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D-Dunántúlon a felszínen karbon időszaki képződményeket nem ismerünk, s erre 
vonatkozó fúrási adatok sem voltak a legutóbbi időkig ismertek. Az első közvetett ada
tokat a Ny-mecseki helvéti sorozatból Soós I .—Jámbor A. (1960) közölték, akik növény- 
maradványokat tartalmazó kavicsokat találtak. A maradványokat A ndreánszky G. 
felsőkarbon kori páfrány féléknek határozta meg. A kavicsok statisztikus vizsgálata kis 
távolságú, D, DK felől É felé irányuló szállítást bizonyított. Munkájukkal felhívták a 
figyelmet karbon időszaki képződmények kutatásának lehetőségére.

Feltevésüket az 1963-ban lemélyített Téseny 2. sz. vízkutató fúrás igazolta, mely 
194,6 m-ben a miocén kavicsokkal azonos anyagú felsőkarbon képződményeket ért. 
Ezt követően, 1967-ben a Központi Földtani Hivatal megbízása alapján a M. All. Földtani 
Intézet irányításával indult meg a terület tervszerű megkutatása. Téseny községtől D-re 
5 db fúrás mélyült, melyek mindegyike elérte a felsőkarbon képződményeket (Jámbor A. 
1969). Az összletet a legnagyobb, mintegy 1300 m valódi vastagságban a Mecseki Ércbánya 
Vállalat által 1967 —68-ban mélyített Siklósbodony 1. sz. (feldolgozták K assai M. és 
Fazekas V.) és az 1969-ben mélyített Bogádmindszent 1 . sz. fúrások tárták fel (1. ábra). 
Utóbbi fúrásnak a karbon képződményekben való továbbmélyítését a M. All. Földtani 
Intézet javaslatára, a Központi Földtani Hivatal finanszírozta. A mintaanyag feldolgo
zása a M. All. Földtani Intézetben készült.

A Siklósbodony 1. sz. fúrás 570—1200 m között, a Bogádmindszent 1. sz. 
fúrás 249 — 1352 m között harántolt felsőkarbon rétegeket és e képződmények
ben állt le, feküjüket egyik sem érte el.

A feltehetően kristályos alaphegységre diszkordánsan települő összletet 
perm időszaki (Siklósbodony), vagy közvetlenül pannon—pleisztocén medence
üledékek fedik (Téseny, Bogádmindszent), melyek vastagsága az eddigi tapasz
talatok szerint 40 — 250 m. A felsőkarbon képződmények fúrásokkal igazolt 
elterjedése meghaladja a 15 km2-t. Északon — valószínűleg szerkezeti vonal
lal — a Görcsönyi-hátság kristályos kőzetei határolják, délen perm üledékekkel 
fedve a Villányi-hegység mezozóos tömege alá bukik. A zavart településű, 
enyhe redőkbe gyűrt felsőkarbon rétegek DK-i dőlésűek, a dőlésszög a kristá
lyos palákhoz közelebb eső zónában 60 — 70°, DK felé a település nyugodtabb, 
a dőlésszög 10 — 40° közötti. A perm rétegek felé üledékfolytonosság észlel
hető; a felsőkarbon—perm határ őslénytani adatok hiányában a redox-viszo- 
nyok fokozatos megváltozása alapján jelölhető ki. A Siklósbodony 1. sz. 
fúrásban a zöldesszürke, szürkészöld felsőkarbon rétegek közé 570 — 980 m 
között egyre gyakrabban ékelődnek vörösbarna és vörös színű rétegek; 410 m 
felett már perm képződmények valószínűsíthetők.

A siklósbodonyi szelvényben feltárt rétegeket a bogádmindszenti fúrás 
anyagával azonosítani nem lehetett, sőt — elsősorban kőzettani alapon — a
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1. ábra. Vázlatos helyszínrajz a baranyai karbon képződmények területéről 
Fig. 1. Layout of Baranya’s Carboniferous area

két fúrás által feltárt rétegcsoport között eddig még fel nem tárt, feltehetően 
több száz méter vastagságú rétegösszlet valószínűsíthető.

A f e l s ő k a r b o n  összletet ritmikusan váltakozó, kizárólagosan törme
lékes kőzetek: közép- és finomszemű konglomerátum, homokkő, aleurolit, 
agyagpala és a bogádmindszenti fúrásban 648 — 1293 m közötti szakaszban köz
betelepülő antracitrétegek építik fel. A szelvény felső szakaszán a durvább 
törmelékes rétegek uralkodnak: konglomerátum, homokkő, ritkábban agyag- 
pala betelepülésekkel, a mélyebb szintekben — a bogádmindszenti fúrásban 
900 m alatt — finomabb szemcseméretű üledékek: homokkő—aleurolit — 
agyagpala, finomszemű konglomerátum betelepülésekkel. 1313 m alatt a 
szemcseméret ismét a kissé durvább tartományok felé tolódik el. Az osztálvo- 
zottság a finomabb szemcséjű — homokkő—aleurolit — rétegekben jó, a 
durvább üledékekben gyengébb (II. tábla 1—2.), és két, ritkábban több- 
maximumos görbével jellemezhető. A bogádmindszenti szelvény üledékes 
kőzeteinek színe szürke, sötétszürke a szénült szerves anyag mennyiségének 
függvényében, míg a siklósbodonyi fúrás kőzetmintáinak színe zöldesszürke, 
szürkészöld színű és az anyag nagyobb mértékben bontott. A mélyebb szintek 
felé fokozottabban érvényesülő rétegterhelési nyomás hatása megfigyelhető, 
amely a szemcsék erőteljesebb préselődésében, valamint a palásodás fokozó
dásában nyilvánul meg.

A ritmikus felépítésű összlet 15 — 60 m vastagságú, mintegy 30 üledék
képződési kisciklusra bontható. Az egyes kiseiklusok között éles határ nem
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figyelhető meg. Feltételezzük, hogy az üledékképződési szakaszok nagy távol
ságon belül nem szinttartók, így további szelvények rétegeinek azonosítására 
valószínűleg nem lesznek fel hasz nádiatok. A szénült anyagot tartalmazó 
rétegek és antracitrétegek — bár több üledékképződési szakaszban fordulnak 
elő — elsősorban ott észlelhetők, ahol a kisciklusok szemcseméreti tartománya 
széles, azaz a j^elites rétegektől a konglomerátumig terjedően minden szemcse
nagyságú üledék képviselve van, bár a növényi anyag felhalmozódása mindig a 
pelites rétegekhez kötődik. Az a tény, hogy csak ezekben a változékony szem
cseméretű üledékes szakaszokban találunk növényi felhalmozódást, arra utal, 
hogy az antracittelejiek kialakulása meghatározott értékű energiaindex mellett 
volt lehetséges, mely végső fokon a terület morfológiájának függvénye.

