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Rétegtani leírás

Pereces és Lyukóbánya környékén a mezozoikum nagy mélységre 
süllyedt le. Rupéli foraminiferás agyag a felszínen sehol sem látható, de az 
R. 1, R. 4, Sb. 1, és D. 72. sz. fúrásban megtalálták. A katti glaukonitos 
homokkövet területünkön laza, agyagos homokkő-homok és agyagrétegek
ből álló sorozat helyettesíti, melyet a fenti fúrások 40—50 m vastagságban 
harántoltak a középső-oligocén agyag és a széntelepes összlet között.

A burdigálai szénfekü-rétegcsoport két részből áll: terresztrikus kavics
ból és az ún. alsó riolittufából. Ezt a szénfekü-rétegcsoportot Lyukóbánya 
és Pereces környékén csak néhány kőszénkutató fúrás érte el, de sem a 
bányavágatokban, sem a felszínen nem látható feltárva. Csak távolabb, 
Ny felé a Baross-akna egyes vágatai érték el azokat, s itt egy helyen a kül
színen is megvan. Az Egresvölgy környékén, az R. 3, R. 4, R. 5, R. 6, R. 8 
és Slf. 3. sz. fúrásban az alsó riolttufa 20—30 m vastagságot is elér. Ter
resztrikus kavicsot kaptak a D. 78. sz. fúrásban. Ahol a szénfekü-réteg
csoport hiányzik, o tt a kőszénösszlet közvetlenül az oligocénre települ. 
Lényeges különbség ez Nyugatborsoddal szemben, ahol Ózd és Királd 
vonalától DNy felé az alsó-miocén kőszénfekü-rétegcsoport nagy vastag
ságban és összefüggően borítja az egész területet.

A burdigálai kőszéntelepes rétegsor egymással ismételten váltakozó 
agyag-, homok-, barnakőszén-, riolittufa-rétegekből és ostreapadokból áll. 
E sorozat felső határául a legfelső széntelepet vehetjük. Az agyag- és 
homokos agyagrétegek háromnegyed részét teszik ki a széntelepes-réteg- 
csoportnak. Közöttük szabálytalan alakú lencsékben úszóhomok talál
ható. Az úszóhomoklencsék szélei helyenként éles határ nélkül mennek 
át a szomszédos homokos agyagrétegekbe. A homoklencsék szemcsenagy
sága igen egyenletes, egyforma. Általában a homok 60—70%-a 0,2—0,02 
mm szemcsenagyságú homokliszt. A 0,002 mm-nél kisebb szemcsenagy
ságú agyagrészek általában 5% körüli mennyiségűek. Ez a szemcsenagy- 
ságösszetétel jellegzetes úszóhomokra vall, mert az agyagtartalom átned
vesedett állapotban kenőanyag gyanánt még jobban elősegíti a homok-
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szemek mozgását. A legállandóbb, s az egész területen megállapítható az
I. és II. telep közötti 28 m átlagvastagságú homokréteg, amely az R. 8, 
R. 11, R. 12 és D. 78. sz. fúrásban durvaszemű, sőt kavicsos.

Területünkön egymás fölött öt barnakőszéntelep fejlődött ki. A két 
mélyebb telep közül a IY. sz. az egész területen megvan 2—3 m vastagság
ban. Az V. telepet csak az R. 8, R. 5. és R. 3. sz. fúrás harántolta 0,1, 0,6, 
ill. 0,3 m vastagságban. Megjegyzendő azonban, hogy a legtöbb fúrást a 
IV. telep átfúrása után leállították. DK-ről, vagyis Pereces irányából 
ÉNy felé, Parasznya és Radostyán irányában megnő a telepek közötti 
távolság. Pereces környékén ui. kb. 200 m, Parasznyán pedig 240 m a leg
alsó és legfelső kőszéntelep közötti távolság.

