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Abstract 

This preliminary study is a result of the cooperation between the Department of Applied and 
Environmental Geology of Eötvös Loránd University and the Department of Soil Science and 
Agricultural Chemistry of the Szent István University. The details of this study can be found in the M. 
Sc. Thesis of the senior author (HORVÁTH 1999). 

We present the results of field- and laboratory work done on Pliocene-Pleistocene formations 
exposed in the open-cast lignite mine of the Mátra Power Station. 

The most important observations made in the course of the study of 11 profiles are the followings: 
The reddish brown silty clay ("red clay") is separated by a distinct erosional unconformity from the 

underlying lignitiferous Late Pannonian alluvial sequence. Based on the thickness of the red clay, the 
studied 11 profiles could be divided into two main groups according to their position related to the 
palaeolandscape. 

The platy structure of the bedrock was identified as being the result of frost action. The position of 
the "red clay" in the palaeovalley and its pedorelict-bearing texture suggest that the red clay has been 
resedimented. The abundance of soil structure, soil horizons and clay illuviation are, however, the 
signs of in situ soil formation. 

Traces of microfauna living near the soil surface could be identified by micromorphological means 
from the red clay. It suggests that the accumulation of red clay has been punctuated by periods of soil 
formation. 

Összefoglalás 

Jelen tanulmány az ELTE Alkalmazott- és Környezetföldtani Tanszéke és a Szent Isván Egyetem 
Talajtani és Agrokémiai Tanszéke között 1997 óta fenálló együttműködés időszakában végzett kutatás 
és az ennek során született szakdolgozat (HORVÁTH 1999) részeredményeit mutatja be. 

A Mátrai Erőmű Rt. mátraaljai külfejtéseiben, pliocén-pleisztocén képződmények 11 db 
rétegoszlopát vizsgálva megállapítható volt, hogy a vizsgálat alá vont vörösbarna kőzetlisztes agyag 
(továbbiakban vörösagyag) diszkordancia felülettel elválasztva települ a feküjét képező, 
telepnyomokat tartalmazó, alluviális felső-pannon lignitfedő képződményre. 

Bemutatunk két típusszelvényt; a vörösagyag feküjében felismert lemezes szerkezetet, amely 
fagyhatás követkeménye; és demonstráljuk, hogy a vörösbarna kőzetlisztes agyag paleovölgybeli 

^ELTE Alkalmazott- és Környezetföldtani Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
2 Szent István Egyetem, Talajtani- és Agrokémiai Tanszék, 2100 Gödöllő, Práter Károly u. 1. 
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helyzete, pedoreliktum-szemcsés szövete áthalmozottságot jelez. Ugyanakkor a helyben történt 
talajképződési folyamatokat bizonyítja az életnyomok gazdagsága, a talajszerkezet, a talajszintek és a 
szelvénybeli agyagmozgás jelenléte. 

Mikromorfológiai vizsgálatokkal a vörösagyagból talajfelszín közelében élő mikrofaunát sikerült 
kimutatni, mely arra utal, hogy a vörösagyag felhalmozódása közben talajképződési időszakok is 
voltak. 

Bevezetés és kutatástörténet 

A visontai külfejtésben a - főként a lignitbányászathoz kapcsolódó - földtani 
kutatásról, térképezésről rendelkezésre álló adatokat JÁMBOR et al. ( 1 9 6 6 ) , MIKLÓS 
( 1 9 6 7 ) , CSILLING et al. ( 1 9 8 5 ) foglalták össze. A környezetváltozás témaköréhez 
tartozó kutatások közül az alábbiakat emeljük ki: 

KRETZOI et al. ( 1 9 8 2 ) méréseket végeztek a Thorez Bánya Keleti-II. sz. külfejté
sében. A geomorfológiai, paleontológiái és paleomágneses vizsgálatok alapján 
megállapították, hogy a lignitet fedő hordalékkúp összlet olyan eróziós
akkumulációs epizódokból álló folyamatsor eredményeként jött létre, amelynek 
során legalább 1 5 alkalommal ment végbe mállás, ill. talajképződés. 