A bogádmindszenti fúrás az 1192,3 — 1228,4 m közötti szakaszban az 
általában rendkívül kemény homokkőmintákkal szemben széteső, laza homok- 
kőrétegeket tárt fel, melyek kőolajat is tartalmaznak. A Kőolaj- és Földgáz- 
bányászati Ipari Kutató Laboratóriumában készült elemzés szerint a vizsgált 
mintában 9,64 súly%-ban jelenlevő szénhidrogén intermedier jellegű, viszonylag 
nehéz kőolajnak bizonyult.

A felsőkarbon összletet a bogádmindszenti fúrásban 784,5—785,0 m-ben 
nagymértékben karbonátosodon diabáztelér szeli át. Ugyanakkor mindkét 
szelvényben gyakoriak a mm-es, cm-es vastagságú fehér, sárgás és rózsaszínű 
kvarc-, dolomit- és aplitos: kvarc—káliföldpát—(klorit)-erek (II. tábla 3., 
IX . tábla 4.). Vékonyabb ér kit öltésként chamosit is előfordul. Hasonló 
érrendszer jelenlétét a tésenvi fúrások anyagában a korábbiakban Jámbor A. 
is megfigyelte. Állati eredetű ősmaradvány az összletből nem került elő.

A mintaanyag ásvány-kőzettani, kőszénföldtani és paleontológiái vizsgá
lata a baranyai felsőkarbon összlet következőkben részletezett jellemvonásait 
tárta fel.

Ásvány-kőzettani vizsgálatok

Kon glo merátum rété geh
A két szelvény mintegy 1000 db kavicsanyagának vizsgálata alapján meg

állapítható, hogy a konglomerátum rétegek mindkét fúrásban polimikt 
összetételinek (I. tábla 1—3.), mintegy 20 különféle kőzet törmelékét képvi
selve, melyek a vizsgált szelvényekben különböző arányban vesznek részt a 
konglomerátum rétegek felépítésében (2., 3. ábra). A kavicsok négy főbb típusra 
oszthatók: 1. effuzív és szubvulkáni eredetű kőzetek, 2. mélységi magmás 
eredetű kőzetek és telérkíséretük, 3 . metamorf palák, 4. üledékes kőzetek.

A Siklósbodony 1. sz. és a Bogádmindszent 1. sz. fúrások szelvénye eltérő 
törmelékanyagot tartalmaz, amely tény a két fúrás harántolt összlete közötti, 
a fentiekben már említett, eddig fel nem tárt szakaszra utal. A mélyebb szintet 
képviselő bogádmindszenti szelvényben uralkodó mennyiségben kvarcporfír- 
származékok kavicsai észlelhetők, melyek mennyisége csak a legalsó száz 
méteres szakaszban csökken, míg a felső szintek felé egyre tömegesebbé válik. 
A kvarcporfír mellett gyakori gránit és jellemző aplitos telérkísérete a siklós- 
bodonyi fúrás anyagában nem található meg, a kvarcporfír kavicsok is kisebb 
%-os mennyiségre korlátozódnak, ugyanakkor gyakoribb a kvarcdiorit és a 
metamorf palák anyaga, mely utóbbi a bogádmindszenti fúrásban a domináns 
kvarcporfír mellett, %-os arányát tekintve, háttérbe szorul. F főbb kőzettípu
sok mellett diabáz és üledékes kőzetek törmeléke volt megfigyelhető. A kavi-
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2. ábra. A Siklósbodony 1 . sz. fúrás kőzettörmelék 
összetételének diagramja

1. Kvarcporfír, 2 .  kvarcdiorit, 3.  telérkőzet, 4.  kataklázit, 5 .  milonit, 6.  fillit, 
7. kvarc— albit— muszkovit-pala, 8.  kvarc— albit— biotit— muszkovit-pala, 
9 .  gneisz, 1 0 .  gránátos csillámpala, csillámpala, 1 1 .  kvarcit, 1 2 .  homokkő,

aleurolit

Fig. 2. Composition diagram of rock fragments of borehole 
Siklósbodony — 1

1. Quartz-porphyry, 2. quartz-diorite, 3.  dike rocks, 4. cataclasite, 5. mylonite, 
6.  phyllite, 7. quartz-albite-muscovite schist, 8. ciuartz-albite-biotite-muscovite 
schist, 9 .  gneiss, 10 .  garnet-bearing mica schist, mica schist, 1 1 .  quartzite, 

1 2 .  sandstone, siltstone

3. ábra. A Bogádmindszent 1. sz. fúrás kőzettörmelék összetételének diagramja 
1.  Diabáz, 2 .  kvarcporfír, porfiroid, 3.  piroklasztikus kvarcporfír-származékok, 4. gránit, 3.  gránitporfír, 
6.  kvarcdiorit, 7. telérkőzetek, 8.  kataklázit, 9.  milonit, 1 0 .  fillit, 1 1 .  kvarc— albit— muszkovit— biotit-pala, 
1 2 .  spilit, 1 3 .  gneisz, 1 4 .  csillámpala, 1 5 .  kvarc, kvarcit, 1 6 .  homokkő, aleurolit, 1 7 .  agyagpala, Szenes agyag

pala
Fig. 3. Composition diagram of rock fragments of borehole Bogádmindszent— 1

1 .  Diabase, 2 .  quartz-porphyry, porphyroid, 3. pyroclastic quartz-porphyry derivatives, 4. gránité, 5. gránité 
porphyry, 6. quartz-diorite, 7 „ dike rocks, 8. cataclasite, 9. mylonite, 10 .  phyllite, 1 1 .  quartz-albite-museovite- 
biotite schist, 1 2 .  spilite, 1 3 .  gneiss, 1 4 .  mica schist, 1 5 .  quartz, quartzite, 1 6 .  sandstone, Siltstone, 1 7 .  shale,

carbonaceous shale
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csókát a durvább szemcsék közé ékelődő, finomabb szemű, gyakran felmorzsolt 
törmelék préselt anyaga, valódi kötőanyag nélkül cementálja rendkívül szilárd 
kőzetté. A finomabb szemcséjű konglomerátum rétegek esetében finomkris
tályos kvarc-, szeneit- és klorit szövedéke alkot kötőanyagot.

