződményeit a durvától a finom szeműig
változó szemnagyságú homokkő, aleurolit és alárendelten
agyagkő alkotja. Színük általában szürke, néhol azonban már
megjelenik az a zöld tónus, amely a rhaeti képződményekre
általánosan jellemző. NAGY J. (1969) megfigyelései szerint az
aleurolitrétegekben helyenként dolomitkavicsok találhatók.
A zöldesszürke aleurolit és a finom szemű homokkő néhol
vörös (lilás) foltos, másutt e foltok teljesen tért hódítanak a
zöldesszürke szín rovására, s a kőzet egésze szürkésvörössé
válik. Jellemző, hogy a felső-triász összlet mélyebb részén (a
karniban) ilyen színeződést nem találunk, csupán itt (a nori és
a rhaeti képződményekben) ahol a klorit — és vele együtt a
chamozit — viszonylag nagy mennyiségben jelentkezik.

WÉBER (1965) a nori rétegsor alján több helyütt talált
vörösagyagról feltételezte, hogy az egy regionális elterjedé-
sű, szárazföldi vörösagyagszint. A vörösagyagot tartalmazó
feltárások általános képe a következő: vöröseslila, kőzet-
lisztes agyagréteget zöld foltos, vörösagyagréteg (távolabb
zöld és zöldesszürke agyag) kísér a fekvőben és a fedőben
egyaránt. Röntgendiffraktogramjaik szerint a vörös- és
zöldagyag kőzetalkotó ásványai azonosak: kvarc, kaolinit,
illit és muszkovit. A vörösagyagban ezeken kívül hematit, a
zöldagyagban pedig chamozit található. A zöld-foltos
vörösagyagban a hematit és a chamozit egyaránt megtalál-
ható. Ebből — NOSKENÉ FAZEKAS (1966) írásával

egyetértésben — arra következtettünk, hogy a vörös szín a
chamozit oxidációjával magyarázható, tehát nem feltétlenül
bizonyít szárazföldi keletkezést. 

A nori rétegsor felépítésében részt vevő kőzetfajták
aránya: 
homokkő 35%
aleurolit 15%
agyagos aleurolit 27%
agyagkő 23%

A Karolinavölgyi Homokkő Formáció rhaeti emeletbe
sorolható, 180–200 m vastagságot elérő törmelékes össz-
letének kőzettípusai azonosak a karni–nori rétegsoréval. A
homokkőfajták között itt ismét viszonylag gyakori a durva
szemcseméretű. Jellemző a képződmények zöldesszürke,
szürkészöld színe, amely a kloritfélék viszonylagos dúsu-
lásával függ össze. A rétegsor bázisán folyóvízi (meder- és
ártéri) kifejlődéseket találunk, míg feljebb delta- és tavi
fáciesek váltakoznak. 

A rhaeti emeletbe sorolt összlet alapszelvénye a Pécs
P–28 fúrás 0–67 m-ig, valamint a Pécs P–39 fúrás 58 m-től
220 m-ig terjedő szakasza (2. ábra). A törmelékes felső-triász
rétegsorban az első, emerziós felszínnel települő folyóvízi
fáciesű réteg bázisát tekintjük a nori–rhaeti határnak. Mint
említettük már, e durva szemű, keresztrétegzett, ritmusos
osztályozottságot mutató homokkőcsoport fölött általánossá
válik a finomabb szemű képződmények zöld, zöldesszürke
színe, a durvább szemű képződményekben a chamozit kötő-
anyagként való (kőzetalkotó mennyiségig dúsuló) meg-
jelenése, az agyagkövek foltossága (autigén breccsa?). A
rétegsor képződményei uralkodóan delta és tavi fáciesűek.
Ősmaradványegyüttesét spórákon és polleneken kívül nö-
vénylenyomatok, Phyllopoda-kőbelek és egy kagylófaj al-
kotja. STUR (1874) a Nagy-Bányaréti-völgyből BÖCKH J. által
gyűjtött, 41 példányból álló növényi maradványegyüttesből
három fajt (Zamites distans, Palissya bronni, Thaumatopteris
brauni) és egy változatot (Zamites distans var. longifo1ia)
határozott meg. Utóbbi alapján tartotta kétségtelennek a
képződmény rhaeti korát. Az azóta gyűjtött, ill. a korábbi
gyűjtésekből azóta meghatározott Isaura hungarica és
Cardinia hofmanni fajok jelenléte nem érintette STUR korha-
tározását, BÓNA (1966) spóra és pollen vizsgálati eredményei
pedig határozottan megerősítették annak helyességét.

A rhaeti rétegsor felső részében újra megjelennek — a
noriból hiányzó — vékony agyagvaskőrétegek. Úgy tűnik,
hogy a rhaeti emeletben a chamozit és az agyagvaskő mintegy
helyettesíti egymást: az alsó szintekben a chamozit a fő
vashordozó, feljebb pedig — az alsó-liászhoz hasonlóan — a
sziderit. 

A kőzetfajták mennyiségi megoszlása egy-egy szelvény-
ben a következő átlagos képet mutatja:
homokkő 40%

apró kavicsos, durva szemű 6%
apróbb szemű 34%

aleurolit 47%
agyagkő 12%
agyagvaskő 1%
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A vasasi Vöröses-árok rhaeti szelvényében IMREH

(1956) a következő homokkőfajtákat különböztette meg: 1.
erősen kovás, kemény, középszemű homokkő (37,0%); 2.
kötőanyag nélküli, főleg durva szemű homokkő (28,5%); 3.
közepes és durva szemű, kemény, kovás homokkő (24,2%);
4. finom szemű, laza homokkő és homokos agyagpala
(10,3%). 