A kőszéntelepes rétegsorban egymás fölött több szintben megjelenő riolit- 
tufa-rétegek vastagsága 0,1—2,0 m között változik. A riolittufarétegek cse
kély kivétellel mindenütt a kőszéntelepekkel együtt fordulnak elő, több
nyire közvetlen feküjét alkotva a szénrétegnek. Ritkább esetben a kőszén
padok között beágyazást vagy közvetlen fedőt alkotnak. A kőszéntelepe
ket létrehozó mocsarak keletkezését tehát vulkáni hamuszórást eredmé
nyező kitörések előzték meg. A riolittufa többnyire borsó-, almanagyságú 
horzsakövek tömegéből áll. Átlag 1 m vastag riolittufa alkotja az I. telep 
fekvőjét; 0,2—0,3 m meddő közbetelepülése ugyancsak riolittufa. A IV. 
telep fekvőjében csak helyenként jelenik meg riolittufa. A kőszéntelepes 
rétegösszlet riolittuíaközbetelepülései legjobban a pálinkási és perecesi 
tanbányák vágataiban láthatók.

A kőszéntelepes rétegsorban több szintben Os/rea-héjakból álló réte
gek vannak. Ezek néha 2—3 m vastagságot is elérnek. Az Ostrea-héjak 
közötti kőzetanyag helyenként agyag, másutt homok, a szorosan egymás
hoz tapadó héjak néhol zoogén mészkövet alkotnak.

A kőszéntelepes rétegösszlet fedőjében kb. 120 m vastag mediterrán réteg
összlet van, amely háromnegyedrészben agyagból, egynegyedrészben 
finomszemű homoklencsékből áll; az utóbbiak helyenként úszóhomokok. 
A szénfedő rétegösszlet kőzettanilag tehát igen hasonló a kőszéntelepes 
rétegsorhoz. A kőszénfedő rétegösszlet konkordánsan települ a kőszén- 
telepes rétegsorra. A fő különbség közöttük, hogy a kőszénfedő rétegsorban 
nincsenek kőszén- és riolittufarétegek, Ostreáк pedig csak itt-o tt fordulnak 
elő kisebb mennyiségben. A kőszénfedő rétegsor faunája gyér és javarészt 
vékonyhéjú, rossz megtartású tengeri kagylókból áll (Meretrix, Corbula, 
Teliina). A kőszén telepes rétegek ezzel szemben jó megtartású csökkent- 
sósvízi kövületek tömegét tartalmazzák.

A tortónai fehér márga és tufás homokkő területünkön csak néhány 
ponton és kis vastagságban fordul elő.

A szarmatakori felső riolittufát a Csernelytető és Nagyerenyőhegy 
lejtőin több kis kőfejtő tárja fel. Alatta szarmatakori kavics és durvahomok 
van. Ebben a rétegben a durvahomoktól a dinnyenagyságú görgetegekig 
minden szemnagyságú törmelék előfordul. Ezek anyaga főleg kvarcit és 
triász-mészkő. A rétegsor legfiatalabb tagja a tömbös andezit-konglomerátumy 
mely sapkaszerűen takarja a hegycsúcsokat.
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Hegységszerkezet
Lyukóbánya és Pereces környékének harmadkori rétegsorában három 

diszkordancia állapítható meg: a felső-oligocén és alsó-miocén, a burdigálai 
és helvéti, továbbá a helvéti és szarmata határán (1. ábra).

1 ábra. Összevont típusszelvény Lyukóbánya és Pereces környékének harm adkori 
réteseiről. Jelmagyarázat: Szarm ata: 1. andezit-konglom erátum , 2. kavics es durva 
hom ok, 3. „felső’’’ riolittufa. Tortónai: 4. fehér márga. Burdigalai: 5. agyag és 
hom okos agyag, laza homokkő, szénfedő rétegek, 6. a g y a g  és homokos agyag, 7. 
úszóhomok, 8. kőszéntelep, 9. vékony riolittufapad, 10. „alsó riolittufa. K a tti . 
11. glaukonitos homok és laza homokkő. Rupéli: 12. homokos agyag es agyag 
Fia 1 Coupe schématique des form ations tertiaires des environs de Lyukóbánya et 
Pereces. Légende: Sarm atien: 1. conglomérat andésitique, 2. gravier et sable gros- 
sier, 3. tu f rhyolitique „supérieur”. Tortonien: 4. m arne blanche. B urdigalien: ] ö. 
argile et argile sableuse, gres friable, couche de tó it de la houille, 6. argile e t argile 
sableuse, 7. sable boulant, 8. laie de houille, 9. banc mince de tu f rhyolitique, 10. 
tu f  rhyolitique „inférieur”. C hattien: 11. sable glauconieux et gres friable. R upelien.