1. Effazív-szubvulkáni kőzetek. A kvarcporfír csoporton belül a granofirtól 
(III. tábla 4.) a piroklasztikumig (IV. tábla 2.) minden változat képviselve 
van. Legnagyobb tömegben a szubvulkáni kifejlődésű mikroholokristályos— 
porfíros szövetű (III. tábla 1—3.) típus — tömzsök—telérek anyaga — volt 
megfigyelhető, míg a láva eredetű, ártufa jellegű vagy légi szállítású piro- 
klasztikus típusok %-os mennyisége kisebb. Ä kvarcporfír-származékok ásvá
nyos összetételüket és kémiai alkotóikat (4. ábra) tekintve egy K-ban gazda
gabb alkáli és egy Na-ban gazdagabb, erőteljesebben mészalkáli jellegű típusra 
bonthatók, az alig változó Si02-tarbaiom mellett. Az ásványos összetétel káli- 
földpát, albit, kvarc és átalakult színes szilikát: muszkovit, kaiéit, klorit por
fíros elegyrészként és káliföldpát, albit, kvarc összetételű alapanyag (I. táb
lázat); a káliföldpátnak a plagioklászhoz viszonyított mennyisége a két típus
nál erősen változó. A piroklasztikus típusok kivételével — melyeknél ponto
sabb vizsgálat nem volt lehetséges — a kvarcporfír-származékok a zöldpala 
fáciesig metamorfizáltak, tehát porfiroidok, s ennek megfelelően a káliföldpát 
triklin szimmetriájú, némelykor jól észlelhető ikerrácsozottsággal (III. tábla 1.), 
a plagioklász albit és az egykori bontott színes elegyrész többnyire muszkovit. 
(Viczián  I. és D ien es I. röntgendiffraktométeres mérései szerint a káliföldpát 
ortoklász és intermedier mikroklin közötti triklin változat, a plagioklász 
alacsony hőmérsékletű kialakulás, némelykor jellegzetesen alacsony hőmér
sékletű albit, a csillám általában illit és muszkovit közötti, ritkábban fengites 
típusú.) A mikroholokristálvos, poliéderes szemcsés alapanyag gyakran a 
porfíros elegyrészek helyén is megfigyelhető (III. tábla 2 — 3.); a szemcsés 
vagy szferolitos alapanyag írásgránitos szételegyedése (IV. tábla 1.) szintén 
gyakori jelenség. Mindezek kisebb fokú metamorfózisra utaló bélyegekként 
értékelhetők.

2. Mélységi magmás kőzetek. A gránitkavicsok (IV. tábla 3.) a mecseki, 
felszínen ismert migmatitos gránittól eltérő típusúak, s gyakoriak a gneisze- 
sedett (IV. tábla 4.) kataklázisodott változatok is. A kisfokú — megközelítően 
a zöldpala fáciesig terjedő — metamorfózist szenvedett gránit ásványos össze
tétele: kvarc, mikroklin, albit, muszkovit (biotit, klorit), járulékos elegyrész
ként apatit, cirkon, titanit, leukoxén és pirít észlelhető. Ásványos összetételét 
és kémiai jellemzőit az I. táblázat és 4. ábra mutatja be.

A telérkőzetek közül aplit (V. tábla 1.), albitit (V. tábla 3.) és bosztonit 
fordul elő. Az aplit és bosztonit a gránit tel ér kíséreteként, az albitit a kvarc - 
dioritos magmatit telérkíséreteként értékelhető. A metamorfózis hatása a 
telérkőzeteken is érvényesült (V. tábla 2.).

A magasabb szintekben gyakoribb kvarcdiorit (V. tábla 4.) sok esetben 
kataklázitos szerkezetű (VI. tábla 2—3.) és gneiszesedett változata is felismer
hető (VI. tábla 1.). Szövete hipidiomorf szemcsés (relikt szövet) (V. tábla 4.), 
a plagioklász gyakran hajlított (VI. tábla 2.), zónás szerkezet halványan még 
felismerhető; a csillám idiomorf, a kvarc és káliföldpát allotiomorf megjelenésű. 
Ásványos összetétele: albit, kvarc, kevés mikropertites káliföldpát és musz
kovit (klorit, karbonát, biotit); járulékos elegyrészkén apatit, cirkon, titanit, 
brookit, leukoxén, pirít észlelhető (1. táblázat). A röntgendiffraktométeres 
mérésekkel (Viczián  I .— D ien es  I.) is igazolt ásványos összetétel (alacsony
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Kőzettörmelék-típusok %-os ásványos összetétele

albit, fengites muszkovitig változó csillám) alapján e kőzettípus is közelítőleg 
a zöldpala fáciesig metamorfizált.

3. Metamorf palák. A metamorf palák három különféle eredetű típust 
képviselnek: a) mechanikusan átalakult metamorfitok mozgó tömegek törési 
zónáiból: kataklázit, milonit; Ъ)  regionális metamorf kőzetek: a zöldpala fácies- 
től közelítőleg az amfibolit fáciesig; c) kontakt metamorf képződmény: egyet
len pneumatolitos típusú turinalinos kvarc-szaruszirt képviseletével (VI. 
tábla 4.).

Legáltalánosabb a regionális metamorfitok előfordulása, melyek együttes 
mennyisége alig változik a szelvény hosszában. E csoport képviselői: fillit, 
kvarc—albit—muszkovit (biotit, klorit, kalcit)-pala, spilit, gneisz és csillám
pala, gránátos csillámpala.

A kvarc—albit—muszkovit-pala erőteljesen palás, finoman gyűrt, xeno- 
blasztos, porfiroblasztos szövetű (VII. tábla 1—2.), járulékos elegyrészként 
változó mennyiségű és többnyire a palásság irányában orientált, mikroszkópos 
zsinórokban felhalmozódó magnetit, ilmenit, leukoxén, titanit, apatit, cirkon 
járulékos elegyrészekkel. E kőzettípus a kis mennyiségű fillittel és a szórványo
san előforduló spilittel együtt a zöldpala fácies képviselője.

Gneisz megjelöléssel a durvább-kristályos, kevésbé gyűrt és tökéletlenebbül 
palás, gyakran kataklasztikusan deformált (VIII. tábla 3.) porfiroklasztos 
(VIII. tábla 4.), granoblasztos, ritkábban j)orfiroblasztos szövetű metamorfi- 
tokat különítettük el (VIII. tábla 1 — 2.). A gneisz-kavicsok ásványos össze
tételük alapján két főbb csoportra oszthatók: gneiszesedett mélységi magmás, 
ezen belül káliföldpátot (mikroklint) tartalmazó gránitos összetételű és káli- 
földpátot nem tartalmazó kvarcdioritos összetételű kőzetek csoportjára és egy 
porfiroblasztokként gyakran turmalint tartalmazó erőteljesebben palás típusra 
(VIII. tábla 2.), mely valószínűleg parametamorfit és grauwacke-típusú üle
dékekből képződött. A gneisz típusok ásványos összetétele: kvarc, albit, musz- 
kovit, karbonát, klorit (járulékos elegyrészként: apatit, cirkon, magnetit, 
ilmenit, leukoxén), valamint kvarc, albit, mikroklin, muszkovit (járulékos 
elegyrészként : turmalin, magnetit, ilmenit, titanit, leukoxén, apatit, cirkon).
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1. táblázat
integrádLós .asztalon végzett mérés alapján

A csillámpalák (VII. tábla 1 — 2.) lepidoblasztos szövetitek és muszkovit, 
biotit, kvarc, albit — ritkábban megfigyelhető gránát — ásványos összetétel
lel jellemezhetők, valamint hasonlóan kataklázitos és milonitos bélyegekkel, 
mint amelyekkel a fenti metamorf palák is rendelkeznek. A gránátos csillám
pala átmenetet képezhet az amfibolit fácies felé.