A rhaeti összlet kőzeteinek színe szürke, a durvább
szemű rétegek mindig világosabb árnyalatúak. A rétegsor
alsó részén általános a zöldesszürke szín, míg a felsőbb
részeken néhol másodlagos rozsdavörös (limonitos és
hematitos) elszíneződés látható. 

Bizonytalan durva keresztrétegzettség, osztályozatlan-
ság, tavi jellegként enyhe hullámos rétegzettség figyelhető
meg. Keresztrétegzettséget Pécs és Vasas között mindössze
öt helyen sikerült mérnünk az összletben. A keresztrétegek
dőlésiránya 175–240° között változott, dőlésszögük pedig,
5–34° közötti volt, a szabályosan rétegzett homokkőpadhoz
viszonyítva.

A képződményekben sok szenesedett növényi töredék,
lenyomat (Stigmaria) látható. A felszínen rozsdabarnára
mállott homokkövekben a növénymaradványokat vékony

limonitkéreg veszi körül, sőt gyakran a kőzet-
réseket is limonit tölti ki (vasdoboz). 

A homokkő és aleurolit kötőanyagát kar-
bonát, kova, chamosit és agyagásványok
adják. A kötőanyagban szegény, porózusabb
homokkő ritka. Legjellegzetesebb kötőanyag
a chamosit, legelterjedtebb a karbonát. 

A mecseki felső-triász–alsó-liász törme-
lékes összletek elhatárolását változatlanul
indokoltnak tartjuk oly módon, ahogyan azt
VADÁSZ (1935) tette. Talán az „első kőszén-
telep megjelenése” megjelölést módosíta-
nánk annyiban, hogy a két időszak határát ott
látjuk megvonhatónak, ahol első ízben jelen-
nek meg lápi kifejlődésű képződmények.
Üledékföldtani jellegek (rétegzettség, osztá-
lyozottság stb.) alapján jól megkülönböztet-

hető a rhaetibe tartozó delta–tavi fáciesű sorozat a kőszén-
összlet alsó telepcsoportjának tavi–lápi fáciesű sorozatától. 

Viszonylag éles határt ad az ásványtani jellegek eltérése
is. E különbségek a következők:

rhaeti alsó-liász
klorit (chamosit) sok nyomokban
karbonátos kötőanyag 

(sziderit  mellett) főleg dolomit főleg kalcit
érettségi index 

(kvarc/földpát arány) kicsiny nagyobb
szferulitos sziderit nyomokban sok
törmelékes eredetű 
csillámtartalom általában nagyobb kisebb
biotit több kevés

Kőzettani különbségek is megkönnyítik az elhatárolást.
A rhaeti emeletben az agyagvaskőrétegek alárendelten, míg
az alsó-liászban viszonylag gyakran jelentkeznek. Egy-egy
szelvény kőzetfajtáinak százalékos összetételében rhaeti
képződmények esetén átlag 20%-kal alacsonyabb a homok-
kő részvételi aránya, mint az alsó-liászban. A rhaeti emelet
homokkő rétegsora vastagpados, a szemcsenagyság-maxi-
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2. ábra. A Pécs–39 fúrás rhaeti rétegsora (NAGY

1968)
Litológia: 1 — agyagkő, 2 — aleurolit, 3 — homokos aleurolit,
4 — agyagos aleurolit, 5–9 — homokkő (5 — apró- és finom
szemű, 6 — közepes szemű, 7 — durva szemű, 8 — kavicsos, 9
— vegyes szemű). Szemcseeloszlás: a = agyag, b = kőzetliszt, c
= homok, d = kavics, e = karbonát. Fácies: L = lápi, T =
tavi–lagúna, D = delta. (A „NaCl mg-ban” rovatban a
kőzetminták vizes oldatának 10 g anyagra vonatkoztatott
sótartalma szerepel.) Chamozittarta1om: ny = nyomokban,
k = kevés, kö = közepes, s = sok

Figure 2. Lithological column of the Rhaetian
sequence of the Borehole Pécs–39 (NAGY 1968)

Lithology: 1 — claystone, 2 — siltstone; 3 — sandy siltstone, 4
— clayey siltstone; 5–9 — sandstone: 5 — fine grained; 6 —
medium grained, 7 — coarse grained; 8 — pebbly; 9 — mixed
grained. Grain size distribution: a = clay; b = silt; c= sand; d =
pebble; e = carbonat. Facies: L = swamp; T =
lacustrine–lagoon, D = deltaic. Chamosite content: ny =
sporadic; k= few; kö = medium; s = much



mum gyakran nem a bázison, hanem kissé feljebb jelent-
kezik, néhol gyenge keresztrétegzettség figyelhető meg. A
finomabb szemű képződményekben enyhe hullámos
rétegzettség mutatkozik. Az alsó-liász alsó telepcsoport-
jának képződményei ellenben általában finomabb szeműek,
a homokkőfajták rétegzetlenek, az aleurolitoknál és a finom
szemű homokköveknél gyakran látható a lápi eredetre valló
ún. szaggatott rétegzés is.

„Peremi” kifejlődések

A Karolinavölgyi Homokkő Formációtól eddig külön
tárgyalt, de véleményünk szerint részben ide tartozó réteg-
csoportot is itt kell megemlítenünk.

