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Abstract 

Horizontal and vertical structures and the palaeogeographic conditions of the Miocene coal-
bearing sediment series were studied in the North-eastern foreland of the Bükk Mountains (Southern 
part of the East Borsod Basin) have been carefully analysed using the documentation from about 150 
drillings and correlating these logs. 

During the sequence analysis of the series, 25 progradational events (parasequences) and 6 
important transgressional periods were recognized. One 3rd-order (eustatic) and four 4th-order 
cycles were also identified within the sequence. The palaeogeographic conditions of the 
sedimentation were determined by distinguishing shoreline and shoreface marsh and lagoonal 
environments. The last one is sub-dominant in the upper part of the sequence. Formation of coal is 
associated with the final stages (coastal plain facies) of the parasequences. 

The palaeogeographic directions of the prograding processes following major marine-flooding 
periods were reconstructed by isopach maps of parasequence sets. These maps suggest shallow 
marine sand masses thinning towards the East. Considering the absence of sediments of the 
palaeoshoreline, we had to correlate our maps with those of palaeoecological reconstructions of 
marshes based on thin-section analyses of the coal (JUHÁSZ 1970). The correlation can be clearly seen. 

The correlation of well logs from the eastern and western Borsod Basins suggests the joint 
development of the two sub-basins in the course of the accumulation of the coal-bearing series. All 
this has important consequences for the correlation of coal deposits in the two sub-basins and for the 
interpretation of the Darnó-line. 

The correlation between well logs and the outcrops which demonstrate the real form of the 
mapped parasequences enabled us to carry out the lithological analysis of these parasequences. This 
could promote several further special examinations and their interpretation. 

Regarding the available biostratigraphic data, the 3rd-order cycle of the analysed series can be 
interpreted as a shelf-margin series of the transgressive and/or early highstand systems tract of the 
Bur-4 eustatic cycle, as can be seen in the Pannonian Basin (ABREU & ANDERSON in VAKARCS 1997). This 
is parallel with the same period of TB2.2 of HAQ et al. 1988. 

Összefoglalás 

150 fúrás adattári rétegsorának nagy felbontású részletes elemzésével, karottázs korrelációjával 
vizsgáltuk a Bükk hegység előterében (K-Borsodi Szénmedence D-i része) kialakult miocén 
széntelepes rétegsor felépítését, vertikális és horizontális változásait, ősföldrajzi kapcsolatait. 

A vizsgált rétegsor szekvencia analízise során elkülönítettünk 25 progradációs eseményt 
(paraszekvenciát), kimutattunk 6 jelentősebb vízszintemelkedést. A rétegsorban 1 harmadrendű és 4 
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negyedrendű ciklus jelentkezik. A lerakódás őskörnyezeti állapotait parthomloki, parti, ill. lagunáris 
környezetek uralták, fölfelé a lagunáris állapotok alárendeltté váltak. A széntelepek képződése a 
progradáló paraszekvenciák késői, parti síksági fácieseihez köthető. 

A nagyobb elöntési felszíneket követő feltöltődési események ősföldrajzi irányait a paraszekvencia 
sorozatok izovastagsági térképeinek megszerkesztésével mutattuk ki. Ennek során K-re kiépülő parti 
homoktestek képe rajzolódott ki, ami az egykori partvonal ismerete híján is kitűnő egyezést mutat az 
1970-es évek szénkőzettani alapon végzett láprekonstrukcióival. 

A karottázskorrelációk felvetették annak lehetőségét, hogy a K- és Ny-borsodi medence fejlődése 
a széntelepképződés során egységes ősföldrajzi környezetben zajlott, ami alternatív lehetőségeket vet 
fel, mind a Ny- és K-borsodi széntelepek párhuzamosítása, mind a Darnó-vonal tektonikai 
értelmezése tekintetében. 

A paraszekvenciák litológiai megjelenésének vizsgálatát terepi feltárásokkal történő karottázs
korrelációk tették lehetővé, ahol kitérképezett paraszekvenciahatárok terepi megjelenését mutatjuk 
be. Ez kiindulási alapot jelent a későbbi célvizsgálatok számára. 

A több esetben bizonytalanul értékelhető biokronológiai adatok figyelembe vételével együtt is, a 
szekvenciasztratigráfiai párhuzamosítási lehetőségek alapján a rétegsor harmadrendű ciklusa a 
Kárpát-medencére érvényes Bur-4 (ABREU & ANDERSON in VAKARCS 1997) szekvencia transzgresszív, 
esetleg korai nagyvízi állapotával párhuzamosítható (TB2.2 in HAQ et al. 1988), jellegét tekintve 
selfperemi („párkányperemi") kifejlődés. 

Bevezetés 

A Bükk napjainkban kiemelt paleozoos-mezozoos tömegének tektonikus 
előtéri süllyedőkében a kora-középső-miocén idején tengerparti-lagunáris 
környezetben sziliciklasztos üledéksor rakódott le, 5 fő paralikus szénteleppel (V, 
IV, Illa—III., П., Ia-I.). A rétegsor teljes vastagsága maximálisan 4 0 0 m, felső 
szakaszán széntelepképződés már nem jellemző. A összlet 2 0 0 éve ismert, 8 0 éve 
intenzíven kutatott. A rétegsor általános, transzgressziós, ill. ciklikus jellegeit az 
utóbbi 2 5 évben többen felismerték és felhasználták a kőszénkutatás során is, de 
részletes szekvenciasztratigráfiai vizsgálatok még nem történtek. 

A Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszékének munkatársai 1 9 9 5 - 2 0 0 0 
során a Magyar Állami Földtani Intézet koordinálásával, a Bükk Projekt 
keretében 1 : 2 5 0 0 0 - e s léptékben térképezték a Kelet-borsodi-szénmedence D-i 
részének, a földrajzi tájbeosztás szerint Tardonai-dombságnak nevezett részét. A 
munkát kiegészítette a terület mintegy 1 3 0 0 fúrásának értékelése is ( K O Z Á K & 
P Ü S P Ö K I in B U D I N S Z K Y N É S Z E N T P É T E R Y et al. 1 9 9 9 ) , ami elsősorban a fúrási 
rétegsorok formáció alapú besorolását jelentette. A vizsgálat a környező 
területeket (elsősorban a kapcsolódó részmedencéket) feldolgozó szakembe
rekkel történő egyeztetés szerint történt. Itt az ennek kapcsán általunk végzett 
szekvenciasztratigráfiai értékelés eredményeit mutatom be röviden. 