A kavicsok között rendkívül gyakori a mechanikusan átalakult metamor- 
fit: kataklázit és milonit (IX. tábla 1 — 3.). Képviselőik között — a kvarcporfír- 
származékok kivételével — a fent leírt minden metamorf típus mechanikusan 
deformált változata megtalálható.

A különféle módon és különböző mértékben átalakult kőzetek kavicsainak 
vizsgálata alapján megállapítható, hogy a törmeléket szolgáltató terület egy 
kiemelkedett, egykori grauwacke és pelites üledékekből álló idősebb geoszinkli- 
nális lehetett, melybe szinorogén gránitos és kvarcdioritos magmatömegek 
nyomultak és a képződmények ezt követően a zöldpala illetve amfibolit fáciesig 
metamorfizálódtak. A késő-orogén magmás működésként értékelhető kvarc- 
porfír-származékok metamorfózisának foka maximálisan a zöldpala fáciesig 
terjedő. A mechanikusan átalakult kőzetek kavicsai a mélyen fekvő metamorf 
tömeg törési zónák mentén történt feldarabolódását jelzik. A dinamometamorf 
hatás a kvarcporfír-csoport kőzeteit láthatólag nem érintette.

4. Üledékes kőzetek. A bogádmindszenti fúrásban gyakoribb üledékes kőze
tek törmelékét apró- és finomszemű homokkő, aleurolit, kőzetlisztes agyag
pala, szericites—kovás agyagpala (X. tábla 2.), ritkán konglomerátum (I. 
tábla 1.) és kőszén-kavicsok képviselik. A siklósbodonyi szelvényben csak 
közép- és finomszemű homokkő-kavics volt megfigyelhető. E kőzetek préselt 
szövetitek, rétegezettek, többségük szénült növényi anyagot tartalmaz. Kötő
anyaguk finomkristályos kvarc, klorit, szericit szövedéke, törmelékként 
gyakran korrodált szegélyű kvarcot, földpátot és csillámot (muszkovitot és 
biotitot) tartalmaznak. A siklósbodonyi fúrás homokkő-kavicsai arkóza jel
legűek nagy földpáttártalommal, míg a Bogádmindszent 1. sz. f. üledékes ka
vicsainak föklpáttartalma kisebb. Figyelemre méltó, hogy egyes kavicsokban 
nagyobb mennyiségű piroklasztikus eredetű anyag is észlelhető (X. tábla 1.).
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Kőzettörmelék-típusok nyomelemvizsgálata

Elemző: Z e n t a i  P. (MÁFI)
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(kvarc-spektrográffal nyert értékek ppm-ben) 2. táblázat
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A szénült növényi anyagot tartalmazó változatok mindegyikében megfigyel
hetők a jellegzetes kísérő autigén ásványok: a pirit é s sziderit is.

Kőzettani hasonlóság alapján az üledékes eredetű kőzettörmelék karbon 
időszaki és a medence egyenlőtlen süllyedését jelzi, melyet eróziós epizódok 
szakítottak meg.

A főbb kavicstípusok vegyelemzési adatait grafikon segítségével bemutató
4. ábra alapján megállapíthatjuk, hogy a kőzettanilag különféle csoportokba 
sorolt típusok kémiai alkotói meglehetősen kis intervallumon belül változnak, 
érzékenyebben csak a FeO, valamint az alkáliák ingadoznak. Ez részben az 
erodálódó terület együttesen metamorfizált jellegére, szialikus felépítésére utal, 
részben abból adódik, hogy a szállítás, majd a felhalmozódás epigén folyamatai 
során a Si02-ben gazdagabb kőzettörmelékkel szemben a bázisosabb törmelék 
kevésbé ellenálló és így csak szórványosan képviselt a vizsgált összletben.

Az egyes kavicsok nyomelemeinek mennyiségei a kémiai alkotókhoz hason
lóan alig változnak. Az adatokat a 2. és 3. táblázatban közöljük.

Нот okkör été gek
A szemcse méret a durva homokkőtől a finomszemű homokkőig változó; 

a finomabb szemű képződmények gyakran erősen csillámosak. Törmelékként 
kvarc, káliföldpát, savanyú plagioklász, főleg albit, muszkovit, biotit és nehéz
ásványok: magnetit, ilmenit, rutil, gránát, cirkon, titanit, turmalin, epidot, 
zoizit, klinozoizit, ritkábban hipersztén, augit, tremolit, amfibol, apatit és 
fluorit fordulnak elő. A kötőanyag kovás, szericites, foltokban kloritos, karbo
nátos; a durvább törmeléket tartalmazó homokkőrétegek — hasonlóan a 
konglomerátumrétegekhez — kötőanyaggal nem rendelkeznek, a szemcsék 
egymásba préselődtek. A szénült növényi anyagot tartalmazó homokkőben a 
rétegződést követően Fe-gazdag klorit sávok—foltok, némelykor chamosit 
(X. tábla 3., 4.), dolomit, pirit, valamint sziderit zsinórok gyakoriak.

Jellemző a szilikátok nagyfokú lebontása, mely a szelvény felső szakaszán 
még fokozottabban érvényesül, valamint a kvarc korróziója, amely viszont 
az alsó szintekben ölt nagyobb méreteket. 1245 m-ig a homokkőrétegek 
gyakran arkóza jellegűek, melyekben a kőzet teljes térfogatának 15—25%-át, 
a törmelékes ásványoknak pedig több mint 25%-át földpát alkotja.

Aleurolit
E legkisebb gyakorisággal képviselt kőzettípus a homokkőrétegekkel ösz- 

szehasonlítva határozottabb finomrétegződéssel, a szénült növényi törmelék 
gyakoribb jelenlétével s nagyobb mennyiségű autigén ásvánnyal: agyag
ásvány, klorit, chamosit, dolomit, sziderit, pirit jellemezhető.

Agyag pala
Finoman rétegzett, gyakran finomszemű homokkő lencséket—zsinórokat 

tartalmazó, préselt szövetű, agyagásvány, klorit, szericit és finomkristályos 
kvarc szövedékéből álló pelites ülledék, melyben a vasgazdag klorit és karbonát 
szemcsés halmazokat alkot; finom szénült növényi anyag igen gyakori.