Az 1960–1962. években Pécsszabolcson kőszénkutatási
céllal mélyített Pécs–23, –25 és –26 fúrás a Mecsekben
addig ismeretlen képződményeket harántolt. A P–23 és
P–25 fúrás harmadidőszaki képződmények alatt nagy
vastagságú — anisusi mészkő- és dolomitkavicsokból álló
— konglomerátumösszletet harántolt, majd ennek feküjé-
ben, anisusi mészkőben állt le. A mészkő és a konglo-
merátumösszlet vagy eróziós felszínnel, vagy törésvonal
mentén érintkezik egymással (a gyér magkihozatal miatt ezt
megnyugtató módon nem lehetett eldönteni). A Pécs–26
fúrás (3. ábra) ottnangi–kárpáti („helvét”) képződmények
alatt felső-sinemuri szürke, rétegzetlen, meszes aleurolitot
harántolt Gryphaea, Pecten és Crinoidea maradványokkal.
Ez alatt alsó-sinemuri sötétszürke, meszes, homokos aleu-
rolitösszlet következett, kőszénzsinórokkal, Crinoidea-,
Gervilleia-félékkel és Isocyprina rotundata-val, majd
hettangi szürke sziderites homokkő-, konglomerátum-
padokkal, Coelostylina liasina-val. Végül szürke homokkő
és monomikt (mészkő anyagú) konglomerátum váltako-
zásából álló, mészalgákat és felső-triász spóra és pollen
maradványokat tartalmazó összletet ért a fúrás. A hettan-
giba sorolt konglomerátumos homokkősorozat — véle-
ményünk szerint — a liász kőszénösszlet alsó és középső
telepcsoportjának heteropikus fáciese, míg az ez alatt
települő konglomerátum–homokkő rétegcsoport a felső-
triász összlet durvatörmelékes fáciesű megfelelője. A kong-
lomerátumos sorozat kettéosztását az ásvány-kőzettani
jellegek, az üledékföldtani megfigyelések és nem utolsó-
sorban az őslénytani vizsgálati adatok indokolják.

Az Isocyprina rotundata, Gervilleia sp., Crinoidea sp. és
Ostrea irregularis faunával és liász mikrospórákkal jellem-
zett (BÓNA), felső telepcsoportbeli (alsó-sinemuri) képződ-
mények a Pécs–26 fúrásban 620 m mélységben települnek a
konglomerátumösszletre. A konglomerátum-rétegcsoport
felső részét (a fúrás 620–805 m közötti szakasza), szürke ho-
mokkő, sziderites homokkő, kőszénzsinóros, sötétszürke
aleurolit és agyagkő váltakozása építi fel, alárendelten mutat-
kozó, vékonyabb-vastagabb konglomerátumbetelepülések-
kel. A finomabb szemű képződményekből néhol Coelo-
stylina liasina csigamaradványok kerültek ki.

Az ez alatt következő rétegcsoportban (805–1200 m-ig)
a konglomerátum részaránya eléri az 50%-ot. E szakasz

spóra- és pollen együttesében, illetve egyéb ősmaradványai
között nem akadt egyetlen olyan forma sem, melyet a
Mecsek liászából ismernénk. Ellenben BÓNA a Pécs–28
fúrás karni–rhaeti összletéből meghatározott spóra és pollen
társaságához rendkívül hasonló alakokat talált e réteg-
csoport finomabb szemű üledékeiben: Monosulcites mini-
mus, Cycadaceaegenella sp., Dictyophyllidites harrisii,
Vitreisporites sp., Laevigatosporites sp.

Véleményünk szerint a konglomerátumösszlet a me-
cseki felső-triász–alsó-liász üledékgyűjtő déli peremén
képződött a medencebelseji, finomabb szemű törmelékes
összlet heteropikus (durva szemű, peremi) fácieseként. A
konglomerátumpadok anyaga jellegzetesen abráziós típusú,
monomikt (kizárólag felső-anisusi mészkőkavicsokból áll). 
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3. ábra. A Pécs–26 fúrás triász–alsó-jura rétegsora (NAGY 1968)
1 — „helvét” törmelékes összlet, 2 — felső-sinemuri fedőmárga, 3 — alsó-sinemuri
felső telepcsoport, 4 — hettangi alsó-középső telepcsoport, 5 — karni–rhaeti
összlet. a = agyag, b = homok és kőzetliszt, c = karbonát, d = konglomerátum

Figure 3. Lower Jurassic sequence of the borehole Pécs–26 (NAGY

1968)
1 — „Helvetian” clastic sediments, 2 — upper Sinemurian marl, 3 — lower
Sinemurian layers with coal seams, 4 — Hettangian layers with coal seams, 5 —
Carnian–Rhaetian formations. a = clay; b = silt and sand, c = carbonate, d =
conglomerate



A Mecsek nyugati részén az eddig ismertetettekhez
hasonló képződményeket csak két fúrásból ismerünk, a
Nyugati-Mecsek É-i előterében. A központi vonulattól és a
Keleti-Mecsektől eltérő jellegeik miatt azonban érdemes-
nek tartjuk ezek részletesebb leírását. Szerkezeti helyzetét
tekintve a két fúrás a Hetvehely–Magyarszék szerkezeti
vonaltól (WÉBER 1977) É-ra, tehát a Nyugati-Mecsek északi
előterében tárta fel az alaphegységet, több száz m
vastagságú fiatal üledék alatt. Ugyanebben a szerkezeti
egységben középső-triász rétegek a felszínen ezektől a
fúrásoktól Ny-ra, Hetvehely és Gorica környékén fordulnak
elő. 