Módszerek 

A litosztratigráfiailag vizsgált fúrások kb. 1/10-én végeztünk nagy felbontású 
szekvencia analízist. Az őskörnyezeti rekonstrukció miatt a kiválasztás során a 
fúrás térbeli helyzete mellett lényeges szempont volt, hogy a rétegsort tektonika 
a lehető legkisebb mértékben zavarja. A szekvenciasztratigráfiai analízis végül 
mintegy 1 5 0 fúrás korrelációs karottázsvizsgálata alapján született ( 1 . ábra). A 
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meglévő adatok birtokában elkészítettük az üledékes összlet szekvencia
sztratigráfiai felosztását, megszerkesztettük az egyes paraszekvencia sorok 
izovastagsági térképeit. A szekvenciasztratigráfiai elemzés litológiai képének 
megismeréséhez 3 jól feltárt terepi szelvényt mintáztunk, elemeztünk és 
dokumentáltunk. 

A széntelepes rétegsor vastagsági adatai 

Az üledékfelhalmozódás intenzitásának térbeli nyomozása céljából több mint 
1 0 0 0 fúrás adatainak figyelembevételével készítettük el a széntelepes 
üledékösszlet izovastagsági térképét ( 2 . ábra). A szerkesztés során számolnunk 
kellett a széntelepes sorozat későbbi (bádeni előtti, szarmata előtti, kvarter) 
lepusztulási periódusaival. A bemutatott izovastagsági térkép éppen ezért nem a 
mai, hanem a legnagyobb valószínűséggel feltételezhető kárpáti végi kifejlődési 
állapotokat tükrözi. A megbízhatóság jelölése érdekében a jelkulcsban meg
különböztettük a csak negyedidőszaki (pontozott vonal), ill. a fiatalabb miocén 
üledékekkel fedett térszíneket (folyamatos vonal), továbbá megjelöltük azokat a 
pontokat, ahol a széntelepes rétegsor fölött fúrásban igazoltan bádeni képződ
mények települnek. 

A peremeken (pl. ÉNy-i medenceperem) a bádeni üledékek alatt helyenként 
teljesen kimaradnak a széntelepes rétegsor üledékei, míg a terület K-i, DK-i 
részén az üledéksor vastagsága 3 0 0 - 4 0 0 m körül alakul. A 1 0 0 - 2 0 0 m 
vastagságértékek közé eső területrészek átmeneti helyzetben vannak a kiemelt 
peremi részek és a medencebelső között. Az izovastagsági adatok alapján önálló 
fióksüllyedék mutatható ki Tardona térségében, melynek kapcsolatai DNy-i 
irányban megszakadnak. 

A medencealjzat felszínének morfológiájára vonatkozó geofizikai szelvények 
és térképek ( S Z A L A Y et al. 1 9 7 6 ; K I R Á L Y 1 9 8 9 ) , ill. a medencealjzatot ért fúrások 

adatai alapján elmondhatjuk, hogy az aljzat ENy-ról DK-felé haladva 
lépcsőzetesen mélybe zökkenő, DNy-EK-i csapású szerkezeti pasztákból épül fel. 
[Itt jegyezzük meg, hogy a regionális reflexiós geofizikai szelvények tanúsága 
szerint ( S Z A L A Y et al. 1 9 7 9 , 1 9 8 9 ; A L B U et al. 1 9 8 5 ) , ill. tágabb régió, és a környező 

alaphegységi térszínek szerkezetföldtani vizsgálata alapján ( K O Z Á K et al. 2 0 0 0 ) 
véleményünk szerint e lépcsőzetes aljzatdomborzat egy ENy-i vergenciával 
feltolódó pikkelyes-pásztás szerkezet jelenlétével magyarázható.] 

Paraszekvenciák, paraszekvencia sorozatok 

A szekvenciasztratigráfiai tagolás alapegysége, a paraszekvencia, „olyan 
csökkenő vízmélységben lerakódó, folyamatos regresszív kisciklus, melyen belül 
teljesül Walter fáciesek szuperpozíciójáról szóló törvénye", s „amelyet 
tengerelöntési felszín (vagy annak időben megfelelő felület) határol" ( S Z T A N Ó 
1 9 9 8 ) . A szekvenciasztratigráfiai szakirodalom (pl. W A G O N E R et al 1 9 9 0 ) szerint a 
parti áramlások és hullámzás által alakított parti homoktestek egy para-
szekvenciában megjelenő jellemző fáciesövei a nyíltvíz felől a szárazföld felé (a 
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JELMAGYARÁZAT: __200 Ottnangi-kárpáti képződmények fedett helyzetben 
20O ' ' Ottnangi-kárpáti képződmények fedetlen helyzetben 

Bádeni képződményt is harántoló mélyfúrás 

2. ábra. A Tardonai-dombság ottnangi-kárpáti rétegsorának idealizált izovastagsági térképe 

Fig. 2 Idealised isopach map of the Ottnangian-Karpatian series in the Tardona Hills (at the end of the Karpatian 
Stage) 

paraszekvenciában lentről fölfelé) haladva a nyíltmedence, külső parthomlok, 
belső parthomlok, part, ül. parti síkság. A fáciesövekre jellemző legfontosabb 
szedimentológiai jegyeket a 3. ábrán mutatjuk be, ahol az említett fáciesövek 
laterális kapcsolatait és ebből következő vertikális sorrendje látható egy 
progradáló homoktestet reprezentáló, fölfelé durvuló paraszekvencia példáján. 

A teljes rétegsor, paraszekvenciákra alapozott, nagy felbontású szekvencia 
analízisét a 4. és 5. ábrák alapján tárgyaljuk. 

Altalános megjegyzések 

- A Kelet-borsodi-medence karottázsértékelései során 25 db fölfelé durvuló 
paraszekvenciát sikerült kimutatni. A teljes rétegsorban hat szintben mutatható 
ki jelentősebb tengerszint emelkedés, amit minden esetben több para-
szekvenciából álló progradációs sorozat követett. 

- A rétegsor egészére transzgresszív jelleg nyomja rá bélyegét, az 
üledékképződés és vízszintnövekedés dinamikus egyensúlyának megfelelő 





4. ábra. A Kelet-borsodi 
szénmedence D-i ré
szének ottnangi- kár
páti szekvenciasztra
tigráfiai modellje a 
kelet- és nyugat-bor
sodi kifejlődések kap
csolatának tükrében 

Fig. 4. Sequence-strati-
graphic model of the 
Ottnangian-Karpatian 
formations in the 
Southern part of the East 
Borsod Basin, con
sidering the connections 
between the East and 
West Borsod Basin 



5. ábra. A Kelet-borsodi szénmedence D-i részének ottnangi-kárpáti szekvenciasztratigráfiai modellje 

Fig. 5 Sequence-stratigraphic model of the Ottnangian-Karpatian formation in the Southern part of the East Borsod Basin 
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horizontális eltolódásokkal. A medencebeli kifejlődések jelentősége a rétegsor 
közepétől ( 1 7 . paraszekvencia) láthatóan megnő. 