SZÉKELY ( 1 9 6 0 ) és PÉCSI ( 1 9 9 1 ) szerint a („valódi") vörösagyag a késő-pannóniai 

végén, ill. azt követően a hegylábfelszín formálódása során alakult ki, szélsősé
gesen mediterrán klimatikus feltételek között. PÉCSI ( 1 9 9 1 ) , a rendelkezésre álló 
bio- és litosztratigráfiai, továbbá a paleomágneses vizsgálatok és a rétegtani-
geomorfológiai helyzet figyelembevételével arra következtetett, hogy a valódi 
vörösagyag helyben képződött maradványai, főként a Gilbert, ill. azt megelőző 
paleomágneses szakaszból is ( 4 , 0 - 5 , 5 M év) származhatnak. 

A terület biosztratigráfiai feldolgozásában részt vett F O D O R és V Ö R Ö S ( 1 9 9 0 ) , 
akik pleisztocén gerinces csontleleteket dolgoztak fel, H Í R ( 1 9 8 8 ) puhatestűeket és 
aprógerinceseket írt le a külfejtés löszrétegeiből. FÜKÖH ( 1 9 9 9 ) kvartermalako-
lógiai vizsgálatokat alkalmazott a Mátraalja negyedidőszaki fejlődéstörténetének 
kiegészítésére. 

A Mátraalján, a Keleti-I. és Nyugati bányákat már bezárták, jelenleg a Keleti-
II. sz. és az ún. „Kis Déli" bányákban, illetve a KEK felé a Bükkábrányi kül
fejtésben folyik lignit kitermelés. A külfejtések mindegyike jó lehetőséget kínál a 
pliocén-pleisztocén képződmények és földtani folyamatok nagy területen való 
tanulmányozására. 

A terület földtani felépítése 

JASKÓ ( 1 9 8 5 ) összefoglalása nyomán a következő főbb jellemzőket emeljük ki: 
A Cserhát, Mátra és a Bükk hegységet délről szegélyező neogén süllyedéket 

kitöltő képződmény legalsó tagja nagy vastagságú ( 3 5 0 0 m). A Mátra közvetlen 
déli előterében az alsó-pannóniai összletet nem ismerjük. Idézett szerző, a 
lignittelepes összlet alatt, a Mátra-Bükkalján a felső-pannóniai alemelet középső 
tagozatának oszcillációs szintjét érti. A lignittelepes összlet vastagsága maximum 
1 5 0 - 2 5 0 m. A fedőösszlet a Mátra és a Bükk déli tövében pleisztocén korú, s csak 
a Hatvan, Vámosgyörk, Füzesabony vonaltól délre - ahol az összlet a mélybe 
süllyed - iktatódik közéjük egy főleg agyag és homokrétegek váltakozásából álló 
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és lignittelepeket már nem tartalmazó rétegcsoport. A pliocénnek ezt a zárótagját 
nevezték régen „levanteinek". A fúráshálózat adataiból pontosan megszerkesz
tett földtani szelvények segítségével a pliocén végi és pleisztocén eleji domborzat 
jól nyomonkövethető. 

A negyedidőszaki fedőtakaró eróziós diszkordanciával fedi a telepes összlet 
felszínét, geometriailag a pliocén végi lepusztulási reliefhez igazodik. Ez az 
összlet dél felé gyorsan kivastagszik: a kvarter fedőtakaró a Mátra és a Bükk 
hegység lábánál 20-25 méternél nem vastagabb, de néhány tíz km-re délebbre a 
100-150 métert is elérheti. A pleisztocénben a Mátra és a Bükk kiemelkedése 
következtében a hegységek területén megnőtt a reliefenergia és a törmelék
szállítás. A hegylábi környezetben ugyanekkor, a patakok lecsökkent szállító
képessége következtében az üledék hordalékkúpok formájában terült szét a 
pl iocén-pannóniai képződmények felszínén. A Mátra D-i hegyláb felszínén lera
kódott hordalékkúpok kavicsanyaga túlnyomórészt a mátrai vulkánitok lepusz
tulásából származik. 

A vizsgált szelvényszakasz bemutatása 

A vizsgálat alá vont terület a Kis-Déli Bányaüzem DNy-i részén (1. ábra, 1. kép) 
helyezkedik el. 