Az üledékek agyagásványaira vonatkozóan az illitnek K ttbler módszere 
alapján mért kristályossági foka (Viczián  I.) 6 — 7 közötti értékkel jellemez
hető. A teljes összlet erősen reduktív jellegű, a vasoxidációs fok rendkívül 
kicsi.
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3. táblázat
Kőzettörmelék-típusok nyomelemvizsgálata röntgenfluoreszcenciás módszerrel, ppm-ben

Elemző: R ischák  G. (MÁFI)
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Kvarc, kvarc — földpát — klorit- és karbonátér

Kvarc-spektrográffal nyert értékek 
Elemző: Z eüsttai P. (MÁFI)

A Bogádmindszent 1. sz. fúrásban az 1055,0 —1165,4 m közötti szakasz
ban az összletet átszelő, aplitos összetételű (IX. tábla 4.) érrendszer hatására, 
kontakt metamorfózis jelensége figyelhető meg, melynek során az agyagásvány, 
klorit, karbonát, csillám és földpátban gazdag rétegek az amfibol-szaruszirt 
fáciesig alakultak át. A metamorfizált rétegek kvarc, albit, káliföldpát, musz- 
kovit, kalcit, klorit, amfibol, diopszid ásványparagenezissel jellemezhetők. 
A kvarc, dolomit és aplitos erek nyomelemeinek jellemző értékeit a 4. táblázat 
mutatja be. A kontakt hatást előidéző érrendszer a nyomelemek alapján mag
más eredetű, magmagenetikai vonatkozású kapcsolatuk azonban nem tisz
tázott.

KSszénkozettani és kőszénföldíani vizsgálatok

A kőszenek derivratográfiás vizsgálata (F ö l d v á r i M.) antracitnak meg
felelő szénülési fokú anyagot mutatott ki. A kristályossági fok meghatározását 
célzó röntgendiffraktométeres felvételek adatainak alapján a minták kristályos- 
sági foka az antracitét meghaladja és megközelítőleg a sungit kristályossági 
fokának megfelelő állapotot rögzíti (R is c h á k  G.). A z ET. kcal/kg érték 
(Mecseki Szénbányák Minősítő Labor.) a kevésbé szennyezett, jobb minta
vételi feltételekkel rendelkező kőszénre vonatkozóan 7064—8543 közötti. 
Megjegyezhetjük, hogy az 1055,0 — 1165,4 m-es szakaszban észlelt kontakt 
hatást előidéző érrendszer feltehetően a kőszéntelepekre is hatással volt, s így 
a viszonylag nagy szénülési fok, legalább részben, ezzel is összefüggésben lehet.

Az antracitrétegek további gazdaságföldtani vonatkozási! adatait illetően 
a következők rögzíthetők: a bogádmindszenti fúrás szelvényében észlelt kőszén
telepek vastagságát vizsgálva a következőket állapíthatjuk meg: a 648 —1293 
m-ig terjedő mélységközben a legalább 0,4 m-es vastagságú telepek száma 
öt. 4 db, kb. 0,2 m-es vastagságú telep szintén kimutatható. E telepek össz- 
vastagsága 3,7 m. További 25 helyen kőszénzsinórok észlelhetők; a kőszénzsinó- 
ros szakaszok ossz vastagsága 26,0 m és hat helyen 2 m-nél vastagabb mélység- 
közben fordulnak elő. Az összleten belül leginkább produktívnek a 1052,0—
1157,0 m közötti szakaszt ítélhetjük, ahol a telepek 0,8, 0,9, 7,8, 8,5, 17,4 és
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4. táblázat
nyomelemvizsgálata (ppm-ben)

Röntgenflnoreszcenciás módszerrel 
nyert értékek
Elemző: Rischák G. (MÁFI)

40 m-es távolságra helyezkednek el egymástól és még a köztes rétegekben is 
gyakoriak a kőszénzsinórok. A kőszén a meddő rétegekhez viszonyítva 6,62%- 
ban vesz részt a 105 m-es szakasz felépítésében, ha a kőszénzsinóros szakaszok
ban az egész kőzetösszlethez viszonyítva 25% kőszénnel számolunk. Ugyan
ebben a 105 m vastagságú szakaszban a 0,4 m-nél vastagabb telepek részvételi 
aránya 1,98%. Ezeknél az adatoknál azonban figyelembe kell vennünk a 
gyenge magkihozatalból eredő bizonytalanságot. Összehasonlításképpen né
hány adat a gazdaságilag jelentős és alaposan ismert alsó-rajna —westfaliai 
fölsőkarbon feketekőszén területről: itt a rétegösszlet vastagsága 2735 m és 
57 műre való telepet tartalmaz 59,4 m-es ossz vastagsággal. A telepek átlagos 
vastagsága 1,4 m. A teljes rétegösszlethez viszonyított részvételi arányuk 
2,2%. Ha a terület 6 nagyobb telepcsoportjára vonatkoztatva vizsgáljuk ezt az 
arányt, a következő értékeket kapjuk: 3,75%, 2,88%, 2,08%, 1,88%, 1,07% és 
0,56%. Ennél az összehasonlításnál azonban természetesen figyelembe kell 
vennünk az alsó-rajna—westfaliai kőszénterület paralikus kifejlődését, ahol a 
telepek vastagsága nagy területen közel azonos, míg a baranyai felsőkarbon 
kőszénterület szárazföldi kifejlődésű lehet, így a telepek vastagsága valószínű
leg kis távolságon belül is erősen változó. Ez a tény egyrészt megfontolásra 
késztet a kőszénkészletre vonatkozó reményeinket illetően, másrészt magában 
hordozza azt a lehetőséget, hogy akárcsak pár kilométerrel távolabb több 
kőszéntelep vagy az itteninél vastagabb fejlődött ki és így a kőszéntelepek 
részvételi százalékaránya jobb mint a bogádmindszenti fúrás szelvényében.

Ősnövénytani és palinológiai vizsgálatok

A Bogádmindszent 1. sz. fúrásban az 502,0 — 1195,0 m közötti szakaszból 
29 szintben került elő egyedszámban gazdag, fajszámban szegényes növényma- 
radvány-együttes: páfrány félék és őszsúrlók képviseletével. Túlnyomó több
ségük gyenge megtartású levélmaradvány, melyekből F öldi M. 6 nemzetség 
12 faját határozta meg. Mindegyik nemzetség és faj a felsőkarbonra jellemző. 
A Neuropteris schlehani St u r , Pecopteris miltoni A r t is , Alethopteris davreuxi

22 MÁFI évi jelentés 1973.
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(Brongn . Goep.), A . grandmi Bron gn . előfordulása alapján az 502,0 —
1195,0 m közötti szakasz korát a westfaliai emeletben rögzíthetjük, bár a 
namuri teteje és a Stefániái emelet alja is valószínűsíthető. A flóra vertikális 
irányban észrevehető eltérést nem mutat, amelyből gyors, ill. viszonylag rövid 
ideig tartó üledékképződésre következtethetünk. Ez összhangban van a kőzet
tani és rétegtani megfigyelésekkel is.