12. argile sableuse et argile
Рас 1 Схематический разрез третичных образований районов сс; Люкобанья и Пе
рецени Легенда: Сармат: 1. андезитовый конгломерат, 2. гравий и грубый песок, 
3. ..верхний” риолитовый туф. Тортон: 4. белый мергель. Бурдигал: о. глина и песча
ная глина, рыхлый песчаник, углекровельные слои, 6. глина и песчаная глина, 
7 плывун, 8. пласт угля, 9. немощная пачка риолитового туфа, 10. „нижнии риолито
вый туф". Хатт: 11. глауконитовый песок и рыхлый песчаник. Рупельскии ярус: и .  пес

чаная глина и глина
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A kőszénösszlet általában К  felé dől 3—4 fokkal, vagy még annál is 
laposabban. A terület Ny-i felén a vetők sűrűbbek és nagyobbak, mint 
K-en. A vetők legnagyobb része ÉÉK —DDNy-i, ill. ÉÉNy—DDK-i 
irányú, és a területet sasbércekre és árkokra tagolják. Az elvetési magas
ság egyetlen esetben sem nagyobb 40—50 m-nél, leggyakrabban 10—20 m. 
Vannak 1—2 m-es vetők is, ezek azonban csak bányavágatokban észlelhe
tők. A kőszéntelepek egymással konkordánsak, és az egyik telepben észlelt 
vetődés megtalálható a fölötte vagy alatta levő többi telepben is. A kőszén
telepes rétegsor hegységszerkezete tehát igen egyszerű, és K —Ny-i irányú 
kismértékű tágulásra utal.

A felső-miocén összlet diszkordánsan települ a középső- és alsó-miocén 
szénfedő rétegek tetejére. A középső-miocén rétegek éppen a szarmata 
előtti lepusztulás m iatt találhatók csak foszlányokban. A kőszéntelepes 
rétegsort átjáró vetődések egy része még a szarmata előtt keletkezett, így 
a felső-miocén rétegek már kissé összetört és lepusztult felszínre rakódtak. 
Ennek következtében a kőszéntelepek és a szarmata rétegcsoport alsó 
határa közötti függőleges távolság helyenként más és más. A felszíni fel
tárások nem eléggé jók ahhoz, hogy belőlük megállapíthassuk, mely törések 
érték el a felső-miocén rétegeket is. Kétségtelen azonban, hogy a szarmata 
rétegsor is Ny-ról К  felé süllyed. Süllyedésének mértéke azonban valami
vel kisebb, mint a kőszéntelepeké. Míg ui. a kőszéntelepek Ny-ról К  felé 
haladva km-enként átlag 30—40 m-rel süllyednek (Pálinkás és Parasznya 
környékén 70 m-rel), addig a szarmata rétegek süllyedése nagy általánosság
ban km-enként csak 20—30 m-t tesz ki. Ezért a legfelső szénteleptől a 
szarmata kavics aljáig a Pereceskőhegyen 70 m, míg a Csernelyhegyen 
már 140 m a távolság. A felső-miocén rétegek Pereces és Lyukóbánya kör
nyékén csak a hegycsúcsokon találhatók, innen К  felé, Sajóbábony és 
Miskolc között már összefüggően borítják a felszínt.

A felső-miocén rétegek alsó határának tszf. magassága Ny-ról К  felé 
haladva a következő: Pereceskő 350 m, Nagycsernelyhegy 330 m, Nagy- 
erenyőhegy 290 m, Bogdánytető 240 m, Sajóbábony 150 m.