800 méteres szakaszon a szelvények talpa, a felső bányaművelési szinten 125 és 
130 m tszfm. közötti helyzetű, tetőmagasságuk 133 és 147 m közötti, a jelenlegi 

1. ábra. A vizsgálat alá vont terület vázlatos helyszínrajza a Mátraalján. A számok a dokumentált 
szelvényeket jelölik (forrás: Mátrai Erőmű Rt. Geológiai Osztály) 

Fig. 1 Map numbers indicate the described profiles (source: Geological Department of the Mátra Power Station) 
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1. kép. A Visonta „Kis Déli" bányaüzem részlete. A felső-pannóniai lignitet 
tartalmazó alluviális sorozatot a vörösagyagtól egy az egykori dombor-zatot is 
kijelölő éles diszkordanciafelület választja el. Háttérben a Mátra látható. — 
View of the "Little South" quarry. Sharp unconformity surface divides the Late 
Pannonian lignite-bearing alluvial series (bottom) and the red clay (above) 

domborzat függvényében. A pliocén-pleisztocén összleten belül K-ről Ny-ra 
haladva két kifejlődési típus különíthető el. 

A szelvényszakasz K- i részén paleovölgybeü helyzetben vizsgáltuk az általunk 
4-es számmal jelölt szelvényt (2. ábra, 2. kép). A 8 méter vastag, zöldesszürke 
agyag és keresztrétegzett sárgásbarna homok váltakozásából álló képződ
ményegyüttes fekete szenes agyag sávokat tartalmaz. A zöldesszürke agyag 
szenes sávokkal, hidromorf paleotalajokkal megszakított ártéri kifejlődésként, a 
keresztrétegzett homok egykori övzátony részeként értelmezhető. Mindkettő 
még a felső-pannóniai alemeletbe tartozó lignitet fedő alluviális sorozathoz kap
csolódik (CSILLING et al. 1 9 8 5 ) . 

A képződményegyüttes felső része helyenként jellegzetes lemezes, lencsés 
szerkezet mutat (3. kép), valamint vörösagyaggal kitöltött sűrű életnyomok tagolják 
(4. kép). A nyomfosszíliák geometriai tulajdonságait (méteres hosszúság, dm-es 
vastagság, elágazások vö. RETALLACK 1 9 9 0 ) és a bennük, KORDOS László által talált 
Lagurus lagurust figyelembe véve, az állatjáratokat kisemlősök hozhatták létre. 

A lemezes szerkezet már terepen is megengedi a fagyhatás feltételezését (VAN 
VLIET-LANOE 1 9 8 5 ) , míg a vörösagyaggal kitöltött, gyakori állatjáratok gazdag 
élettevékenységet jeleznek, amelynek melegebb, nedvesebb környezet kedvez. 
Az e felett lévő kb. 1 m vastag rózsaszín kőzetlisztes agyagban a zöldesszürke 
agyag breccsás darabjai láthatóak (3. ábra, a, b). Ehhez szintén fagylemezes 
szerkezet kapcsolódik. 

A rózsaszín kőzetlisztes agyagra felfelé vörösesbarna kőzetlisztes agyag 
következik, melynek alsó részén meszes csomókat, felső részén hézagkitöltéseket 
találunk, amelyek finom pormésszel vannak kitöltve. Az uralkodó agyagásvány 
ebben a szelvényben szmektit (NÉMETH et al. 1 9 9 9 ) . Az agyag szerkezete hasábos, 
gyakoriak benne a fényes csúszási tükrök ( 5 . kép). 
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fagylemezesség 

közet l isztes agyag, nagyon sötét szürkésbarna 
( 1 0 Y R 3 / 2 ) 

közet l isztes agyag, barna ( 7 , 5 Y 5 /8 ) 

közet l isztes agyag, vörösesbarna 
( 5 Y R 3 / 3 ) 

másodlagos CaC0 3 kiválás 

közetl isztes agyag, rózsaszín ( 7 . 5 Y R 7 / 4 ) 

2. ábra. A 4-es számú szelvényezési pont földtani rétegoszlopa, amely egy paleovölgybeli helyzetet 
képvisel. Jobboldalt a képződmény neve, színe és a Munsell skála (Munsell 1990) szerinti színkódja 
olvasható. Sztereokoordináták: X: 29630, Y: 76700, Z: 135 m (1 m) 

Fig. 2 Stratigraphie coloumn of site № 4 indicates palaeovalley position. Petrography, colour and Munsell Chart 
codes (Munsell 1990) are presented. Stereocoordinates: X: 29630, Y: 76700, Z: 135 m (+/-1 m) 
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2. kép. A 4-es számú szelvényezési ponton készült felvétel. A világos színű, 
lignit-telepnyomokat tartalmazó - ezért biztosan késő-pannóniai korú -
lignitfedő képződményegyüttes és az efelett taláható posztpannóniai 
vörösagyag között a réteghatár elmosódott, mert az egészet életnyomok 
járják át és különféle mészfelhalmozódások tarkítják. — The site N° 4 on the 
field. Light coloured Late Pannonian sandy-silty clay (bottom) and post Pannonian 
red clay (above). The boundary inbetween the two is blurred by abundant 
bioturbation and accumulations of secondary CaC03 