A Szentkatalin Szk–1 fúrás 414,0–454,8 m (talp) között
karbonátos rétegeket harántolt. A 40,8 m kőzetanyagot ural-
kodóan mészkő építi fel, e mellett dolomit- és agyag-
márgarétegek fordulnak elő. A rétegsor alsó kétharmadában
uralkodó a mészkő (biogén mészkő és autigén breccsás
mészkő), felső harmadában márgás dolomitos kifejlődésű.
A karbonátos rétegek ősmaradvány-együttese: Gervilleia
sp., Myophoria (Costatoria) goldfussi, Myophoria sp.,
Ostraea sp., Pleuromya sp. finom bordás kagyló, crinoidea,
Semionotus sp., halpikkely, halcsont, halfog. A makrofauna
alapján a karbonátos rétegek kora nem határozható meg. A
képződményt korábban karni korúnak vélték (WÉBER1990),
rétegtani és mikrofácies-vizsgálatok alapján azonban sok-
kal valószínűbb, hogy ezek a rétegek az anisusi Káni Dolo-
mitba sorolhatók. A makrofauna revíziója (SZENTE 1997) is
ezt támasztja alá. Az általunk palynológiai vizsgálatokra
gyűjtött minták meddőnek bizonyultak, így nekünk sem
sikerült biztos koradatokhoz jutnunk.

A Husztót Hu–2 fúrás 644,6–696,9 m (talp) között
karbonátos rétegsort harántolt. Az 52,3 m-es rétegsorban itt
is uralkodó a mészkő, a dolomit- és a márgarétegek mellett.
A rétegsor korának megállapítását ebben a fúrásban is ős-
maradványok alapján kísérelték meg. Makrofauna-együtte-
sét Gervilleia (Hoernesia) socialis, Myophoria (Costato-
ria) goldfussi, Phyllopoda (?) teknők, crinoidea-nyéltagok,
halpikkelyek alkotják. Mikrofauna-együttesében Dentalina-
Nodosaria, Glomospira, Glomospirella, Miliolidae, Meand-
rospira és Endothyranella sp. fordult elő. Ezek a marad-
ványok nem igazán korjelzők, de az alapszelvények
(RÁLISCH-FELGENHAUER 1987) és fúrások mikrofácies- és
mikrofauna-vizsgálatai szerint a Mecsek középső-triász
képződményeiben jellemzőek. A palynológiai vizsgálatok
szerint az Ovalipollis pseudoalatus, Porcellispora longdo-
nensis, Aratrisporites tenuispinosus és az Infernopollenites
parvus megjelenése a leglényegesebb adat, ezek a ladin
emeletre jellemzők (BÓNA 1986b). Az általunk gyűjtött
minták (660,8 m, 674,0 m, 684,5 m) együttesére jellemző a
nagyméretű bisaccat fenyőpollenek dominanciája (Alispo-
rites robustus, Striatoabieites aytugii), valamint a Circum-
polles-csoport tagjainak gyakori előfordulása (Porcelli-
spora longdonensis, Circumpolles div. sp). A meghatározott
fajok alapján a 660,8–684,5 m közötti szakasz a ladin emelet
longobárd alemeletébe sorolható (4. ábra, III–IV. tábla).
VAN DER EEM (1983) palynológiai adatainak analógiája
alapján ez a szakasz az alsó-longobárd Secatus–Dimorphus

zónába sorolható, amit az Echinitosporites iliacoides,
Infernopollenites sp., Porcellispora longdonensis és a Neo-
raistrickia taylori faj együttes előfordulása igazol. A kar-
bonátos képződmények flóraegyüttesében ladinnál fiata-
labb triász vegetáció jelenléte egyértelműen kizárható. A
Szentkatalin–1 és a Husztót–2 fúrásban feltárt karbonát-
összlet a Csukmai Formációba sorolható (Kozári Mészkő és
Káni Dolomit Tagozat).

A karbonátos rétegek fedőjében mindkét fúrás durva-
törmelékes összletet tárt fel. Az összlet bázisa egy diszkon-
form felület, a rétegek lerakódását üledékképződési szünet
és erózió előzte meg. Az összlet feltárt része ritmusokba
rendeződött konglomerátum, homokkő, agyagkő, agyag
(szenes agyag) rétegekből áll. A Szentkatalin–1 fúrásban
törmelékes rétegeket 360,1–412,27 m között 52,2 m vas-
tagságban ismerünk. A fúrás a durvatörmelékes összlet
alján, közvetlenül a ladin karbonátos rétegekre települt 1,7
m vastag illites-kaolinites agyagréteget tárt fel (WÉBER

1990). Erre szubarkózának minősülő kavicsos homokkő
települ, majd a szemcsenagyság fokozatos, gyors csökke-
nésével agyagkő-, homokos agyagkőrétegek következnek.
Színük tarka, szürke és zöld, vörös agyagkő-közbetelepülé-
sekkel. Fölötte durva szemű homokkő, majd alsó részében
több homokkő-közbetelepülést tartalmazó, felső részében
szén- és szenes agyagrétegecskéket tartalmazó agyagkő
települ. Legfelső szakasza durvább szemű, konglomerátum-,
kavicsos homokkő-, agyagkő intraklasztos homokkő-,
autigénbreccsás szerkezetű homokkőrétegek építik fel. A
kőzetek színe uralkodóan zöldes, a kvarcarenit rétegek
fehéresszürke és fehér színűek. A palynológiai vizsgálatok
céljából, általunk begyűjtött minták ebben a szakaszban is
meddőnek bizonyultak. A korábban BÓNA J. által vizsgált
minták 386–394 m között felső-triász kort bizonyítottak. 