Az összlet sporomorpha-tartalma rendkívül szegényes, a meghatároz
ható példányok nagyon ritkák. A meghatározást és azonosítást Góczán F. 
végezte. A Siklósbodony 1. sz. fúrás 779,6 — 798,6 m-es mélységéből egy Crista- 
tisporites indignabundus (Loose, 1932) Рот. et Cr . 1954 és C. megaspinosus 
(Ibrah im , 1933) Рот. et K r . 1954 közötti valószínűleg új faj, továbbá Anapi- 
culatisporites spinosus (K osanke , 1950) Рот. et K r . 1954, Calamospora pallida 
(L oose , 1932) Sopf-W illson  et B enthal  1944, valamint a Conbaculatispori- 
tes, Connerracosisporites és Verrucosisporites nemzetségekhez tartozó példá
nyok kerültek elő. A Bogádmindszent 1. sz. fúrás 310 m-ből származó mintá
jából Barabásné  Stuhl Á. fényképtáblái alapján a Lycospora és Savitrispori- 
tes nemzetségek alakjai, valamint a Cirratriradites és Florinites nemzetségek 
egy-egy példánya volt meghatározható. Az 509,0 — 514,0 m mélységközből 
Cristatisporites sp. és Canaliculatisporitesspongiatus DYBONAet J an ków itz 1957 
került elő. A meghatározott alakok a westfaliai emeletre utalnak. A sporomor- 
pha anyag szórványos előfordulása a feltárt összlet partközeli helyzetét jelezheti.

A vizsgálati adatok alapján megállapítható, hogy a baranyai antracit
telepes felsőkarbon közelítőleg a westfaliai emeletet képviselő, valószínűleg 
édesvízi, kontinentális kifejlődésű belső medencében kialakult összlet. Az üle
dékképződés szakaszosan gyorsuló, eróziós epizódokkal; a durvább üledékek 
fokozatosan növekvő gyakorisága a mélyebb szintektől a magasabb szinte felé, 
a törmeléket szolgáltató terület fokozatosan gyorsuló kiemelkedését tükrözi.

Kontinentális, belső medence kifejlődésű felsőkarbon kőszénösszlet a 
baranyai előfordulás pár száz km-es körzetében több helyen ismert. Elsőként 
a romániai előfordulások említhetők: Baia Noua (Újbánya), Székül (Kemence
szék) és Lupák (Kiskrassó). Újbányán egyetlen ,,U” alakban meghajlított 
telepet műveltek, melynek vastagsága szeszélyesen változó, 0,1 m-től 28, sőt 
40 m-ig; két szárny találkozásánál 100 m-es vastagságra növekedik. A kemen
ceszéki területen 4 fejthető telep van, 0,4—0,8 m-es, 0,7—2,0 m es, és 0,5—2,0 
m-es vastagsággal. A lupáki völgyben 0,4, 1,2, 1,7 és 1,8 m vastagságúak 
a telepek. A tisztább teleprészek általában nagyobb szennyezettségű ré
szekkel váltakoznak. A számított fűtőérték 6000 kai. feletti. A Zempléni
szigethegységben szintén ismerünk kőszenes kifejlődésű felsőkarbon kép
ződményeket: Nagytoronya község határában 0,5—1,0 m vastag palás közbe
településekkel váltakozó, 6 — 7000 kai. fűtőértékű antracitréteget tártak fel. 
A környéken — több helyen — grafitos agyagpala is előfordul. A Felsőregmec
2. sz. fúrás metaantracit-réteget harántolt.

Legújabban a Balaton-felvidék K-i folytatásában mélyült Füle környéki 
fúrások tártak fel törmelékes eredetű felsőkarbon képződményeket (Nagy  E. 
szóbeli közlése és F öldi M. levél maradvány meghatározása alapján).

A baranyai lelőhelytől D-re, Jugoszlávia területén Siemenski Jarakon, 
karbon kőszenes agyagpalában egyetlen vékony, 7800 kai. fűtőértékű kőszén
telep van, míg Raduc és Citluh környékén 0,7 —1,0 m vastag antracittelep 
ismeretes. Ezek a kőszéntelepek mind egymástól elszigetelt belső medencék 
képződményei, melyekre a korlátozott kiterjedés, a kőszén-, illetve antracit
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telepek kis száma és a telepek vastagságának kis távolságon belüli szeszélyes 
változása jellemző.

A baranyai felsőkarbon összlet, tetemes vastagsága miatt, a felsorolt 
szomszédos területeknél nagyobb medencekitöltés jelenlétének feltételezésére 
jogosít, ahol a környező példák alapján az eddigiekben észlelt több telepszint 
nagyobb vastagságú előfordulása várható.
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THE ANTHRACITIFEROUS UPPER CARBONIFEROUS 
SEQUENCE OF BARANYA, SOUTH HUNGARY, IN THE LIGHT 

OF BOREHOLES SIKLÓSBODONY-1 AND BOGÁDMINDSZENT—1

by
R . H e t é n y i  —  L. R a v a s z — B a r a n y a i

Lying between the Mecsek and Villány Mountains, Baranya’s Upper 
Carboniferous sequence has been uncovered in greatest, about 1300 m, 
thickness by boreholes Siklósbodony— 1 (570 — 1200 m) and Bogádmindszent— 1 
(249.0 — 1352.0 m). Borehole Siklósbodony—1 represents the upper part of 
the profile, Bogádmindszent—1 the deeper one. Both drills stopped in Upper 
Carboniferous rocks.

Unconformable on a most probably crystalline basement, the Upper 
Carboniferous formations are overlain by Permian (Siklósbodony—1) or 
directly by Pannonian-Pleistocene basin sediments (boreholes Bogádmindszent 
— 1, Téseny—2 to —7; Fig. 1), 40 to 250 m thick. Certified by deep drilling, 
the lateral extent o f the Carboniferous sedimentary sequence exceeds 15 km2.

22*



340 H eténYi R. — R avaszné Baranyai L.

In the north it is bounded by the crystalline rocks of the Görcsöny ridge, 
along a supposed tectonic line; overlain by Permian sediments in the south, 
it plunges beneath the Mesozoic mass of the Villány Mountains. Affected by 
tectonic deformation, the slightly földed strata dip southeastwards at 10 to 
70°. They grade with a continuous Sedimentation intő the Permian. Thus 
fór lack of fossils, the Carboniferous-Permian boundary can be designated 
approximately, on the hasis of a change in oxidation-reduction conditions. 
Between the two profiles—boreholes Siklósbodony—-1 and Bogádmindszent—1 
— a still unexplored part o f greater thickness can be supposed to exist.

The Upper Carboniferous sequence is represented exclusively by detrital 
rocks: medium to fine conglomerates, sandstones, siltstones and argillites and, 
in borehole Bogádmindszent, interval 648.0 to 1293.0 m, by interbedded anthra- 
cite seams. The upper part of the profile is predominated by coarse detrital 
rocks: conglomerates with interbedded sandstones, less frequently, shales, 
while the lower part consists of finer-grained sediments: sandstones, siltstones 
and shales with interbedded fine-grained conglomerate layers. The rocks of 
the deeper horizons are o f grey colour, whereas the rocks of the upper part 
(Siklósbodony — 1) are greenish-grey to greyish-green with interbedded red- 
brown layers becoming more and more frequent towards the Permian.