3. kép. Fagylemezes szerkezet a felső-
pannóniai alemeletbe tartozó alluviális sorozat 
felső részén, az eróziós diszkordancia felület 
alatt. — Platy structure resulted by frost action on 
the upper part of the Late Pannonian alluvial series, 
immediately below the unconformity 
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3. ábra. A felső-pannóniai alemeletbe tartozó allu-
viális sorozat felső részén megfigyelt (a) és értel
mezett (b) lemezes, breccsás szerkezet. Kialakulá
sában a fagyás-olvadás ciklusok változásának és az 
egyidejű másodlagos C a C 0 3 kiválásnak volt 
szerepe 

Fig. 3 Observed (a) and interpreted (b) platy, brecciated 
structure in the upper part of the Late Pannonian 
alluvial series. Repeated freeze-thaw cycles and the 
simultaneous precipitation of secondary CaC03 played a 
role in the formation of it 

4. kép. Életnyomok harántolják a lignit
telepnyomokat tartalmazó képződmény-
együttest. Kitöltésüka rétegsor felső részén 
található vörösagyagból származik. — The lignite-
bearing formation is penetrated by abundant 
biogalleries. These are filled by red clay 
originating from the upper part of the stratigraphie 
coloumn 
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4. ábra. A 11-es számú szelvényezési pont, 
amely egy paleomagaslati helyzetet 
képvisel. Jobboldalt a képződmény neve, 
színe és a MunseU skála szerinti színkódja 
olvasható. Sztereokoordináták: X: 30030, Y: 
76350, Z: 140 m ( + / - lm) 

Fig. 4 Stratigraphie coloumn of site №11 
indicates palaeoheight position. Petrography, 
colour and Munsell Chart codes are presented. 
Stereocoordinates: X: 30030, Y: 76350, Z: 140 
m (+/- lm) 

5. kép. A vörösbarna kőzetlisztes agyag 
szerkezete hasábos, fényes csúszási felületek 
láthatóak benne. Mindez a váltakozóan 
száraz-nedves időszakok váltakozásának az 
eredménye duzzadó agyagásvány jelenlé
tében. A mészcsomók későbbi, szárazabb 
klímát jeleznek. — Prismatic structure of the 
reddish brown silty clay and slickensides supposed 
to have been resulted by repeated wetting and 
drying in the presence of shrinking clay 

másodlagos C a C O , , lágy 
üledék deformációval 

A vörösagyag, a RETALLACK (1990) szerinti vertisol típusú paleotalajként értel

mezhető. 

A vörösagyag felett sötétbarna kőzetlisztes agyag (valószínűleg löszderivátum) 

települ. Ezen alakul ki a jelenkori talajtakaró, amely csernozjom barnaerdőtalaj, 

hasábos В szinttel és jelentős mennyiségű kalcium-karbonáttal а С szintben. 
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6. kép. A 11-es szelvényezési ponton készült felvétel. A vastag, rétegzett késő-pannóniai korú lignit-
telepnyomos fedőösszlet felett zavart réteghatár után következik a vörösagyag. A szelvény 
tetején a mészkiválások látványos lágy üledék deformációt mutatnak. — Site №11. The boundary 
between the red clay (on top) and the thick Late Pannonian alluvial sediments (bottom) is disturbed. Secondary 
CaC03 precipitations exhibit spectacular soft-sediment deformations close to the top of the profile 

7. kép. Mikroszkóp alatt látszik jól a lemezes szerkezet, amelyhez tömör, pórusmentes, 
aggregátumok kapcsolódnak. Az aggregátumok peremén vörösbarna Fe-oxidos kéreg, 
hártyaszerű képződmény található. Létrejöttét véleményünk szerint fagyás-olvadás 
ciklusok váltakozása okozta (1 N). — Platy structure with dense, non-porous aggregates. Note the red-russet 
Fe-oxide rich internal hypo-coating on the margins of the aggregates, thought to have formed as a result offreeze-
thaw cycles (1 N) 

A szelvényszakasz Ny-i részén a lepusztulási felszín paleomagaslatnak 
megfelelő tartományában a lignitfedő alluviális sorozat nagyobb vastagságban 
tanulmányozható. Itt csonkult, kb. 3 m vastag a vörösesbarna kőzetlisztes agyag, 
az infúziós lösz és a jelenkori talajszint (4. ábra, 6. kép). 