- Relatíve kiemelt medenceperemi, ill. küszöb helyzeténél fogva a korai kisvízi 
rendszer egység (lowstand systems tract) fejlődésével egyidejűen a területen 
feltehetően az alsó riolittufa denudációja zajlott, völgybevágódások (incised 
valleys), völgykitöltések (bazális terresztrikumok, áthalmozott agyagosodott 
tufák, tufitok) jöttek létre. 

Fejlődéstörténeti szakaszok 

1. A bevezető transzgresszió ( 1 - 5 paraszekvenciák) során létrejött üledéktestek 
elsőként az egyenetlenül tagolt térszín mélyedéseit töltötték ki, rövid fejlődési 
idejű paraszekvenciákból felépülő, retrogradáló paraszekvencia sorozatot hozva 
létre. Az ekkor képződő, transzgresszív kelet-borsodi V széntelep anyagában 
gyakran figyelhető meg teleposztódás, ill. a fekü riolittufa anyagának helyen
kénti hozzákeveredése. A telepsor bázisán megjelenő elárasztási felszíneket je
lölhetik a főként sajóvelezdi fúrásokban leírt gyökérnyomos tufák. Az első me-
denceszerte kimutatható progradáció az 5 . és 6 . paraszekvenciák lerakódásának 
idején zajlott, melynek utolsó, parti síksági szakaszában képződött a meden
cerész egyik legjobb vezető szintjeként számon tartott kelet-borsodi IV telep. 

2 . Ezt követően erőteljes vízszint növekedés és ebből következő retrogradáció 
mutatkozik. A transzgresszió bázisán, a IV. telep fedőjében nagy területre 
kiterjedő kövületpadok jöttek létre ami a W A G O N E R et al. ( 1 9 9 0 pp. 1 1 - 1 2 ) által 
megállapított paraszekvencia határtípusok közül a harmadik. A 7 . para
szekvenciában ezt követően aleuritos fáciesek kiterjedése látható, amire a 8 - 9 . 
paraszekvenciákban újabb progradáció következik. A 7 - 9 . paraszekvenciák 
aleuritos, ill. finomhomokos kifejlődéseiben több fúrásban jelennek meg a 
polyhalin sótartalmú, sekélyszublitorális környezetet jelző molluszka társulások 
(pl. Dgy. 3 6 6 . 2 2 0 , 2 2 2 m - B O H N N É 1 9 8 3 , T. 6 6 . B O H N N É 1 9 8 5 ) . 

3 . A következő jelentősebb vízszintemelkedés a 1 0 . paraszekvencia bázisán 
indul. Az ekkor fellépő átmeneti retrogradációt azonban a 1 1 . paraszekvenciában 
erőteljes progradáció váltja fel. A 1 1 . paraszekvencia aleuritos és finomhomokos 
fáciesének molluszka faunájában a fentiekhez hasonló polyhalin sekély
szublitorális fáciesek jelennek meg (pl. Dgy. 3 6 6 . 2 9 1 , 7 - 2 9 6 , 7 , 2 9 6 , 7 - 3 0 1 , 5 m -
B O H N N É 1 9 8 3 ) . A 1 2 - 1 6 . paraszekvenciák idejére a paraszekvenciák meg
rövidülésével együttjáró aggradáció jellemző, jelezve, hogy az üledékképződés 
és vízszintemelkedés átmenetileg egyensúlyba került. A síkparti fáciesekben 
fellépő többszöri elmocsarasodás a kelet-borsodi Illa., III , és II. széntelepek 
kialakulásához vezetett. Az aggradációs sorozat elárasztási felszíneiben is 
megjelennek azonban polyhalin sekélyszublitorális elemek pl. a Illa. telep fölött 
(Dgy. 3 6 6 . 2 6 3 m - B O H N N É 1 9 8 3 ) , ill. a II. telep alatti aleuritos kifejlődésben (pl. T. 
6 6 - B O H N N É 1 9 8 5 ) . 

4 . A vízszintemelkedés a 1 7 . paraszekvenciában válik újra uralkodóvá, ami a II. 
telep fölött egy jellegzetes transzgressziós homoklepel kialakulását, majd 
nyíltvízi agyagos aleuritok nagy tömegű elterjedését eredményezte. Az 
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elkülönítésre javasolt ( R A D Ó C Z in G Y A L O G szerk. 2001) aleuritos test (Sajó
szentpéteri Rétegek) közismerten polyhalin, ill. normálsósvízi jellegéről már 
makro- és mikrofaunaadatok egész sora árulkodik. Ezzel szemben a 18-19. 
paraszekvenciákban indul progradáció, s az ehhez kapcsolódó mocsári 
környezetek megjelenéséhez köthető a kelet-borsodi la és I. telepek kialakulása. 

5. Az I. széntelep fedőjében megjelenő transzgressziós homoklepel és nyíltvízi 
üledékek újabb erőteljes vízszintemelkedésre, ezzel együtt parteltolódásra 
utalnak, amit a 20-22. paraszekvenciákban ugyancsak progradáció vált föl, nem 
alakulnak azonban ki széntelepképződésre alkalmas mocsári környezetek. A 
makro- és mikrofauna kép alapján is mindvégig uralkodnak a normálsósvízi 
környezetek, s csökkentsós vízterek csak alárendelten, feltehetően keveredési 
zónákban jönnek létre. 

6. A rétegsorban kimutatható utolsó erőteljes vízszintemelkedés a 23. 
paraszekvenciában jelentkezik, melyet a 23 -25 . paraszekvenciákban újabb 
progradáció vált föl. Mocsári környezetek kialakulására itt sincs bizonyíték, a 
faunaadatok a polyhalin és normálsósvízi környezetek dominanciájára utalnak. 

Harmad-, negyed-, ötödrendű ciklusok és azok genetikai jellemzése 

A szekveciasztratigráfiai tagolás egyik fontos pontjaként kíséreltük meg 
definiálni a rétegsorban megfigyelhető ciklicitás rendűségét (4, 5. ábra). A 
rétegsorban elkülöníthető paraszekvenciák (25 db) feltehetően a ötödrendű 
ciklusokat képviselhetik. E ciklicitás leginkább a Föld pályaelemeinek 
ingadozásából (precesszió) következő Milankovic-féle éghajlati változásokra 
vezethető vissza. 

