
URKÜT KÖRNYÉKI ALBAI MÉSZKŐ RÉTEGSOROK MIKROFÁCIES VIZSGÁLATA 

A Bauxitkutató Vállalat 1969-ben néhány kutató
fúrást mélyített a Déli-Bakonyban, az Úrkút és Kis-
lőd közötti területen. Ezek közül kettő, a Zsófia
puszta Zs—4 és Zs—6 jelű fúrás, albai rétegeket is 
harántolt. E két fúrás kréta mintaanyagát a válla
lat rendelkezésemre bocsátotta, amiért ezúton is 
köszönetet mondok. 

A Déli-Bakony albai mészkövét eddig csak mak
roszkóposán vizsgálták, eleinte felszíni és bányabeli 
észleletek, később mélyfúrások alapján. (KOVÁTS 
GY. 1860; HAUER F. 1862; BÖCKH J. 1875—78, 
1877—83; HANTKEN M. 1867, 1875—78, 1878; 
TAUSCH L. 1886; LÖRENTHEY I. 1895; SCHA-
FARZIK F. 1904; ID. LÓCZY L. 1913; ROZLOZS-
NIK P. 1925, 1940; KUTASSY E. 1940; VIGH GY. 
—ifj. NOSZKY J. 1941; ifj. NOSZKY J. 1953; AL
FÖLDI L.—KOPEK G.—VÉGH S. 1960; CZABA-
LAY L. 1962, 1964, 1965; DRUBINA M. 1957, 1959; 

1. A fúrások rétegsora a makroszkóposán megfigyelt jellegek 
alapján. (Jelmagyarázat az 1. ábrához.) 1: tömött és finom
szemcsés mészkő, 2: finom- és aprószemcsés mészkő válta
kozása, 3: aprószemcsés mészkő, 4: durvaszemcsés mészkő, 
5: finomkristályos mészkő, 6: mészhomokkő, orbitolinit, 
7: mésziszap kötőanyagú aprószemcsés konglomerátum, 8: 
biomorf mészkő, 9: erősen gumós, sztilolitos mészkő, 10: agya
gos mészkő, 11: pachyodontás mészkő, 12: halványbarna, 
sárgásbarna, 13: halványvörös, vörös, lilásvörös, 14: szürke, 
barnásszürke, 15: Orbitolina sp., 16: munieriás agyag összlet, 
17: szárazföldi tűzkőtörmelékes összlet, 18: k. eocén mészkő, 
19: eocén (?) bauxitos agyag 

1. Die Schichtreihe der Bohrung aufgrund der makroskopi
schen Merkmale. (Zeichenerklärung zur Abb. 1.) 1: Kom
pakter und feinkörniger Kalkstein, 2: Wechsellagerung von 
fein- und kleinkörniger Kalksteinen, 3: Kleinkörniger Kalk
stein, 4: Grobkörniger Kalkstein, 5: Feinkristalliner Kalkstein, 
6: Kalksandstein, Orbitolinit, 7: Kleinkörniges Konglomerat, 
mit Kalkschlamm zementiert, 8 : Biomorpher Kalkstein, 9 : 
Stark knolliger, stylolithischer Kalkstein, 10: Toniger Kalk
stein, i l : Pachyodontenkalkstein, 12: hellbraun, gelbbraun, 13: 
hellrot, rot, lilarot, 14: grau, braungrau, 15: Orbitolina sp., 
16: Munierienführender Tonkomplex, 17: Terrestrikum mit 
Feuersteinbruchstücken, 18: Mitteleozäner Kalkstein, 19: 
Eozäner (?) bauxitischer Ton 

1. Lithologie columns of the boreholes based on the macros
copic features. (Legend to Fig. 1.) 1: compact and fine-grained 
limestone, 2: alternating fine-grained and small-grained 
limestone, 4: coarse-grained limestone, 5: fine-crystalline 
limestone, 6: calcarenite, orbitolinite, 7: small-grained cong
lomerate with carbonate cement, 8: biomorphous limestone, 
9: very noduliferous, stylolitic limestone, Ю: clayey limestone, 
11: Pachyodonta limestone, 12: light brown, yellowish brown, 
13: light red, red, purplish red, 14: grey, brownish grey, 15: 
Orbitolina sp., 16: Munieria bearing clay, 17: terrestrial flint 
debris, 18: Middle Eocene limestone, 19: Eocene (?) bauxitic 
clay 

CSEH—NÉMETH J. 1958, 1965; MÉSZÁROS J. 1967; 
HORVÁTH A. 1966.) 