A mindkét szelvényben megfigyelt ferde, meszes hézagkitöltések, hullámos 
lángnyelv-, párna szerű formák, anyagkeveredések lágy üledékdeformációként 
értelmezhetőek, amelyek a duzzadó agyag jelenléte (száradás-összehúzódás, 
nedvesedés-tágulás), terhelés, a lejtős térszín, a fagyhatás és/vagy szeizmikus 
sokk miatt is kialakulhattak (6. kép). 
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Mikromorfológiai megfigyelések 

Az őskörnyezetváltozás és a felszínformálódás nyomonkövetését akkor segítik 
a mikromorfológiai megfigyelések, ha az általunk azonosított vázszemcsék és 
talajmátrix, illetve utólag kivált képződmények alakjáról, szöveti és szerkezeti 
viszonyairól, ezek esetleges megváltozásáról pontosabb információt kapunk. 

A mikromorfológiai megfigyeléseink közül az alábbiakat emeljük ki: 

A késő-pannóniai korú alluviális sorozat felső része 

1. Az olajzöld agyag és rózsaszín kőzetlisztes agyag határánál, annak környeze
tében - a terepen is megfigyelhető breccsás szerkezethez, lencsés C a C 0 3 kiválás
hoz kapcsolódóan - mikroszkópi méretekben is mikrolemezes szerkezetet, nyílt 
vízszintes hézagokat, tömör, pórusmentes, aggregátumokat sikerült kimutatni. Az 
aggregátumok peremén vörösbarna Fe-oxidos kéreg, hártyaszerű képződmény 
található (7 . kép). Mivel ezek az aggregátumok nyílt vízszintes hézagokhoz, 
lemezes szerkezethez kapcsolódnak, irodalmi analógiák alapján fagyhatás 
eredményének minősíthetők. (VAN VLIET-LANOE 1 9 8 5 ; BECZE-DEÁK 1 9 9 7 ) . Létre
jöt tük a fágyás-olvadás ciklusok váltakozása során a kifagyással járó ultraszára
dás miatti tömörödésnek köszönhető. Az aggregátumok felületét burkoló Fe-oxid 
hártya az aggregátumok közötti hézagokból kifagyott vízből válhatott ki. 

A mikrites aggregátumok úgy jöhettek létre, hogy a fagyás-olvadás ciklusok 
váltakozása során fagyáskor a víz megszilárdulása következtében a maradék 
oldat betöményedik, hidrogén-karbonát ionokra túltelítetté válik, ezért kalcium
karbonát válik ki (VAN VLIET-LANOE 1 9 8 5 ) . A fagy hatására bekövetkező Fe-oxid 
kiválását KRIVÁN ( 1 9 5 8 ) jéglencsés-leveles állótundra jelenségek magyarországi 
bemutatása kapcsán írta le. 

2 . A gyakori hólyagüregek valószínűleg a fagyás miatti kigázosodás során kelet
keznek (8. kép). Ez megvalósulhat ismételt száradás/átnedvesedés következtében, 
de eredményezheti a fölös szén-dioxidnak a jéglencsék, jeges csomók kialakulása 
során bekövetkező eltávozása is (vö. FITZPATRICK 1 9 5 6 in VAN VLIET-LANOE 1 9 8 5 és 
B R E W E R 1 9 7 6 ) . 

A jéglencsék által elhagyott nyílt repedések, hézagok rendkívül stabilak (VAN 
VLIET-LANOE 1 9 8 5 ) . Ilyen hólyagüregek lemezes szerkezettel párosulva az alluvi
ális sorozat felső részében találhatóak, ezért gondoljuk, hogy velük kapcsolatban 
indokolt a fagyhatás feltételezése. 