A jelentősebb tengerelöntések a 25 paraszekvenciát összesen négy biztosan 
elkülöníthető negyedrendű ciklusra bontják. Ezek közül az első az 1-6. 
paraszekvenciákat foglalják össze, egy elhúzódó transzgresszióval (1 -5 ps) és 
erre következő gyors progradációval (6. ps). A második a 7-16. paraszekvenciákat 
egyesíti gyors transzgresszióval (7. ps), erre következő progradációval (8-11 ps.), 
melyet időközi transzgresziós esemény zavar meg (10-11. ps), s amely fölfelé 
aggradációba (12-16 ps) vált. A harmadik ciklust erőteljes transzgresszió vezeti be 
(17. ps), melyet fölfelé lassuló, aggradációba hajló progradáció (18-19. ps) követ. 
A negyedik ugyancsak erőteljes transzgresszióval kezdődik (20. ps), mely fölfelé 
transzgressziós mikroritmusokkal zavart progradációban folytatódik (21-25. ps). 

Maga a teljes rétegsor ugyanakkor egyetlen harmadrendű ciklus transz
gressziós ágának fogható föl, azaz megfelel egy fölfelé mindinkább medence-
fáciesbe hajló transzgressziós félciklusnak, ahol a transzgressziós félciklus 
kiteljesedése a 17. paraszekvenciától mutatható ki, feltehetően itt érintkezik a 
harmadrendű ciklus transzgresszív és korai nagyvízi állapota. 

Az, hogy a precesszióval kapcsolatba hozható ötödrendű ciklusok jól 
kimutathatóan jelen vannak a rétegsorban, arra utal, hogy a kiemelt küszöb
helyzetben lerakódó rétegsor meglehetősen intenzív üledékképződés mellett is 
érzékenyen, jelentős fácieseltolódásokkal reagált a vízszintingadozásokra. A 
harmadrendű ciklus feltehetően a világtenger szintingadozásaival hozható 
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összefüggésbe, a párhuzamosítás kérdésére a tanulmány végén, a kronológiai 
adatok értékelésével együtt térünk vissza. 

A negyedrendű ciklusok olyan, az eusztatikus eseményeket további, ezúttal 
regressziós (progradációs) félciklusokra bontó események, melyek a medencében 
jelen lévő kitölthető tér időről-időre történő beszűkülésével hozhatók 
összefüggésbe. Ez legnagyobb valószínűséggel a medencefejlődés tektonikai 
eseményeivel kapcsolatos, ami a régióban legalább három, esetleg négy 
tektonikai mikroritmus kifejlődését bizonyíthatja. A medence időről-időre 
bekövetkező kimélyülése a transzgresszióra szuperponálódott tektonikus 
süllyedéssel, az időnként gyorsuló feltöltődés a lehordódási térszínek időleges 
kiterjedésével magyarázható. 

Korrelációs lehetőségek 

A karottázskorrelácók során felmerült a kelet és nyugat-borsodi széntelepes 
rétegsorok párhuzamosításának egy alternatív lehetősége. (A párhuzamosítás 
egyik jelenleg javasolt módját Id. pl. R A D Ó C Z 1993, 1. ábra.) Ezek szerint a Ny-
borsodi III. telep megfelel a K-borsodi V. telep felsőbb helyzetű telepének (4. 
paraszekvencia síkparti fáciesei), a Ny-borsodi II. a K-borsodi IV telepnek (6. 
paraszekvencia lagunáris mocsári kifejlődése), míg a Ny-borsodi I. telep K-
borsodban csak csökevényesen jelenik meg a 8. paraszekvenciában. Erre több 
fúrás utal Bánhorváti-Bánfaivá térségében (Nb-102., Bf-2, Bf-6 (Báriuspad), Bf. 6 
(Hencevölgy), Bf-13, Bf-15, Bf-17, Bf-40). A Ny-borsodi ún „borsodi csík" a 13. 
paraszekvenciában megjelenő K-borsodi Illa. teleppel mutat legjobb rétegtani 
egyezést. Bár a széntelepek párhuzamosításával kapcsolatosan jelenleg 
megoszlanak a vélemények (pl. Á D Á M 2000), s a kérdés végleges tisztázásához 
további vizsgálatok szükségesek, meg kell jegyeznünk, hogy a fentiekhez 
hasonló értékelések születtek már az 1960-as évek prognosztikai térkép
szerkesztései során is (pl. R A D Ó C Z 1965), melyeket az általunk végzett korrelációs 
vizsgálatok megerősíteni látszanak. 

A paraszekvencia sorok térbeli megjelenése, ősföldrajzi kapcsolatok 

Az első tengerelöntés kapcsán létrejött retrogradáló paraszekvencia sorozat (ps 
1-5) lagunáris fáciesei jelentették a kelet-borsodi V. széntelep képződési 
környezetét. A lényegében rálapolódással települő transzgressziós lápövek 
térbeli trendjének érzékeltetlésére több mint 800 fúrás adataira támaszkodva 
megszerkesztettük a regionálisan szinttartónak bizonyult IV és a változó 
települési mélységgel, gyakran teleposztódással jellemezhető V telep távolságát 
(6. ábra). Az így kapott kép lényegében megfelel az V. és IV. széntelepek közötti 
meddő izovastagsági térképének, s korrelál a transzgressziót megelőző térszín 
tagoltságának mértékével. 

A további fejlődéstörténeti szakaszokban fennálló ősföldrajzi kép meg
határozása érdekében izovastagsági térképeket szerkesztettünk, melyek egy-egy 
jelentősebb elöntési felszín és az utána következő progradáló ésA^agy aggradáló 
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60-70 m 55-60 m 50-55 m 45-50 m 40-45 m 35-40 m 30-35 m 25-30 m 

6. ábra. A I V és V telep közötti meddő, ill. a IV telep feküjében található ottnangi rétegek vastagsága 

Fig. 6 Isopach map of the sediment series between IV and V coal deposits and/or of the Ottnangian sediments 
under the IV coal deposit 

paraszekvencia sorozat együttes vastagságát mutatják be (7. ábra). Mivel az 
értékelés során nem volt szétválasztható egyértelműen a szin- és poszt-
szedimentációs kárpáti erózió, az egykori partvonal nyomvonalának jelölésére 
csak a szénláprekonstrukciók során megszerkesztett parti láperdőövek együttes 
figyelembevételével nyílhat mód. 

A térképeken jól látható, hogy a térszíni egyenetlenségek (vö. 6. ábra) korai 
kiegyenlítődése után az egyes fejlődési szakaszokat K-felé elvékonyodó, 
medencebeli üledékekkel összefogazódó paraszekvencia sorok képződése 
jellemezte. A 7-9 paraszekvenciák képződése idején a fövenypart tagolt (7/2. 
ábra). A 11-16. paraszekvenciák képződésekor az erózió-akkumuláció határa a 
korábbihoz viszonyítva keletebbre tolódhatott, s a korábban tagolt partvonal 
egységesebbé válhatott (7/2. ábra). A 17. paraszekvenciában fellépő erőteljes 
transzgresszió következtében a partvonal ismét több részre tagolódhatott (7/3. 
ábra). Az utolsó két térkép (7/4, 7/5. ábra) tanúsága szerint, figyelembe véve a 
szénlápövek rekonstrukcióját is, az üledékképződés utolsó szakaszában a 
felhalmozódási maximum, feltehetően a szárazulatok egyidejű kiterjedésével Ki
re tolódott. 

