További programok a www.geotopnap.hu weboldalon.
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ALGINITBÁNYA

Izgalmas természeti, kultúrtörténeti és tájképi geokirándulásra invitáljuk a kedves érdeklődőket Pulára, az alginitbányába.
Pula a „fészekalja falunak” is becézett település a Vázsonyi-séd (Eger-patak) völgyének egyik
legkeletibb települése. Neve a kicsi jelentésű pólya-pulya szavakból eredeztethető. A falu határa és
annak környéke a régészeti lelőhelyek bizonysága
szerint az emberiség kezdete óta lakott. A község
határa ritka természeti kincsekben is gazdag. A Balaton-felvidéken, a Bakonyban és a Kisalföld peremén
több helyen kisebb külfejtések tájsebeit fedezhetjük fel - Pula határában is -, ahol finoman rétegzett,
sötét színű, agyaghoz hasonló ásványi nyersanyag
bányászatát végzik. A papírvékony kis üledékrétegek lapjai között több millió évvel ezelőtt élt növények és halak maradványaira lehetünk figyelmesek.
A magas szervesanyag-tartalmú üledék neve az
alginit (vagy olajpala), melynek kialakulása különleges körülmények között történt. Az alginit közel

négymillió éve keletkezett és itt mintegy negyven
méter vastagságú, kiváló talajjavító kőzetféleség. A
Pulai-alginitbánya különlegessége, hogy ősorszarvúak és őshalak maradványait találták meg itt, de
ősfák lenyomatát is őrzik a kőzetek. Az alginit-telep
déli szélén a hajdani gejzírforrás kúpjának maradványa érdemel figyelmet. A Rétek-en a Congeria kagyló-nemzetség megkövesedett mészhéjának maradványa, a kecskeköröm gyűjthető. Ugyancsak a Rétek
mélyebb rétegei tőzeget, másutt kavics anyagot rejtegetnek. A falu alsó végén, a temető alatt középkori kőbánya maradványa található.
A geotúra alkalmával megismerkedünk az
alginittel, az év nyersanyagával. A temető melletti
tufagyűrű megtekintése során néhány szót hallhatunka az alginit keletkezéséről, felhasználásáról, tudományos jelentőségéről. Az elhangzottak után az
alginitbányában ősmaradványgyűjtés lesz a múzeum gyűjteménye számára.

Bővebb információkat találsz a www.ddnp.hu,
illetve a www.geotopnapok.hu weboldalakon.

Geotúra nehézsége, általános tudnivalók, információk:
A geotúra nehézségi foka: könnyű, bárki számára teljesíthető. A Pulai temetőnél lesz a találkozási, illetve visszaérkezési pont. A túrán több megálló is lesz, ahol enni-inni,
pihenni, felfrissülni is lehet. Csekély szintemelkedésre kell
számítani, azonban kellő odafigyelést igényel a kiálló,
esetenként csúszós kövek miatt. Az egyes megállóknál a
túravezetők kisebb előadásokat tartanak a Pulai-alginitbányában fellelhető természeti értékekről.
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