3 . A felső-pannóniai alluviális sorozat felső részén található mészdús 
lencsékből, összefüggő karbonátrétegekből, a kemény meszes csomókból és a 
felső vörösagyagos képződményből származó mintákban megfigyelt karbonát
kiválások jellemzően mikritesek (9. kép). Ez utalhat arra, hogy a mészanyag 
kiválása agyagos képződményben történt (WIEDER & YAALON 1 9 7 4 in BECZE-DEÁK 
1 9 9 7 ) , de magyarázható azzal is, hogy a túltelített oldatból való gyors kiválás 
egyfajta evaporáció (FOLK 1 9 7 4 in BECZE-DEÁK 1 9 9 7 ) , esetleg fagykiszáradás ered
ménye lehet. 
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8. kép. A késő-pannóniai korú alluviális sorozat felső részén található enyhén kőzetlisztes, agyagos 
képződmény mikroszerkezete hólyagüreges. Fagyás-olvadással kapcsolatos kigázosodás 
során keletkeznek ilyen üregek ( + N). — The microstructure of the upper part of the Late Pannonian alluvial 
formation is vughy. Vughs may form on freeze-thaw related degassing (+ N) 

9. kép. A vizsgált szelvényekben csomókban, lencsékben hézagkitöltésként előforduló karbonátok 
legnagyobb része mikritesnek minősíthető az optikai mikroszkóp alatt. Ezen a felvételen 
a mészcsomóban található repedést is finomszemcsés karbonát béleli ( + N). — Most of the secondary 
CaC03 precipitations (nodules, lenses, various infillings) are micritic under the pétrographie microscope. Note 
the fine micritic carbonate coating the crack in the secondary CaC03 nodule (+ N) 

Vörösagyag 

1. Alapszövetében a durva/finom szemcsék aránya 10 m m határértéknél 
gyakran meghaladja az 50%-ot. Jelölése: c/f (10) > 5 0 % (BULLOCK et al. 1985). A 
kőzettanilag kőzetlisztes agyagban a kőzetliszt tartományban a kvarcszemcsék 
uralkodnak. Gyakoriak a néhány mm nagyságú, sötét vörösbarna-, fekete színű, 
szögletes vagy kerek átmetszetú szemcsék. Ezek közül a szögletes körvonalúak 
lehetnek lito- és vagy pedoreliktum szemcsék (TUCKER et al. 1994 in SZENDREI 2000). 
Ezek utalhatnak hosszabb-rövidebb távú szállításra, áthalmozottságra. (20. kép). A 
vörösagyagban a vázszemcsék körül és az alapagyagon belül gyakori a finom
szemcseméretű elegyrészek (itt agyag) orientációja (11. kép). Ezek kialakulhatnak 
a száraz-nedves körülmények, az összehúzódás-duzzadás váltakozásából adódó 
feszültségek hatására (BREWER 1976). 

2. A vörösesbarna kőzetlisztes agyagból sikerült kimutatni talajlakó faunára és 
az egykori növényekre utaló nyomokat. Egyik legfontosabb bizonyíték a kerek, 
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10. kép. A vörösagyag kőzettanilag, kőzetlisztes agyag, amelyben homok méretű kvarcszemcsék és 
lito- és/vagy pedoreliktumszemcsék találhatóak ( 1 N). — Petrographically the „red clay" is a silty clay 
where sand size particles, litho- and/or pedorelict grains are also found. (1 N) 

11. kép. A vörösagyag alapszövetében zónás orientáció figyelhető meg. A száradás-nedvesedés 
váltakozását jelzi ( + N).— The clay fraction of the matrix of the red clay shows a distinctly oriented fabric -
another prof for the changing of wet and dry conditions. (+ N) 

elágazó, kamrákban végződő, csatornaszerű járatok jelenléte. A csatornákban, 
kamrákban gyakran tojásdad, ovaloid alakú, apró néhány 1 0 - 1 0 0 mm-es szem
csék találhatóak (12. kép). Morfológiájuk alapján lehetnek fekális pétietek, exkremen-
tumok és származhatnak atkáktól, Collemboláktól (ugróvillások) és Enchytraei-
daeáktól (televényférgek) (DÓZSA FARKAS szóbeli közlése; BULLOCK et al. 1 9 8 5 ; 
R Ö M B K E 1 9 9 1 , 1 9 8 9 ; , DUNGER et al. 1 9 9 0 ; VAN VLIET-LANOE 1 9 8 5 ) . A továbbkutatás 
során szükséges lenne az exkrementumok esetleg megmaradt szervesanyagának 
elemzése. Ezek az élőlények csak a talajtakaró felső 1 0 - 2 0 cm-ében élnek. 
Exkrementumaikat a visontai szelvényben a vörösesbarna kőzetlisztes agyag 
alsó, középső és felső szakaszán egyaránt sikerült megtalálni. 