Bár a fent említett okok miatt az izovastagsági térképek a parteltolódásokra 
nézve nem bizonyító erejűek, igen jó egyezést mutatnak a szénkőzettani alapon 
végzett szénláprekonstrukciók során kimutatott trenddel, mely szerint a peremi 
láperdő öv a magasabb helyzetű széntelepekben erősen K-felé tolódott ( J U H Á S Z 
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7. ábra, A Kelet-borsodi széntelepes rétegsor paraszekvencia sorozatainak izovastagsági térképei 

Fig. 7 Isopach maps of parasequence sets of the coal-bearing sediment series in the East Borsod Basin 

1970). A homoktestek izovastagsági adatai pedig jelzik az egykori ősföldrajzi 
irányokat (szárazulat, medencebelső). 

A bádeni emelet települése alapján (Darnó-vonal mentén alaphegységre, ill. 
idősebb kárpáti paraszekvenciákra változatosan települnek a bádeni üledékek) a 
széntelepes rétegsort még a kárpáti korszakban (a bádeni előtt) erőteljes 
denudáció érhette, ami megnehezíti a K- és Ny-borsodi rétegsorok párhuza
mosítását. A karottázs szelvények 4. ábrán bemutatott jó korrelációs egyezése 
azonban legalábbis az első két térkép (7/1, 7/2) esetében fölveti a két medence 
egykorú kapcsolatának lehetőségét. A denudáció következtében a későbbi 
időszakra az összefüggések nem bizonyíthatók, bár nem is zárhatók ki. 
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Mindenesetre az I . telep szénláprekonstrukciós eredményei a parti láperdőövet a 
Harica-patak vonalában jelzik. Amennyiben az 1. és 2. résztérkép esetén valódi 
genetikai kapcsolatot, s ezzel ősföldrajzi összefüggést tételezünk fel, úgy meg kell 
jegyeznünk, hogy Ny-felé az aleuritos képződmények szinte teljesen kimarad
nak, s a tisztán homokos képződmények valamivel vékonyabb vastagsága 
időközben bekövetkező köztes lepusztulási eseményekre (szárazulati hatásokra) 
utal. A két medence egykori kapcsolatának itt felmerült lehetősége azonban a 
szerkezetrekonstrukciós modellek számára mindenképpen fontos adalék lehet. 

A paraszekvenciák (felszíni) feltárásokban 

Néhány helyen lehetőség nyílt arra, hogy a karottázsfelvételeket terepi 
feltárások litológiai képével korreláljuk, így mód nyílik a rétegzéstípusok in situ 
tanulmányozására, ill. pótlólagos célvizsgálatok (pl. szedimentológiai, 
paleontológiái, geokémiai) elvégzésére. Úgy érezzük, e szekvenciasztratig-
ráfiailag rögzített szelvények a továbbiakban az őskörnyezeti elemzések 
kulcspontjai lehetnek. Jelen tanulmány keretei között e szelvények rövid 
bemutatását, a legfontosabb alapjelenségek dokumentálását és a szekvencia-
sztratigráfiai párhuzamosítást tűztük ki célul. 

A nagybarcai Csiga-tető homokbányájának háromszintes bányaudvara (8. ábra) 
a Bán-völgy túloldalán mélyült nagybarcai Nb-98. fúrással igen jó egyezést 
mutat. A párhuzamosítás eredményeképpen megállapíthatjuk, hogy a fel
tárásban a 8-12. paraszekvenciák Darnó-vonalhoz közel eső kifejlődései tanul
mányozhatók. 

Az alsó bányaudvar alsó és középső szakaszán 0 - 5 m között feltáruló 
keresztrétegzett homok-homokos aprókavics a 8. paraszekvencia parti 
(foreshore) kifejlődéseit reprezentálja. Ennek fedőjében, 6,5 m-nél megjelenő 
csökevényes széntelep a 8. paraszekvenciában megjelenő, véleményünk szerint 
Ny-Borsodban I . telepként nyilvántartott, Kelet-Borsodban csak csökevényesen 
kifejlődő mocsári sorozat (coastal-plain) része. Különösen érdekes az alsó 
bányaudvar felső szakaszán (7 m-en) megfigyelhető elöntési felszín nyíltvízi 
(offshore) agyagos aleuritja, mely egyben a 8. és 9. paraszekvenciák fúrásban 
térképezett határát rögzíti. Bár vizsgálataink szerint az aleurit anyagának 
mikropaleontológiai képe csökkentsósvízi foraminifera együttest jelzett a Rotalia 
beccarii dominanciájával, és a Nonion granosum megjelenésével, vannak adatok 
arra nézve, hogy a medencebelsőhöz közelebbi részeken e rétegekben normál
sósvízi faunaelemek is megjelentek (pl. Sb-2. 432,7-434,1 m, Arca sp. - elemezte 
KECSKEMÉTI Tiborné). 

A középső bányaudvar kevésbé jól feltárt anyaga, települési helyzete szerint a 
9. paraszekvencia homokos parthomloki (shoreface) kifejlődéseinek felelhet meg, 
s itt tárul fel 21 és 24 m között a széntelepes rétegsor alsó szakaszának leginkább 
szinttartó agyagos közbetelepülése, amelynek bázislapja egyben a 9. és 10. 
paraszekvenciák határa. Az itt induló szinttartó nyíltvízi (offshore) agyagos 
közbetelepülésről a korábbi fúrásvizsgálatok során már többször bebizonyo
sodott, hogy leginkább az ún. „arcás-corbulás" rétegekkel azonosítható, a nyílt 
medenceüledékekkel kapcsolatban álló kifejlődéseket jelentenek ( R A D Ó C Z 1993). 
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8. ábra. A nagybarcai Csiga-tető ottnangi-kárpáti szelvénye és annak szekvenciasztratigráfiai értel
mezése 

Fíg. 8 Ottnangian-Karvatian outcrop on the Csiga Hill next to Nagybarca, and its sequence-stratigraphic 
interpretation 

A középső bányaudvar tetején visszatérő homok a 10. paraszekvencia homokos 
kifejlődéseit képviseli, de feltártsága sajnos nem megfelelő. A 10-11. paraszek
vencia határa sajnos nem definiálható a korábbiakhoz hasonló biztonsággal. 
Legvalószínűbben mégis a középső bányaudvar tetőszintjében jelentkező kövü
letpad jelölhető meg transzgressziós felszínként, már csak azért is, mert a fölötte 
következő lemezes kifejlődésű homok ugyancsak a medence mélyülésére utal. 