A Husztót–2 fúrás a durvatörmelékes összletet 644,6–
558,8 m között 85,8 m vastagságban harántolta. A szilici-
klasztos összletet finomszemcsés, földpáttartalmú, kvarc-
ban gazdag homokkövek és durvaszemcsés, helyenként
aprókavicsos homokkövek alkotják, amelyek összetétele
átmenetet mutat az arkózák felé. A rétegsor durva szemű és
kavicsos homokkövének jellegzetes és gyakori kifejlődése a
zöld agyagkőkavicsos és agyagkőfoszlányos, intraklasztos
változat (a Szentkatalin–1 fúrásban csak két ilyen szint
található). A Husztót–2 fúrásban a legfinomabb szemnagy-
ságú, szenesagyag-közbetelepüléseket is tartalmazó rétegek
a felső szakaszban fejlődtek ki. A homokkövek ásvány-
tanilag és szövetileg egyaránt éretlen, kissé érett homok-
kövek, melyekben a törmelékes alkotók egy ponton vagy
vonal mentén érintkeznek egymással. A törmelékszemcsé-
ket agyagásvány, klorit, szericit, helyenként pátitos kalcit
cementálja eltérő arányban. 

Az összletben a következő ásványok és kőzetek
törmeléke különíthető el:

Ásványtörmelék: A kvarc uralkodóan polikristályos, az
unduláló és egyenes kioltású kvarc alárendelt mennyiségű.
Mérete a 1,0–2,5 mm-t is eléri. Gyakoriak az 1,0–1,5 mm
nagyságú, kissé kerekített, metamorf lepusztulási területet
tükröző ún. schistoze kvarcváltozatok is. Ritkán egyenes
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kioltású, mikrokristályos alapanyagba ágyazott beöblö-
södött, feltehetően savanyú kiömlési kőzetből származó
kvarctörmelék is megfigyelhető. A földpátok idiomorf,
táblás, 1,0–2,0 esetenként 4 mm nagyságú ásványtör-
melékek, melynek gyakorisága az ortoklász → pertites
ortoklász → mikroklin irányban csökken (I. tábla 1, 2). A
savanyú összetételű plagioklászok mennyisége alárendelt.
Helyenként írásgránitos szövetű földpátok is előfordulnak.
A földpáttörmelék feltehetően két generációs: az idősebb
ortoklász-fragmentumok mállottak, kaolinitesedtek, szeri-
citesedtek, míg a fiatalabb pertites ortoklász- és mik-
roklinszemcsék üdék. Együttes előfordulásuk és azonos
méretük alapján feltehetően ugyanazon forrásterületről
származnak.

Kőzettörmelék: A vizsgált rétegsorban gránit, trachitos
és pilotaxitos-hialopilites szövetű kőzetfragmentumok,
klorit és szerpentinit(?), valamint fillit-, csillámpala- és
kvarcittörmelék különíthető el. Az 1,0–2,5 mm nagyságú,
kerekített gránittörmeléket kvarc- és kaolinitesedett föld-

pátszemcsék alkotják (I. tábla 3). A trachitos szövetű törme-
lékben az alapanyag földpátlécei közel párhuzamos elren-
dezésűek, vagy a földpát-fenokristályokat ölelik körül (I.
tábla 4). Savanyú kőzetekre utal a mikrokristályos, helyen-
ként kloritosodott alapanyagú, szericitesedett, ill. agyagás-
ványosodott földpát-fenokristályokat, limonitosodott pszeu-
domorfózákat, opakásványokat tartalmazó törmelék (I.
tábla 5, 6). A kerekített vagy szabálytalan alakú, 1,0–1,5 mm
méretű klorittörmelék mennyisége változó. A kloritfrag-
mentumokban gazdag rétegekben a cementáló anyag ural-
kodóan klorit. A metamorf forrásterületről származó fillit-
és csillámpala-törmelék alárendelt mennyiségű.

A Husztót–2 fúrás homokköveinek törmelékanyaga a
forrásterület közeli, kiemelkedett és uralkodóan gránitos
összetételű blokkjairól származik, mely rövid idejű szállí-
tással került a felhalmozódási helyre. Az ásvány- és gránit-
törmelék gránitos összetételű kontinentális forrásterületről
származik. Feltehetően gránithoz kapcsolódó teléreket
tükröz a trachitos szövetű kőzettörmelék. Permi vagy
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4. ábra. A Sporomorfa elterjedése és mennyiségi változása a Husztót Hu–2 fúrás rétegsorában
1 — Vitreisporites pallidus (II. tábla 16–17.), 2 — Alisporites robustus (II. tábla 16.), 3 — cf. Triadispora sp. (V. tábla 8.), 4 — Ovalipollis brutus, 5 — Ovalipollis sp., 6 —
Striatoabieites aytugii (III. tábla 9–10., V. tábla 1–2.), 7 — Striatoabieites sp., 8 — Porcellispora longdonensis (III. tábla 1–3.), 9 — Lunatisporites acutus (III. tábla 6–7.),
10 — Circumpolles div. sp., 11 — cf. Praecirculina sp., 12 — Ovalipollis cf. lunzensis, 13 — Staurosaccites sp. (IV. tábla 6–7.), 14 — Protodiploxipinus potoniei (III. tábla 5.),
15 — Aratrisporites sp., 16 — Echinitosporites iliacoides (V. tábla 5–6.), 17 — Patinasporites sp., 18 — Enzonalasporites vigens (III. tábla 4–5.), 19 — cf. Stellaspollenites sp.
(V. tábla 7.), 20 — cf. Partitisporites sp., 21 — Ovalipollis pseudoalatus (IV. tábla 3.), 22 — Inaperturopollenites sp., 23 — Infernopollenites sulcatus (IV. tábla 1.), 24 — cf.
Neoraistrickia taylori, 25 — Deltoidospora mesozoica (II. tábla 4–5.), 26 — Eucommiidites sp. (II. tábla 9–10.), 27 — Punctatisporites sp., 28 — Cerebropollenites
macroverrucosus, 29 — Osmundacidites wellmannii (II. tábla 11.), 30 — Monosulcites minimus (II. tábla 12–14.), 31 — Monosulcites sp., 32 — Concavisporites toralis (II.
tábla 1–3., 6–7.), 33 — cf. Zebrasporites sp., 34 — Micrhystridium sp., 35 — Foraminifera szerves váz, 36 — Fungi