Ez arra utal, hogy a vörösesbarna kőzetlisztes agyag felhalmozódása közben 
többször is volt lehetőségük megtelepedni a talajosodási folyamatokkal jellemez
hető környezetben. A vörösagyag tehát nyilvánvalóan több szakaszban halmozó
dott fel a Mátra előterében, s a felhalmozódási szakaszokat nyugodtabb, talaj
képződéssel jel lemezhető intervallumok választották el egymástól. 

3. Minden vörösagyag mintában találhatóak fekete, sötét vörösesbarna, amőba-
szerű, szabálytalan foltok vagy repedések, életnyomok mentén bevonatként, 
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12. kép. A 3-4 m vastag vörösagyag alsó, középső és felső részén, apró kamrában található tojásdad 
alakú szemcsék, amelyek az egykori talajfelszín közelében élő állatok exkrementumai 
lehetnek (1 N). — Ovoid grains filling small chambers were found in the lower, middle, and upper part of the 3—4 
m thick red clay. They were interpreted as excrements of animals which lived near the former soil surface. (1 N) 

13. kép. In situ Fe-, Mn-oxid, -oxihidroxid kiválás a vörösagyagban, amely a redoxviszonyok 
megváltozását jelzi (1 N). — In situ Fe-, Mn-oxid, -oxidehydroxide precipitation in the red clay as a sign of 
changing redox conditions (1 N) 

kitöltésként képződött ásványkiválások, gyakran határozatlan körvonallal. Ezek 
helyi kiválásra utalnak. BULLOCK et al. (1985) és BECZE-DEÁK (1997) talajszelvé
nyekben tett megfigyeléseit analógiaként használva ezek Fe, Mn-oxidok, -oxi-
hidroxidok lehetnek, s mint ilyenek a redoxviszonyok egykori változásait jelzik. 
(23. kép). 

4. A vörösagyagban található üregekben, életnyomokban tiszta, jól fejlett 
orientált agyaghártyákat találtunk (24. kép). Ez a vertisol jellegű paleotalaj kelet
kezési körülményeitől eltérő, későbbi talajképződési környezetet jelez, ahol már 
volt agyagvándorlás a szelvényen belül. 

Allatjáratok kevert anyagú kitöltéssel 

A vörösagyag alatt látható gyakori állatjáratok vörös/barna/szürke agyag 
kitöltésében jól felismerhetőek pedoreliktum szemcsék, azaz egykori talajok 
maradványai. Az állatjáratokban további, kisebb állatjáratok je lennek meg, 
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14. kép. A vörösagyagban, egy üreg belső falára kirakódott orientált agyaghártya, amely valószínűleg 
a vörösagyag képződése után keletkezett, szelvényen belüli agyagmozgás eredményeként. 
( + N). — Oriented clay coating on a pore wall. It suggests that in situ clay migration must have taken place 
some time after the deposition of the red clay (+ N) 

15. kép. A vékonycsiszolati kép egy életnyom részlete. Az életnyomban, az agyag anyagú kavicsok és 
kvarc szemcsék között egy másik életnyom, csatorna látható, amely pedoreliktum-
szemcsékkel és/vagy exkrementumokkal van kitöltve. Gazdag biológiai aktivitásra utal ( + N). — 
Detail of a biogallery. Inside the gallery there is another channel filled by pedorelict grains and/or 
excrements. This is a clear sign of abundant biological activity (+ N). 

amelyeket szintén pedoreliktum szemcsék és/vagy talajlakó fauna exkrementumai 
töltenek ki (15. kép). 

Lösz 

A 11. szelvényezési ponton sikerült löszt azonosítani (16. kép). Ez azért lénye
ges, mert felmerült, hogy a vizsgált szelvényekben nagy mennyiségben, változa
tos formában elhelyezkedő karbonátok létrejöhettek lösz mállása, a mészanyag 
kilúgozódása, majd kiválása hatására. Az erre vonatkozó geokémiai vizsgálatok 
megerősítették, hogy a szelvényekben található karbonátok csapadékvíz eredetű 
talajvízből válhattak ki: ô 1 8 0 ( S M O W ) : 22-28 , Ô 1 3 C ( P D B ) : - 9 - - 1 1 (MICHÉLI et al. 
1999). 
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16. kép. A „Kis-Déli" Bányaüzem DK-i végében 
megtalált lösz mikroszkópi felvétele, ahol 
kerekített és koptatott kvarc homokszemcsék 
láthatóak a meszes, kőzetlisztes, agyagos 
képződményben ( + N) — Photomicrograph of 
loess found in the SE corner of the "Little South" 
quarry. Rounded and worn quartz grains are seen in 
the calcareous, silty clayey matrix (+ N) 