Az albai mészkő-rétegsor a vizsgált fúrásokban 
vagy az alsó kréta szárazföldi tűzkőtörmelékre 
(Zs—6), vagy a munieriás agyagmárga összletre 
(Zs—4) települ. A fedő mindkét fúrásban eocén 
képződmény. A Zs—4 jelű fúrásban bauxitos agyag, 
kőszenes agyag, majd Nummulites perforatuszos 
mészkő alkotja a fedő rétegsort. A Zs—6 jelű fú
rásban viszont a N. perforatuszos mészkő közvetle
nül települ az albai mészkőre. A közvetlen rátele-
pülést a geofizikai lyukszelvényezés adatai bizonyít-
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2. A Zs—4 sz. fúrás albai rétegsorának kőzettani és fácies 
szelvénye 

2. Das geologische und Fazies-Profil der albaischen 
Schichtreihe der Bohrung No. Zs—4. 
2. Lithological profile of the Albian sequence of borehole Zs—4 

ják. A fúrásban 4,8—54,5 m között természetes 
gamma felvételt végeztek (MÉV). Az albai mészkő 
természetes sugárzása rendkívül gyenge (1,5—2,5 
mikroröntgen óránként), ami a kis agyagtar ta lom
mal van összefüggésben. Az eocén mészkő is nagyon 
tiszta, de 3—5 mikroröntgen/óra sugárzási ér tékei
vel jól elválik az albai mészkőtől. Legalsó rétegei
ben az agyagtar ta lom kissé nagyobb, a sugárzás el
éri a 7,5 mikroröntgen/óra értéket. A természetes 
gamma szelvényen semmi jele sincs annak, hogy a 
kréta és az eocén mészkő törés mentén érintkezne 
egymással. 

Makroszkópos leírás 

Az albai mészkő-rétegsor — szabad szemmel 
megfigyelhető jellegei alapján (1. sz. ábra) — meg
lehetősen egyveretü, csak a mészhomokkő és a fi
nomszemű konglomerátum, valamint egy-egy bio-
morf réteg válik ki belőle. A különválasztott sza
kaszok általában nem ütnek el különösebben egy
mástól. 

A mészkő a Zs—4 jelű fúrásban világos barnás
szürke, világosvörös, fehéres rózsaszín, lilásvörös; 
finomszemcsés, helyenként gumós szerkezetű, a gu
móhatárok sztilolitos felületek. Törése egyenletes, 
máskor egyenetlen, pikkelyes törési felülettel. A 
Zs—6 jelű fúrásban világosvörös, lilásvörös, hal
vány sárgásbarna, elvétve szürke, gyakran folto
sán színezett. Finomszemcsés, aprószemcsés vagy 
tömött szövetű, néha sztilolitos felületek jár ják át. 
Törése egyenletes, egyenetlen vagy kissé szilánkos; 
pikkelyes, érdes vagy sima törési felülettel. 

Mindkét fúrásban kevés a felismerhető ősma
radvány és csak egy-egy rétegben jelentkezik. Fel
tűnő, hogy az Orbitolinák csak a Zs—6 rétegsorá
ban voltak észlelhetők. 

A Zs—4 rétegsora határozot tan egy alsó redukt ív 
és egy felső oxidatív szakaszra oszlik. Érdekes, hogy 
az erőteljesebben pachyodontás rétegek a redukt ív 
szakaszba esnek. A Zs—6 rétegsorában ilyen reduk
tív szakasz nincs. 

A makroszkópos jellegek csak az esetek egy ré
szében, elsősorban a markáns litológiai jellegű kő
zeteknél párhuzamosí thatok a mikrofáciesekkel. Az 
üledékképződés körülményeinek megismerésére a 
szabad szemmel megfigyelhető jellegek ebben az 
összletben csak korlátozottan alkalmasak. 

Magyarázat а 2. és 3. ábrához: 
1 Az alapanyag mennyisége a teljes kőzethez viszonyítva 
2 A mésziszaprögök mennyisége az alakos elemek 

összességéhez viszonyítva 
3 A pszeudo-ooidok mennyisége az alakos elemek 

összességéhez viszonyítva 
4 A detritusz mennyisége az alakos elemek összességéhez 

viszonyítva 
5 A helyben mozgatott alakos elemek mennyisége 

a teljes kőzethez viszonyítva 
6 Fácies 
7 Vízmozgás — a) gyenge — b) erős 
8 Granulomorf — detrituszos fácies 
!) Mészíszaprögös fácies 

10 Mésziszaprögös — pszeudo-ooidos fácies 
11 Mészhomokkő fácies 
12 Kristallomorf fácies 
13 Hasadékkilöltés 

Erklärung zu den Abbildungen 2 und 3: 
1 Die Menge der Grundmasse im Verhältnis zum ganzen 