Az ezt követő nagyobb szakaszon a falakat törmelék borítja, ami a jelenlegi 
állapotban lehetetlenné teszi több mint 20 m nyomonkövetését. A feltárás jellege 
azonban mindenképpen megérné a tisztogatást. A bányafal tetején újra jól 
látható rétegkötegek tárulnak fel melyek bár az alsó szakasznál bizonytalanabbul, 
mégis párhuzamosíthatok a karottázsképpel. Az itt megfigyelhető kereszt
rétegzett homokok feltehetően a belső parthomlok, esetleg fröccszóna üledéke, 
míg az e fölött települő, molluszka héjakat tartalmazó homok a karottázs 
korrelációk alapján feltehetően a 12. paraszekvencia felső, jóval nagyobb 
területre kiterjedő fáciesét reprezentálja. 

Radostyán határában kitűnően tanulmányozható (9. ábra) a kelet-borsodi I I . 
széntelep fedőjében elterjedt transzgresszív, nyíltmedence fáciesű, lemezes, ill. 
pados elválású aleurit, homokos aleurit. A Ra-42 fúrással való korrelációt 
nemcsak a jól definiálható fekü- és fedő rétegek megjelenése segíti, hanem a 
rétegsorban középtájon jelentkező, szinttartó homokos közbetelepülés is, ami 
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feltehetően egy medencebelsőben bizonytalanul meghatározható paraszekven-
cia határ (17-18. paraszekvencia) jelenlétére utal. 

Az I. széntelep helyzetét és a Dgy-315 fúrás rétegsorát, ill. karottázsképét 
figyelembe véve a 19-20. paraszekvenciák határát tárják föl a Diósgyőr E-i 
peremén található homokbányák, melyek egy részének szelvényét a 10. ábrán 
mutatjuk be. 

A mindvégig homok üledékekből felépülő szelvény alsó szakaszán, a 19. 
paraszekvencia tetején, konvolúciós rétegzéssel jellemzett fácies jelenik meg, 
melyre partmenti üledékvándorlást jelző keresztrétegzett homok települ. A 
konvolúciót éppen e keresztrétegzett sorozat előrenyomulása idézhette elő, mely 
a még konszolidálatan feküjére települve annak egyenetlen terhelődését, a 
réteglapok terhelési zsebek formájában történő beroppanását idézte elő. 

A partmeni üledékképződésnek, a 19. és 20. paraszekvenciák határán 
megfigyelhető transzgresszió vetett véget. A keresztrétegzett homok fölött 
függőleges helyzetű bioturbációs nyomok figyelhetők meg, melyek leginkább az 
inter- és szubtidális zónában élő rákfélék (Crustacea) függőleges lakócsöveire 
emlékeztetnek. E bioturbált rész fosszilizálódását az üledékgyűjtő kimélyülése, a 
parti üledékvándorlás, üledékáthalmozás megszűnése tette lehetővé, amit a 
fedőjében települő lemezes (szublitorális - parthomloki) homok is igazol. E 
paraszekvencia határ jellegét tekintve megegyezik a WAGONER et al. (1990 p. 11) 
által megállapított második típusú elárasztási felszínnel. E fölött feltehetően külső 
parthomloki, látszólag rétegzetlen közép- és finomszemű homok következik, 
melyben a kezdetben még egyenetlen fenékviszonyokat tükröző, változó 
szemcseösszetételű és eltérő színű homoklencse közbetelepülések, ill. helyenként 
nyugodtabb üledéklerakódási viszonyokra utaló kisebb portufa zsinórok 
láthatók. E fölött üledékfolytonossággal, de jól követhető, szinttartó bázissal 
települ a medencebelső üledékképződési viszonyait tükröző lemezes, meszes 
finomhomok. 

Adalékok a szénlápképződés őskörnyezeti modelljéhez 

A szénkőzettani alapon végzett szénláp-rekonstrukciók (JUHÁSZ 1 9 7 0 ) 
megadták az egyes telepek kiterjedésének, ill. a szénminőség térbeli válto
zásainak okait, genetikai hátterét (parti láperdő, sekélyláp belső és külső öve, 
mély láp, gyenge áramlások öve). A paleontológiái vizsgálatok alapján alkotott 
lápöv-rekonstrukció (BOHNNÉ HAVAS 1 9 8 5 ) szerinti 4 lápfejlődési stádiumot 
röviden a következőképpen foglalhatjuk össze: 1. mocsarasodási ciklus kezdete 
(csökkentsósvízi lagúna feltöltődése, égeres-páfrányos ligeterdő), 2. 
mocsarasodási ciklus csúcsa (édesvízi-mocsári életterek, Taxodium láperdők, 
Myrica lápok, időszakos vízbetörések), 3. mocsarasodási ciklus befejeződése 
(sótartalom növekedés, édesvízi láp pusztulása, brakk, majd csökkentsósvízi 
fauna térhódítása), 4. transzgressziós ciklus kezdete (nyíltvízi, sótartalom 
változásra érzékeny faunaelemek megjelenése). 
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10 ábra. Az I. széntelep fedő rétegsorának feltárása Diósgyőr határában (19-20. paraszekvenciák 
határa) 

Fig. 10 Outcrop in the sediment series above the 1 coal deposit in the vicinity of Diósgyőr (parasequences 19-20) 

A szekvenciasztratigráfiai értelmezés tükrében elmondható, hogy a szén
telepek képződése a progradáló sorozatok fölfelé lassuló progradációs üteméhez, 
síkparti fácieseihez köthetők. 

A kelet-borsodi Y telep a kezdeti transzgresszió retrogradáló paraszekvencia 
sorozatának szárazföld felé eltolódó síkparti fácieseiben jött létre. Erre utal a telep 
geometriája is, mivel helyenként erősen kivastagodó, ugyanakkor horizontálisan 
korlátozott kiterjedésű mocsári sorozatban jelenik meg, hasonló vastagságú, 
viszont ugyancsak kis horizontális elterjedésű, feltehetően parthomloki 
sziliciklasztos előtérrel (CROSS 1988). 

A IV, Illa., III., II. és la., I. telepek már progradáló, vagy progradációhoz 
kapcsolódó, de átmenetileg vertikálisan (időben) állandósult aggradációs 
szakaszban jelennek meg. Üledéksorban mutatott pozíciójukat tekintve 
leginkább a regressziós ciklusban vertikálisan állandósult (vertically stacked) 
széntelepekkel mutatnak rokonságot (CROSS 1988), ahol a fölfelé mind vastagodó 
telepcsoport létrejöttét a viszonylag hosszú ideig fennálló érzékeny dinamikus 
egyensúly tette lehetővé. 