The sequence of cyclic development can be split up intő about 30 minor 
cyclothems, mostly asymmetric, 15 to 60 m thick. No sharp boundary can be 
observed between them. Connected with pelitic sediments, the anthracite 
seams occur solely in cyclothems of wide grain size rangé, a fact indicating 
that the accumulation of plants was controlled by a definite energy index 
depending on the morphology of the area being eroded. The seams are 9 in 
number, attaining a total thickness of 3.7 m. In the 1052.0 — 1157.0 m interval 
the ratio o f coal to barren rock is 6.62%. The rank of coalification corresponds 
to that of anthracite.

No fauna has been recovered from the profile. On the basis of the low 
number of poorly preserved fossil plants — fragments o f leaves fór the most 
part — and sporomorphs, the sequence can be assigned to the Westfalian 
Stage (M. F öldi and F. Góczán).

The conglomerate beds are o f polymictic composition, comprising gravels 
and pebbles of about 20 different rock types of magmatic, metamorphic and 
sedimentary origin. The profiles of the two boreholes differ in lithology and 
petrography: predominant in the deeper horizons, the quartz-porphyry deriva
tives (Fig. 2) become subordinate in the material of the Siklósbodony profile 
representing stratigraphically higher levels (Fig. 3); the gránité in unrepre- 
sented, while quartz-cüorite gravels occur in greater frequency; the fragments 
of metamorphic schists increase in abundance towards the higher levels. No 
sharp limit in the Variation of the clastic material can be recorded within the 
studied profils. Among the quartz-porphyry derivatives all varieties from the 
subvolcanic type to the pyroclastics are represented. The quartz-porphyry 
derivatives are p o r p h y r o i d s  metamorphosed up to the greenschist 
facies. The gránité is different from the migmatic type known at the surface 
of the Mecsek Mountains, being sometimes gneissic, frequently cataclastic in 
character. The crystalline schists are represented by spilites (sporadical), 
phyllites, quartz-, albite-, muscovite- (biotite-, chlorite-) schists, gneisses (gar- 
net-bearing), mica schists as well as by the mechanically deformed varieties 
(except fór quartz-porphyry derivatives) of the above detailed rocks: cata-
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clasites and mylonites. Represented rat her frequently among the gravels, the 
sedimentary rocks such as conglomerates, sandstones and carbonaceous shales 
are o f Upper Carboniferous age, as suggested by lithological analogies. Their 
occurrence in the sequence is attributed to local erosional episodes that seem 
to have periodically interrupted the accumulation of sediments. The conglo- 
merate beds are mostly without cement, the rock being solidified to an extre- 
mely high extent by the internally compressed clastic material of fine grain 
size. The Chemical components of the main types of gravels are documented in 
Fig. 4, the mineralogical composition of the magmatogenic gravels is shown 
in Table 1, the trace elements o f the gravels are presented in Tables 2 and 3.

The sandstone beds can be characterized by a well-sorted grain size com
position and the frequency of plant detritus. The detrital minerals are repre
sented by quartz, feldspar, micas and heavy minerals: magnetite, ilmenite, 
rutile, garnet, zircon, sphene, tourmaline, epidote, zoisite, clinozoisite, less 
frequently hypersthene, augite, tremolite, hornblende, apatite and fluorite. 
The cement is a tissue of microcrystalline quartz and sericite with patches of 
chlorite and carbonate. Authigenic, iron-rich chlorite was formed as a result of 
the intensive breakdown of micas; in somé samples chamosite is frequent. 
Down to 1245.0 m depth in the profiles, the sandstones are most frequently 
of arkosic type.

The pelitic sediments can be characterized by the frequent abundance of 
coalified matter and by the dolomité and siderite streaks associated with them 
as well as by the presence of pyrite beside increasing chlorite and clay mineral 
content. The degree of crystallinity o f the illite (method of K tjbler) varies bet- 
ween 6 and 7 (I. V iczián). The sediments are chemically heavily reductive.

The sequence under consideration is cut through by a system of veinlets 
fiiled with quartz, chamosite and quartz, potash feldspar and chlorite, the 
latter showing aplitic composition, and pinkish colour. A marked contact- 
metamorphic effect can be recognized in the 1055.0—1165.4 m interval of the 
borehole Bogádmindszent—1 where the veinlet system has intersected strata 
richer in clay minerals and chlorite, carbonate, mica and feldspar. These rocks 
are metamorphosed up to the hornblende hornfels facies. The veilet-fills are 
of magmatic origin, as suggested by their trace element content (Table 4), 
though their genetic relations are still unclear.

Judging by the petrographic analyses, the source area may have been an 
'older, uplifted geosyncline characterized by synorogenic granitic and quartz- 
dioritic intrusions and subsequent metamorphism up to the greenschist and 
amphibolite facies. The quartzporphyry derivatives can be interpreted as laté 
orogenic products of magmatism.

On the basis of the results the conclusion can be drawn, that the Upper 
Carboniferous anthracitiferous sequence of Baranya appears to represent a 
sedimentary formation accumulated in probably Continental internal basin 
during a relatively short time which can be assigned approximately to the West- 
falian Stage. Equivalents of this formation are known to occur in a number 
of places radiating over a few hundred kilometres distance: Zemplén Insel- 
bergs, Balaton Highland (Hungary); Baia Noua, Secul, Lupac (Romania); 
Siemenski Jarak, Raduc, Citluh (Yugoslavia). Baranya’s Upper Carboniferous 
sequence, with its considerable thickness, implies to suppose the existence of 
a basin-filling of greater extent and a possibly thicker development of the 
coal-bearing horizons thus far explored.
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I. Tábla — Plate I

1. Konglomerátum, kőszén és konglomerátum kaviccsal. — Conglomerate 
with coal and conglomerate pebble.
В т . 1. sz. f. 848,9 — 849,7 m

2. Konglomerátum. — Conglomerate.
В т . 1. sz. f. 845,7-846,8 m

3. Konglomerátum. — Conglomerate.
В т . 1. sz. f. 483,0 — 485,8 m
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II. Tábla -  Plate Ií

1. Konglomerátum. — Conglomerate.
Вш. 1. sz. f. 612,0 — 613,4 m

2. Konglomerátum. — Conglomerate.
В т . 1. sz. f. 936,5 — 937,4 m

3. Homokkövet átszelő érrendszer. — Veinlet system intersecting sandstones. 
В т . 1. sz. f. 1009,3-1010,0 m
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III. Tábla -  Plate III

1. Kvarcporfiroid-kavics; a káliföldpát mikroklinné kristályosodott át. — 
Quartz-porphyroid gravel; potash feldspar recrystallized intő microcline.