Figure 4. Range of Sporomorph taxa in borehole Husztót Hu–2
a = marl, b = carbonatic marl, c = sandstone, d = carbonatic clay, minta = sample



idősebb riolitok lepusztulásából származhatnak a mikro-
kristályos alapanyagú, porfíros földpátot tartalmazó kőzet-
fragmentumok. A klorit és szerpentinit(?) megjelenése
bázisos-ultrabázisos kőzetekből álló lehordási területre
utal. 

A Husztót–2 fúrásban az ősmaradvány-együttes késő-
triász kort jelez 559–631 m között, amelyen belül elsősorban
a Trachisporites fuscus a nori emeletre utal BÓNA J.
véleménye szerint (WÉBER 1990). Az általunk gyűjtött
minták (563–635 m) sporomorfa-asszociációját (4. ábra) a
harasztspórák (Deltoidospora mesozoica, Punctatisporites
sp., Concavisporites toralis) gyakori megjelenése, majd
dominánssá válása jellemzi. Ezek mellett jellegzetes az
Eucommiidites és Monosulcites fajok megjelenése, amit a
kisméretű bisaccat fenyőpollenek (Vitreisporites pallidus)
szubdominanciája egészít ki. A durvatörmelékes sza-
kaszban jellemző a sporomorfák jó megtartási állapota és a
szén- és szövettöredék nagy mennyiségű előfordulása. A
gombaspórák megjelenése szellőzetlen, nyugodt vízi üle-
déklerakódási környezetet jelez, ahol a harasztok gyér elő-
fordulása a karbonátos felszínen még nem igazán megho-
nosodott vegetációra utal. A karbonátos kőzeten megtele-
pedett új vegetációról csak az 563,8 m-ből származó minta
gazdag sporomorfa-asszociációja alapján, a rétegsor leg-
felső szakaszán beszélhetünk. A rétegsor pozitív mintáinak
asszociációja nem tartalmaz se felső-triász, se igazán
karakterisztikus jura sporomorfát. Az, hogy az egyébként
bő pollentermő Circumpolles-csoport tagjaiból egyetlen
példány sem fordul elő, inkább utal jura korra, mint triászra.
Nem találtunk ún. „tüskés díszítésű” spórákat sem, amelyek
BÓNA (1984) szerint még a felső-triászra utalhatnának. A
legfelső két mintában Cerebropollenites cf. macroverru-
cosus erősen oxidált példányai voltak meghatározhatók,
amelyek FISHER, DUNAY (1981) és BÓNA (1984) szerint
rétegtanilag jelentős, a kőszénképződés kedvező viszonyai-
ra jellemző, alsó-liászt jelző sporomorfák. Mivel az e
rétegek alatti asszociációk és ezek szerves mikrofáciese is
már inkább mutatnak hasonlóságot a liász (hettangi-sine-
muri) asszociációkhoz, ezeket is a liász transzgressziós
ciklushoz kell sorolnunk (II. tábla). Ezt egyébként a kőzet-
tani kifejlődés is indokolja, a durvatörmelékes képződ-
ményeket felfelé haladva mind finomabb üledékek váltják
fel (Mecseki Kőszén Formáció). Ezek a rétegek a gazdag,
nyirkos talajt kedvelő haraszt-előfordulás alapján partkö-
zeli, csendes vízi környezetben keletkeztek, a nyílt selfhez
tartozó parti síkságon és az árapályövben. Az itt bemutatott
palinológiai eredmények nem mondanak ellent BÓNA

(1995) vizsgálatainak, sőt alátámasztják azokat.

Összefoglalás

A mecseki alsó- és középső-triász ősmaradvány-együt-
tesekhez hasonló módon a felső-triász ősmaradvány-társu-
lások egyaránt tartalmaznak beltengeri és nyílttengeri
elemeket. A BÓNA által meghatározott flóraelemek (pol-
lenek) túlnyomó többsége a beltengeri keuper flórából és a