A telepképződést a progradációs eseményeket megszakító, felerősödő 
tengerelőrenyomulások szüntették meg, ami egyben lehetővé tette a széntelepek 
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fosszilizálódását, megőrződését is. A progradáció során kialakuló lagúnák 
kezdetben szorosabb kapcsolatban voltak a nyílt medencével, s a szeparálódás és 
kiédesedés csak a fáciesek fokozatos eltolódásával ment végbe, ami összhangban 
van a paleontológiái alapon végzett szénláprekonstrukciókkal. 

A széntelepek feküjében, a széntelepek között és azok fedőjében található 
agyagos szintek RTG vizsgálatai (VICZIÁN et al. 1 9 9 7 ) igazolták a fekü és köztes 
településű agyagok vulkanogén eredetét, kaolinites mállását. Eszerint a 
sziliciklasztos anyagutánpótlással egyidőben jelentős mértékben juthattak be 
terrigén málladékok, ill. lepusztult, degradált talaj szelvények, ami jelentősen 
megváltoztathatta az öblözet vizének és fenéküledékeinek elemösszetételét (Na, 
K , Ca, Mg), ill. a fenékiszap szervesanyag tartalmát. A szénlápmocsarak 
„befulladását" előidéző transzgressziós eseményekre utal a szénfedőben 
jelentkező nyíltabbvízi pélitek agyagásvány asszociációjának terrigén törmelékes 
jellege is (VICZIÁN et al. 1 9 9 7 ) . 

A rétegsor felső szakaszán a széntelepek kimaradása a korábbiakhoz 
viszonyítva megváltozott őskörnyezeti feltételeket tükröz. A nyíltmedence 
normálsósvízi környezetei a korábbiaknál nagyobb hatással voltak a part
fejlődésre, ami sósvizű lagúnák, ill. nyílt partok létrejöttében nyilvánulhatott 
meg. Erre utal a medencebelsőt képviselő partközeli övek foraminifera társu
lásainak megjelenése is pl. a Sb -2 fúrás 1 2 3 - 2 6 2 m-ében (KORECZNÉ LAKY 1 9 5 8 ) . 

Szekvenciasztratigráfiai és kronológiai vonatkozások 

A széntelepes rétegsor kora 

A helvét emeletet a Középső Paratethys területén a század 70-es éveitől 
ottnangi és kárpáti emeletekre bontották (ClCHA et al. 1967), ahol az ottnangi-
kárpáti határt az ún. „Rzehakiás rétegek" felső szintje, a kárpáti-bádeni 
emelethatárt a Praeorbulina glomerosa-s szint képezi. A Rzehakia- (Oncophora-) 
félék Nógrádban a széntelepes rétegsor fölött települnek (HÁMOR 1985), ami itt 
közelítőleg megfelel MARTlNl-féle (1971) NN 4-es nannozóna alsó határának 
(HORVÁTH & NAGYMAROSY 1979). A kelet-borsodi helvét széntelepes rétegsort 
korábban egyértelműen ottnanginak tartották, a malakológiai és mikropaleonto-
lógiai vizsgálatok viszont fölvetették, hogy az összletnek legalább egy része a 
kárpáti emeletbe tartozhat. 

A puhatestű vizsgálatok kárpáti faunaelemeket jeleztek a I I . telep fölött (T. 50, 
T. 54, T. 56, T. 58 - BÁLDI 1973). A Sajóvelezd-49 fúrás 388,5-389,5 m-es mélység
közében megjelenő Rzehakia socialis (BÁLDI 1976) a Ny-borsodi I I I . telep fölött már 
kárpáti korra utalhat, a borsodi oncophorás rétegekkel kapcsolatos adatok 
összefoglaló értékelése során azonban RADÓCZ (1987) az oncophorák több 
szintben (ottnangi, kárpáti) való településének lehetősége mellett foglal állást, 
felvetve a nógrádi és Ny-borsodi széntelepes sorozat azonosságának kérdését is. 
A nannoplankton vizsgálatok a Sv--i9 fúrás rzehakiás-congeriás összletében (380 
m) NN 4-es nannozónát jeleztek ami alapján NAGYMAROSY (1980) a rzehakiás 
rétegeket „felsőottnangi, vagy még valószínűbben alsó kárpáti"-nak tartotta, de 
később a kárpáti kort kizárta (BOHN HAVAS & NAGYMAROSY 1985). 
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A szervesvázú mikroplankton vizsgálatok a kelet-borsodi IV telep környeze
tében mutatták ki egy Tasmanites sp., ill. a Hystríchokolpoma rigaude (D. MAIER) 
jelenlétét, melyek analógiák alapján (Tekeres-1, Várpalota-87 fúrások) a Pannon
medencében a kárpáti transzgresszió során jelentek meg (SüTŐNÉ SZENTAI in 
H E G Y I 1986, SŰTŐNÉ SZENTAI in RADÓCZ 1983). A kelet-borsodi II. telep fedőjében 
települő agyagos aleurit kárpáti korát egyes taxonok (Tasmanites, Tytthodiscus, 
Pleurozonaria, valamint a Pterospermopsis dinoflagellata nemzetség két faja) 
együttes előfordulása jelzi (SÜTŐNÉ SZENTAI 1994, 2000) . A foraminifera 
vizsgálatok a tardonai fúrásokban (T-62, T-66) a II. telep fölötti meddőben 
kárpáti kort, ill. a Garábi Slírrel való rokonságot jeleznek (TÍMÁR l-né in G O D A 
1979a, KERNERNÉ SÜMEGI in GODA 1979b), e foraminifera együttesek sztratigráfiai 
értékét azonban megkérdőjelezi a jellegzetesen csökkentsósvízi faunaelemek 
fáciesfüggősége. 

A borsodi széntelepes összlet kora további vizsgálat tárgyát képezi, annyi 
azonban elmondható, hogy a megállapított ottnangi-kárpáti határ a borsodi 
széntelepes összletben mind lejjebb tolódik, s „a K-borsodi medencében már 
bizonyos, hogy ott a több mint 5 barnakőszéntelepet tartalmazó kőszénösszlet 
felső része (fele-kétharmada) már kárpáti lehet" (RADÓCZ 1987). 