Diszkusszió, következtetések 

A bemutatot t két t ípusszelvény 
terepi és mikromorfológiai vizsgálata 
alapján az alábbi, környezetváltozást 
jelző eseményeket sikerült kimutatni 
a lignitképződés utáni időszakból: 

1. A felső-pannóniai lignitet fedő 
ártéri és övzátony fáciesekkel 
je l lemezhető meanderező folyókör-
nyezet agyagos, homokos kép
ződményeit diszkordanciafelület vá
lasztja el a felette található vörös 
kőzetlisztes agyagtól, azaz az üledék

felhalmozódással jellemzett topo-gráfiailag alacsony helyzetű térszín kiemelke
dett és erózió színterévé vált. 

2 . A diszkordancia felület egykori völgyet és dombot határoz meg, amely a 
kiemelkedés következtében felerősödő eróziós folyamatokról tanúskodik. 

3. Terepi körülmények között fagyhatás nyomait sikerült azonosítani, amely
nek jellegzetes lemezes, aggregátumos szerkezete mikroszkóp alatt is bizonyítást 
nyert. 

A felső-pannóniai alluviális sorozaton is kimutathatóak voltak 1 - 2 méter 
mélyre hatoló fagynyomok, ez hideg klímára, legalább évszakosán ismétlődő 
fagyhatásra utal. A fagyhatás nyomainak az üledékben való megőrződése a klíma 
általános hűlésének jeleként fogható fel (a téli fagy nyomait nem tudja eltüntetni 
a kissé melegebb évszak vegetációs periódusaiban zajló bioturbáció). 

4 . A rétegsor felső részén található vörösesbarna kőzetlisztes agyag ásványos 
összetétele és mikromorfológiája (szmektites, csúszási nyomokkal, vasborsókkal) 
a mállás-talajképződés során változóan nedves-száraz, szemi-arid klímát jelez 
(SINGER 1 9 8 0 ) . Galacsinos, lito- és/vagy pedoreliktum szemcséket is tartalmazó 
szövete alapján, a vörösagyag legalább részben áthalmozott, részben azonban a 
helyszínen is talajosodott (jól fejlett talajszerkezet, agyagilluviáció, bőséges 
biológiai aktivitás). A vörösagyag alsó, középső és felső részében, az avarszinten 
lakó élőlények fekális pelletei azt jelzik, hogy a háttérben zajló talajerózió 
eredményeként bekövetkező felhalmozódást ismételten talaj képződési perió
dusok szakították meg. 

5. A fentiek alapján felmerül a lehetősége annak, hogy a vizsgált vörösagyag csak a 
negyedidőszak során került jelenlegi helyére azután, hogy az éghajlat hidegebbre fordult, 
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és fagyhatás érte a felső-pannon képződmények felszínét. Szállítási mechanizmusként 
talajosodási időszakokkal megszakított tömegmozgások valószínűsíthetők, a felhalmozódás 
helyszínét pedig a Mátra előterében lévő nagyméretű paleovölgyek jelölték ki. 

Köszönetnyilvánítás 

A Mátrai Erőmű Rt. engedélyezte a terepmunkát, a KISSNÉ M E Z E I Ágnes vezette 
Geológiai Osztály munkatársai segítették munkánkat. Köszönjük a gondolat
ébresztő beszélgetéseket BECZE-DEÁK Juditnak, Brigitte VAN-VLIET LANOË-nak, 
D Ó Z S A FARKAS Klárának, HORVÁTH Erzsébetnek, JÁMBOR Áronnak, KOVÁTS 
Andrásnak, Roger LANGOHR-nak, STEFANOVITS Pálnak. Köszönet illeti KOVÁCS 
Editet is. A kézirat gondos lektorálását JÁMBOR Áronnak és SZENDREI Gézának 
külön köszönjük. 

A kutatást támogatta a Soros Alapítvány és a TÉT 1-35/98 magyar-olasz 
együttműködésű kutatás. 
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