Vízföldtani megfigyelések
Területünkön a források száma kevés, ezek vízhozama csekély, több

nyire 5—6 1 min vagy még annál is kevesebb. A vízhiányra jellemző, hogy 
Pereces lakótelep vízellátását a Bükkhegység Galya nevű karsztforrásából 
több km hosszú csővezetéken át tudták csak biztosítani. A vízszegény 
területnek természetesen a patakjai is kicsinyek. Középhozamuk kb. 1 
m3/min. Feltételezhető tehát, hogy a lehulló csapadék jelentékeny része 
nem forrásokban, patakokban távozik el, hanem beszivárogva, a mélyben 
levő víztároló rétegekben halmozódik fel. Miskolcon az ún. Selyemréti 
strandfürdő részére 120 m tszf. magasságból lemélyített kút 599 m mély
ségben érte el a triász alaphegységet, melyből 1,5 at nyomással a felszínre 
kiömlő, bő karsztvizet kapott. Valószínű, hogy a szénmedence alatti 
triász alaphegység is tartalmaz nyomás alatt álló karsztvizet. Pereces és
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Lyukóbánya környékén — mint már említettük — az oligocén kori vastag 
vízzáró agyagréteg elszigeteli a széntelepeket a triász alaphegységtől. Ily 
módon a szénbányászatnak itt nem kell karsztvízveszélytől tartania.

A bányaműveletek szempontjából jelentékeny nehézségeket okoz az 
úszóhomok, különösen Lyukóbányában. A miocén rétegsor homok- és 
kavicsrétegei ui. víztárolóak egy bizonyos szint alatt. E vízszint fölött a 
rétegekben legfeljebb csak kisebb és könnyen kiszárítható vízmennyiségek 
vannak. A nagytömegű és állandó bőségű vizek felső határszintje hozzá
vetőlegesen a következő: Baross-aknai régi fejtések 145 m, Üjakna 145 m, 
lyukói Lejtakna 120 m. Ez nagyjából megegyezik a karsztvíz nyugalmi 
szintjével. E szint alatt bányavágattal megnyitva egy úszóhomok-réteget, 
a víz nagy sebességgel áramlik be a bányatérségbe és a víztároló réteg 
finom homok- és agyagszemcséit magával ragadja. A veszélyesség nem 
a beáramló víz mennyiségében van, hanem abban, hogy a mozgásba jött 
homok a tényleges hidrosztatikai nyomásnak többszörösét is ki tudja fej
teni. Kedvező körülmény, hogy a széntelepeket többnyire vízzáró agyag
rétegek szigetelik el az úszóhomoklencséktől. Ezen védőrétegek vastag
ságának, minőségének, továbbá a hidrosztatikai nyomásnak ismerete első
rendű fontosságú a bányavízvédelem szempontjából.

DESCRIPTION GÉOLOGIQUE DES ENVIRONS DE 
LYUKÖBÄNYA ET PERECES

P a r  S. J askó

Au territoire, Targile á Foraminiféres rupélienne et le grés chattien 
ne sont connus que par les forages profonds. Le gravier terrestre de la série 
de mur burdigalienne et le tuf rhyohtique inférieur n’existe pás partout. 
La série burdigalienne houillére est épaisse de 200 á 240 m et contient 
cinq laies de houille. La laie inférieure, №  V, ne fut traversée que par trois 
forages, en 0,1, 0,6, 0,3 mm d'épaisseur. La laie №  IV existe á tout le 
territoire, en 2 á 3 m épaisseur. Les intercalations consistent en couches 
d’argile, de sable, de tuf rhyolitique, bancs d’Ostrées.

Du point de vue de Texploitation miniére, ce sont les lentilles de sable 
boulant qui sont dangereuses; leur granulométrie est de 0,2 ä 0,02 mm en 
60 a 70%, la fraction argileuse dönt la granulométrie est inférieure á 0,002 
mm fait 5%. La série de tóit de la houille est un complexe argileux de 1,20 
m d’épaisseur, á lentilles de sable fin; elles-ci peuvent aussi consister en 
sable boulant. Dans la fauné du tóit on trouve des Meretrix á test mince, 
Corbiila, Teliina. La marne blanche et le grés tufacé du Tortonien n ’exis- 
tent qu’á quelques endroits et leur épaisseur n’est pás considérable. Le 
Sarmatien est représenté par le gravier, le sable grossier et le tuf rhyoliti
que, membre le plus jeune de la série c’est le conglomérat andésitique á blocs.

On peut reconnaítre des discordances aux limites chattienne-burdiga- 
lienne, burdigalienne—helvétienne et tortonienne-sarmatienne. En géné-