kelet-alpi, ill. bakonyi és dél-zalai (nagylengyeli) nyílt-
tengeri kifejlődésekből egyaránt ismert. A mecseki karni
emelet faunájában a Phyllopoda- és a halmaradványok
ugyan elsősorban keuperra utalnak, azonban azok a dél-alpi
felső-triász kifejlődésekből sem ismeretlenek. A Pleuromya
ambigua fajt BITTNER a Bakonyból írta le; a Gerecséből
VIGH említi. A rhaeti kort jelző Zamites distans var. longi-
folia maradványon (STUR 1874) kívül korjelző szerepük
elsősorban a polleneknek van. BÓNA szerint, a mecseki
felső-triász spóra- és pollen-együttesre általánosan jellem-
zők a KLAUS-féle Singulipollenites alakkörbe tartozó
pollenek, hasonlóképpen a skulpturált, háromszögletű
(trilét) spórák jelenléte, a Cycadofilicitriletes nagy száma,
valamint a szórványosan előforduló makrospórák és a
nyúlványos gombaspórák is. A Singulipollenites alakkör
és a skulpturált trilét spórák nagy számaránya a karni
emeletre utal. A nori rétegek kevés spórát és pollent
tartalmaznak. A rhaetiben tömegesen jelenik meg a cf.
Cycadofilicitriletes, a Ginkgo-félék, a kör alakú, nagy
apertúrájú pollenek. Szórványosan makrospórák is talál-
hatók (zömmel csak töredékesen). A spóra- és pollen
együttes mellett a rhaeti és a liász képződményeket a
magasabb rendű növények szövetmaradványai alapján is el
lehet különíteni egymástól. Az egyéb maradványok —
szórványos fellépésük folytán — csak valószínűbbé teszik
az esetenkénti korbesorolást. Ilyen például az Actaeonina
(Cylindrobullina) scalaris, amelynek fajöltője karni. A
felső-triász fauna egyértelműen jelzi az egykori élettér
erősen változó sótartalmát (a Phyllopoda-fauna szélsősé-
gesen eurihalin tulajdonságáról már korábban említést
tettünk; a recens Cardinia-félék HESSE (1924) szerint 6–25%
sótartalom-változást tűrnek el).

Egyéb ősmaradványok csak a Husztót–2 fúrásból is-
mertek. Ilyenek a 603,1 m-ből előkerült, több cm hosszú,
?~2,5 cm széles Taeniopteris sp. levéllenyomat, az 562,5 m-
ben megismert Equisetites sp. maradványok, az 560,4–
559,4 m közötti finom homokos agyagkőből meghatározott
40 db és 3 formacsoportba tartozó Gastropoda-maradvány,
1 db finoman bordázott vékonyhéjú kagylótöredék és rom-
busz, háromszög, lándzsa alakú Brachyphyllum genusba
tartozó, tömegesen előforduló levélpikkely-maradványok.

A ladin-karni-nori-rhaeti üledékösszlet fáciessora a
Mecsekben a következő:

— ladin emelet: nyílt, majd lefűződő lagúna;
— karni emelet: uralkodóan lefűződött lagúna kifej-

lődés, kevesebb tavi és még kevesebb delta fáciesű közbe-
településsel;

— nori emelet: deltakifejlődéssel kezdődik, majd ural-
kodóan tavi fáciessel folytatódik, amelybe lagúna kifej-
lődésű szakaszok iktatódnak;

— rhaeti emelet: emerziós felszínre települő folyam-
medri fáciessel indul majd delta fáciesben folytatódik,
amelyben tavi közbetelepülések vannak. Az emeletet — és
egyúttal a felső-triász sorozatot — a vizsgált szelvények
többségében tavi kifejlődés zárja. (Az erre települő összletet
az első lápi fáciesű betelepüléstől kezdve már az alsó-
liászba tartozónak tekintjük.)
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A Szentkatalin Szk–1 és Husztót Hu–2 fúrással feltárt
ladin karbonátos rétegeket WÉBER (1990) a nyílt selfhez
tartozó lagúna fáciesbe tartozónak minősítette. A mintákból
meghatározott Micrhystridium sp., valamint a foraminiferák
is tengeri környezetet jeleznek. A longobárd képződmények
közepes csapadékigényű asszociációja száraz talajú, part-
távoli magaslatokról származik. A meghatározott Micrhyst-
ridium sp. (tengeri mikroplankton) és foraminifera szerves
váz előfordulása alapján ezek a rétegek parttávoli, nyíltvízi
környezetben rakódtak le. A karbonátos szakasz szerves
mikrofáciesére jellemző, hogy a bisaccat fenyőpollenek na-
gyon rossz megtartásúak, töröttek, oxidáltak, a diagenezis
során képződött kristálytűk által átszúrtak. A Hu–2 fúrás
palinológiai eredményei szerint a Nyugati-Mecsek területén
a ladini képződményekre a hettangi–sinemuri kőszéntele-
pes összlet diszkordánsan települ.

A rétegfelszínek oxidáltsága és a benne található szer-
vesanyag állaga is arra utal, hogy a rátelepülő törmelékes
képződmények keletkezése előtt kiemelt helyzetben, le-
pusztulásnak volt kitéve. A rétegek kőzettani és fáciesválto-
zása együttesen azt mutatja, hogy a vizsgált előtéri terület
fejlődésmenetét a középső-triász második felében regresz-
szió uralta. A Nyugati-Mecsek É-i előterében megismert
durvatörmelékes összlet a nyílt selfhez tartozó parti síkság
és az árapályöv zónájában képződött.

A fenti fáciessornak megfelelően a karni emeletben
regressziós, a rhaetiben pedig transzgressziós üledékritmu-
sokat találunk. A nori–rhaeti határon tapasztalható fácies-
változás, ill. reliefenergia-növekedés analóg a germán
kifejlődési területen általános érvényű (de az alpi triászban
is gyakori) kora-rhaeti transzgresszióval.