Az üledékképződés periodicitása és sebessége 

A széntelepes rétegsor és tengeri magasfedőjének jelenleg ismert üledék-
összlete 25 paraciklusra bontható. Egy-egy paraszekvencia képződési idejéül 
annak genetikai jellege miatt (ötödrendű ciklusok - 1 . fenn) átlagosan 24 000 évet 
számolhatunk. Mivel az egyes paraszekvenciák átlagos vastagsága nem éri el a 20 
m-t, 20%-os tömörödési rátával számolva, az ezer éves ülepedési ráta nem éri el 
a 100 cm-t. Bár az üledékképződési sebességek számításba vételét kellő 
óvatossággal kell kezelnünk, a kapott érték biztonságosan belül marad a jelenkori 
hasonló fáciesekben megfigyelt 300-600 cm/1000 éves átlagon (OLSEN 1978). A 
kisebb üledékképződési ütem feltehetően a háttérben található szárazulati 
térszínek viszonylag kis kiterjedésével és csekély tagoltságával ebből adódó 
kisebb üledék-utánpótlódással hozható kapcsolatba. 

A jelenleg ismert üledéksor lerakódásához tehát mintegy 600 000 évre volt 
szükség, azt azonban csak pontos rétegtani kép birtokában lehetne becsülni, 
hogy a prebádeni erózió mennyit pusztított le az összletből. Az ottnangi-kárpáti 
események abszolút kronológiai értelemben 2,8 millió évet ölelnek fel (19-16,2), 
ahol az ottnangi-kárpáti határ 17,2 millió év körül van. A jelenleg ismert borsodi 
üledéksor képződése mindössze hatszázezer évet tesz ki. Figyelembe véve, hogy 
a középső riolittufa (16,4 millió év) K-en - ahol a rétegsor a legteljesebb - a 25. 
paraszekvencia fölött települ, ha a széntelepes rétegsor bázisát a kárpáti emelet 
alján jelöljük meg, hozzávetőlegesen 200 000 év hiátussal számolhatunk, ami - 0,2 
mm/éves denudációt véve figyelembe - becslés szerint mindössze 1,5 para
szekvencia képződésének és lepusztulásának idejét teszi ki, ami alig több mint 30 
m. Ha a jelenlegi elképzelések alapján az első, mintegy 10 paraszekvencia 
képződését (250 000 év) ottnanginak tekintjük, akkor a K- i területeken a rétegsor 
felső részéről lepusztult paraszekvenciák becsülhető száma kb. 3. 
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A K-i és Ny-i medencerészek között a bádeni fedőüledékekkel rögzített 
(prebádeni) eróziós diszkordancia helyenként 20-nál több paraszekvencia 
különbségével ér fel, s gyakran meghaladja a 10-et. E jelentős különbség két 
módon magyarázható. Vagy a bádeni üledékképződés indult jóval később Ny-
borsodban, vagy a Ny-i medencerészek már a kárpáti üledékképződéssel 
egyidőben bekapcsolódhattak a lepusztulásba. Valójában mindkét jelenséggel 
számolhatunk. Előbbit a Ny- és K-borsodi bádeni rétegsorokon végzett 
korrelációs vizsgálataink támasztották alá, utóbbira a kárpáti szénlápövek 
fáceseinek térbeli eltolódásai utalnak. 

A háttérben zajló eusztatikus tengerszint-ingadozások, tektonikai események 

Elsőként a rétegsorban kimutatható harmadrendű ciklus lehetséges párhuza
mosításának kérdését járjuk körül. Az izotóp adatokkal korrelált glacio-
eusztatikus tengerszint-ingadozások (ABREU & HADDAD in VAKARCS 1997 p. 157) 
közül kettő esik az ottnangi-kárpáti korra (Bur-3, Bur-4). Figyelembe véve, hogy 
az egész rétegsor egyetlen harmadrendű ciklus részének tekinthető, vagyis a 
rétegsorban eusztatikus tengerszint-csökkenésre utaló szekvenciahatár nem 
mutatható ki, ill. hogy a rétegsor felső felének kora bizonyosan kárpáti, a 
harmadrendű ciklus a Bur-4 eseménnyel párhuzamosítható legnagyobb való
színűséggel (TB2.2 in H A Q et al. 1988). 

Ezzel jó összhangban áll az a tény, hogy a negyedrendű ciklusok megjelenése 
leginkább a medencefejlődés tektonikus zavaraira utal, ami ugyancsak a Bur-4 
ciklussal párhuzamosan zajló óstájer orogén fázis tektonikus mikroritmusainak 
hatását mutatja a változásokra rendkívül érzékeny fácieskörnyezetben. 

Konklúziók 

1. A nagy felbontású szekvencia analízis során a K-borsodi medence D-i részén 
25 paraszekvenciát mutattunk ki. A teljes rétegsoron belül az üledékképződési 
viszonyok eltolódása alapján hat jelentősebb transzgressziós és ezt követő 
progradációs esemény állapítható meg. 

2. A ciklusok rendűségének értékelésekor a teljes rétegsor egyetlen eusztati-
kusan létrejövő harmadrendű ciklus transzgresszív, ill. korai nagyvízi kifejlő
désének felel meg, melyben négy negyedrendű ciklus különíthető el. Ezek közül 
három feltehetően tektonikus eredetű. A paraszekvenciák a precessziós 
ingadozások által generált ötödrendű ciklusok. A térség egykori kiemelt, 
medenceperemi helyzetére, ugyanakkor relatíve gyors üledékképződésére utal, 
hogy érzékenyen reagál a kisléptékű tengerszint ingadozásokra, ami elősegítheti 
a ötödrendű ciklusok felerősödését, egyszersmind az erősen oszcillatív jelleg 
kialakulását. 

3. A teljes képződménysor tehát egy harmadrendű ciklus transzgresszív és 
korai nagyvízi rendszer egységének selfperemi (párkányperemi) kifejlődéseként 
jött létre, s figyelembe véve az összlet jelentős részének kárpáti korát, az É-
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Magyarországon egyidejűleg kifejlődött medencebeli kifejlődések (pl. Garábi 
Slír) partközeli heterópikusaként fogható fel. 

4. Az V. telep retrogradációs, az e fölött települő telepek progradációs, ill. 
progradációs-aggradációs üledékképződési szakaszhoz kapcsolódnak, amit nem 
csak a beágyazó üledékek szedimentológiája, de a széntelepek geometriája is 
kitűnően igazol. 

5. Az ősföldrajzi értékelések felvetik a K- és Ny-borsodi széntelepes rétegsor 
kapcsolatának lehetőségét, ami a Darnó-vonal tektonikai értelmezéséhez fontos 
adalék. 

6. Ugyancsak a karottázskorrelációk alapján merül fel (újra) a Ny- és K-Borsodi 
széntelepek párhuzamosításának alternatív lehetősége. Ennek során a Ny-
borsodi III. - K-borsodi V, Ny-borsodi II. - K-borsodi IV, ill. Ny-borsodi „Borsodi 
csík" - K-borsodi Illa. telepek bizonyultak leginkább egybevethetőnek, míg a Ny-
borsodi I. telep K-borsodban csak csökevényesen jelenik meg. 
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