+ N 27,5 X
В т . 1. sz. f. 650,0-651,0 m

2. Kvarcporfiroid-kavics mikroholokristályos szövettel; a porfíros elegyrész 
egy része poliéderes szemcsékké alakult. — Quartz-porphyroid gravel of 
microholocrystalline texture; a part of the porphvric component has altered 
intő polyhedral grains.
+ N 68 X
В т . 1. sz. f. 483,0 — 485,8 m

3. Kvarcporfiroid-kavics, poliéderes szemcsékké alakuló porfíros elegyrésszel. 
— Quartz-porphyroid gravel with a porphyric component being transfor- 
med intő polyhedral grains.
+ N 68 X
В т . 1. sz. f. 483,0-485,8 m

4. Mikrografikus szövetű granofir-kavics. — Granophyre gravel of micro- 
graphic texture.

+ N 68 X
В т . 1. sz. f. 621,2 — 623,0 m
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IV. Tábla -  Plate IV

1. Kvarcporfiroid-kavics szferolitos alapanyaggal, kvare-földpát szételegye- 
déssel. — Quartz-porphyroid gravel with spherulitic groundmass and 
quartz-feldspar intergrowths.
+ N 68 X
В т . 1. sz. f. 838,3 — 838,6 m

2. Kvarcporfír-piroklasztikum kavics. — Pyroclastic quartz-porphyry gravel. 

IIN 27,5 X
В т . 1. sz. f. 257,7-259,6 m

3. Gránitkavics. — Granite gravel.

+  N  2 7 , 5 X
В т . 1. sz. f. 780,1 — 780,9 m

4. Gneiszesedett gránitkavics. — Granite gravel converted intő gneiss 

+ N 27,5 X
В т . 1. sz. f. 286,2 — 287,7 m
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V. Tábla -  Plate V

1. Telérkőzet, panallotriomorf szemcsés, mirmekites szövettel. — Dike rock 
of panallotriomorphic-granular, myrmekitic texture.

+  N 27,5X
В т . 1. sz. f. 763,2-766,0 m

2. Palásodott telérkőzet. — Schistose dike rock.

+  N  27,5 x
Sb. 1. sz. f. 818,0-818,4 m

3. Albitit, mikroholokristályos porfíros szövettel. — Albitite of microholo- 
crvstalline porphyritic texture.

- f N  27,5 x
В т . 1. sz. f. 833,4 — 833,8 m

4. Kvarcdiorit-kavics. — Quartz-diorite gravel.

+  N 27,5X
В т . 1. sz. f. 821,0 — 824,4 m
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VI. Tábla -  Plate VI

1. Gyengén metamorfizált kvarcdiorit-kavics. — Low grade metamorphosed 
quartz-diorite gravel.
+ N 27,5X
В т . 1. sz. f. 718,5-719,3 m

2. Kvarcdiorit-kavics, hajlított plagioklász kristállyal. — Quartz-diorite gravel 
with curved jilagioclase crystal.

+ N 27,5X
В т . 1. sz. f. 766,0-767,3 m

3. Kataklázitosodott kvarcdiorit-kavics. — Cataclastic quartz-diorite gravel.

+ N 27,5X
Sb. 1. sz. f. 1057,0 m

4. Turmalinos kvarc-szaruszirt-kavics, granoblasztos szövettel. — Tourmali- 
nized quartz-hornfels gravel of granoblastic texture.

UN 27,5 X
В т . 1. sz. f. 718,5 — 719,3 m
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VII. Tábla -  Plate VII

1. Kvarc—albit—muszkovitpala-kavics. — Quartz-albite-muscovite schist 
gravel.

+  N  27,5X
Sb. 1. sz. f. 959,0 m

2. Porfiroblasztos szövetű metamorf palakavics. — Gravel o f metamorphic 
schist of porphyroblastic texture.

UN 27,5 X
Sb. 1. sz. f. 959,0 m

3. Kataklázitosodott csillámpala-kavics. — Cataclastic mica schist gravel. 

UN 27,5 X
Sb. 1. sz. f. 1045,0 m

4. Csillámpala-kavics. — Mica schist gravel.

+ N 27,5X
Sb. 1. sz. f. 1073,0 m
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VIII, Tábla — Plate VIII

1 Kataklázitosodott gneisz-kavics. — Cataclastic gneiss gravel.

+  N  2 7 ,5 X
В т . 1. sz. f. 284,2 — 285,2 m

2. Gneisz-kavics, turmalinnal. — Gneiss gravel with tourmaline.

IIN 2 7 ,5  X
Sb. 1. sz. f. 1045,0 m

3. Kataklázitosodott gneisz-kavics. — Cataclastic gneiss gravel.

+  N  27 ,5  X
В т . 1. sz. f. 556,8 — 557,0 m

4. Milonitos (,,szemes gneisz” )-kavics deformált porfiroklasztokkal. — MyJo- 
nite (,,Augen gneiss” ) gravel with deformed porphyroclasts.

+ N 27,5 x
В т . 1. sz. f. 543,0-543,25 m
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IX. Tábla -  Plate IX

1. Kataklázit-kavics. A korábbi palás szövet és a kataklázitosodással kapcsola
tos eltérő irányú dinamómét amorf hatás megfigyelhető. — Cataclasite 
gravel. Both the earlier schistose texture and later dynamometamorphic 
effects of different direction connected with cataclasis, can be observed.

+ N 27,5 x
Sb. 1. sz. f. 752,0 m

2. Kataklázit-kavics. — Cataclasite gravel.

+ N 27,5 x
Sb. 1. sz. f. 1045,0 m

3. Milonit-kavics. — Mylonite gravel.

+ N 27,5X
Sb. 1. sz. f. 745,0 m

4. Homokkövet átszelő kvarc—káliföldpát—klorit-ér. — Veinlet of quartz- 
K-feldspat-chlorite intersecting sandstones.

+ N 27,5X
Sb. 1. sz. f. 1175,0—1180,0 m
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X. Tábla — Plate X

1. Agyagpala-kavics, piroklasztikus törmelékkel, szénült anyaggal. — Pebble 
of shale with pyroclastic material and coalified substance.

IIN 27,5 X
В т . 1. sz. f. 467,25 — 469,0 m

2. Kőszénzsinóros agyagpala-kavics, pirit kristályokkal. — Coal-stringered 
shale gravel with pyrite crystals.

IIN 27,5 X
В т . 1. sz. f. 276,2 — 276,4 m

3. Chamosit, aprószemű csillámos homokkőben. — Chamosite in fine-grained 
sandstone.

IIN 68 X
В т . 1. sz. f. 1186,9-1187,1 m

4. Chamosit, finomszemű csillámos homokkőben. — Chamosite in fine-grained 
micaceous sandstone.

IIN 68 X
В т . 1. sz. f. 1328,0—1330,0 m
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