Az ásvány-kőzettani jellegekben tapasztalható válto-
zások a fenti fáciessorral összhangban vannak. A homok-
kőrétegek érettségi indexének súlyozott középértéke a
ladin emeletben 29,5, a noriban ez lényegesen kisebb (7,1)
és a rhaetiben is alig nő (7,8). NOSKENÉ FAZEKAS (1966) a
felső-triász összlet részletes ásványtani vizsgálata során az
allotigén ásványfajták megoszlásából metamorf és gráni-
tos képződményekből álló lehordási területre következ-
tetett. Keresztrétegzettség-méréseink alapján északi, ill.
észak-északkeleti irányból történő anyagszállítás valószí-
nű (a késő-triászban a lepusztuló, mészkő anyagú déli
előtér medenceperemével alárendelt szerepet játszhatott).
A Husztót–2 fúrás homokköveinek törmelékanyaga a for-
rásterület közeli, kiemelkedett és uralkodóan gránitos
összetételű blokkjairól származik, s rövid szállítódással
került a felhalmozódási helyre. Az üledékgyűjtőben tör-
tént autigén ásványkeletkezés, ill. átalakulás esetében az
adott fácieshelyzetnek meghatározó szerepe lehetett. A
ladin és a karni üledékgyűjtő lefűződött lagúna- és tavi
viszonyai kedvezőek voltak a sziderit képződése számára,
olyannyira, hogy az esetenként kőzetalkotó mennyiségben
szaporodott fel (agyagvaskőrétegek). A rhaeti emelet
fáciesei alapján valószínű az üledékgyűjtő szellőzöttebb,
kémiailag tagoltabb jellege, amely elősegíthette a chamo-
sit kiválását.
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I. tábla — Plate I

1. Mikroklin, mellette kaolinitesedett ortoklász-, polikristályos kvarc- és agyagpala-törmelék, Husztót Hu–2 fúrás, 616,0 m, +N.
Microcline with kaolinitized orthoclase, polycrystalline quartz and shale clasts, Borehole Husztót Hu–2, 616.0 m, +N.

2. Pertites ortoklász, Hu–2 fúrás, 616,0 m, +N.
Perthitic orthoclase, Borehole Hu–2, 616.0 m, +N.

3. Gránittörmelék, Hu–2 fúrás, 583,0 m, +N.
Granite clasts, Borehole Hu–2, 583.0 m, +N.

4. Trachitos szövetű kőzettörmelék, Hu–2 fúrás, 583,0 m, +N.
Rock clasts showing a trachytic texture, Borehole Hu–2, 583.0 m, +N

5. Mikrokristályos alapanyagban szabálytalanul, szórtan elhelyezkedő léces megjelenésű földpát, Hu–2 fúrás, 586,9 m, +N.
Irregularly scattered, lath-shaped feldspar crystals in microcrystalline matrix, Borehole Hu–2, 586.9 m, +N

6. Mikrokristályos alapanyagban agyagásványosodott földpát fenokristályok, Hu–2 fúrás, 586,9 m, +N.
Argillized feldspar phenocrysts in microcrystalline matrix, Borehole Hu–2, 586.9 m, +N
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II. tábla — Plate II

1–3. Concavisporites toralis, Hu–2 fúrás, 563,8 m (hettangi–sinemuri)
4–5. Deltoidospora mesozoica, Hu–2 fúrás, 563,8 m (hettangi–sinemuri)
6–7. Concavisporites toralis, Hu–2 fúrás, 563,8 m (hettangi–sinemuri)
8. Cerebropollenites cf. macroverrucosus, Hu–2 fúrás, 579,5 m (hettangi–sinemuri)
9–10. Eucommiidites sp., Hu–2 fúrás, 563,8 m (hettangi–sinemuri)
11. Osmundacidites wellmannii, Hu–2 fúrás, 579,5 m (hettangi–sinemuri)
12–14. Monosulcites minimus, Hu–2 fúrás, 568,3 m (hettangi–sinemuri)
15. cf. Eucommiidites sp., Hu–2 fúrás, 563,8 m (hettangi–sinemuri)
16–17. cf. Vitreisporites pallidus, Hu–2 fúrás, 563,8 m (hettangi–sinemuri)
18. Alisporites robustus, Hu–2 fúrás, 579,5 m (hettangi–sinemuri)
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III. tábla — Plate III

1–2. Porcellispora longdonensis, Hu–2 fúrás, 684,5 m (ladin)
3. Porcellispora longdonensis, Hu–2 fúrás, 660,4 m (ladin)
4–5. Enzonalasporites vigens, Hu–2 fúrás, 674,0 m (ladin)
6–7. Lunatisporites acutus, Hu–2 fúrás, 674,0 m (ladin)
8. cf. Vitreisprites sp., Hu–2 fúrás, 684,0 m (ladin)
9–10. Striatoabieites aytugii, Hu–2 fúrás, 674,0 m (ladin)
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IV. tábla — Plate IV

1. Infernopollenites sulcatus, Hu–2 fúrás, 660,8 m (ladin)
2. Striatoabieites sp., Hu–2 fúrás, 684,5 m (ladin)
3. Ovalipollis pseudoalatus, Hu–2 fúrás, 674,0 m (ladin)
4. Foraminifera organic tissue, Hu–2 fúrás, 668,0 m (ladin)
5. Protodiploxipinus potoniei, Hu–2 fúrás, 660,8 m (ladin)
6. cf. Staurosaccites sp., Hu–2 fúrás, 674,0 m (ladin)
7. Staurosaccites sp., Hu–2 fúrás, 660,8 m (ladin)
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V. tábla — Plate V

1. Striatoabieites cf. aytugii, Hu–2 fúrás, 674,0 m (ladin)
2. Striatoabieites cf. aytugii, Hu–2 fúrás, 684,5 m (ladin)
3–4. Neoraistrickia taylori, Hu–2 fúrás, 660,8 m (nori)
5–6. Echinitosporites iliacoides, Hu–2 fúrás, 674,0 m (ladin)
7. cf. Stellapollenites sp., Hu–2 fúrás, 674,0 m (ladin)
8. cf. Triadispora sp., Hu–2 fúrás, 660,8 m (ladin)