Gestein 
2 Die Menge des Kalkschlammpellets im Verhältnis zur 

Gesamtheit der gestalteten Elemente 
3 Die Menge der Pseudo-Ooiden im Verhältnis zur 

Gesamtheit der gestalteten Elemente 
4 Die Menge des Detritus im Verhältnis zur Gesamtheit 

der gestalteten Elemente 
5 Die Menge der am Ort bewegten gestalteten Elemente im 

Verhältnis zum ganzen Gestein 
(! Fazies 
7 Wasserbewegung — a) schwach — b) stark 
8 Granulomorph-detritische Fazies 
9 Kalkschlammpellett-Fazies 

10 Fazies mit Kalkschlammpellets und Pseudo-Ooiden 
11 Kalksandstein-Fazies 
12 Kristallomorphe Fazies 
13. Spaltenausfüllung 

Explanations to fig. 2. and fig. 3.: 
1 Quantity of matrix as compared to total rock mass 
2 Quantity of pellets as compared to the total of shape-units 
3 Quantity of pseudo-ooids as compared to the total 

of shape-units 
4 Quantity of detritus as compared to the total of shape-units 
5 Quantity of shape-units reworked in situ as compared 

to total rock mass 
6 Facies 
7 Hydrodynamic energy — a) week — b) strong 
8 Granulomorphous — detritic faciès 
9 Pellet faciès 

10 Pellet — pseudo-ooid faciès 
11 Calcareous sandstone facies 
12 Crystallomorphous facies 
13 Fissure filling 
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Mikrofácies vizsgálatok 

A mikrofácies megismerése vékonycsiszolatok vizs
gálatával történt. A vizsgálati anyag 151 vékony-
csiszolat volt. Adataimat áttekintés és elemzés cél
jából grafikusan ábrázoltam (2—5. ábra). Megfi
gyeltem a kőzetek szövetét: az alapanyag mennyi
ségét és minőségét, az alakos elemek abszolút és re
latív mennyiségét, méretét és eloszlását, valamint 
az ősmaradványok megtartási állapotát. 

Alapanyagtípusok 

A vékonycsiszolatok leírásánál nem látszott cél
ravezetőnek csupán azt a szemcseméretskálát al
kalmazni, amelyet DRUBINA M. (1962) használt, 
mert a karbonátos kőzetek vékonycsiszolataiban 
annál sokkal finomabb különbségek is érzékelhetők. 
Ha az ott leírt kategóriákat alkalmazzuk, szinte va
lamennyi alapanyagtípus a szubmikroszkópos, fi
nomszemcsés és aprószemcsés kategóriába tartozik. 
Ezért tapasztalati típusokat állítottam föl a külön
féle alapanyagok jelölésére. A megfigyelés általá
ban 63- vagy 120-szoros nagyítással történt. 

Az alapanyagot két fő típusba soroltam. Az egyik
ben az alapanyag szemcsés, egyes típusoknál rész
ben vagy egészben 5 mikronnál kisebb kristályok
ból (mikrit) áll. Ezt a típust granulomorf alap
anyagnak nevezem (I. tábla 3.). A másik típusban 
a kalcit kristályegyedek megfigyelhetők. Ez a kal
cit rendszerint víztiszta, néha opak zárványokat 
tartalmaz. A kalcitkristályok összefüggő mezőt al
kotnak (pátit), s így az alapanyag kristályosnak lát
szik. Ezt a típust kristallomorf alapanyagnak ne
vezem (I. tábla 1.). 

A granulomorf alapanyag fajtái 

T ö m ö t t : Sötét, rendkívül finoman és egyen
letesen szemcsezett anyag. Ezt a fajtát kevés kivé
tellel csak a mésziszaprögök és mészhomokszem
csék anyagaként találtam meg (I. tábla 5.: a legsö
tétebb foltok). 

F i n o m s z e m c s é s : Viszonylag egynemű és 
elég sötétnek látszik, de egyenletesen elszórtan, na
gyon kis méretű, világos szemcsék is észlelhetők. 
Elég gyakori alapanyag, ilyen a legtöbb mésziszap
rög is (7. tábla 2, II. tábla 3.: a nagy mésziszaprö-
gök és az alapanyag a Stomiosphaera közelében). 
Ez a két fajta felel meg a kriptokristályos szemcse
méretnek, 4 mikronnál kisebb kristályokból áll. 

A p r ó s z e m c s é s : Kevésbé egynemű ; világo
sabb és sötétebb szemcsék együttese, összességében 
még sötétnek hat. A szemcsehatár ritkán észlel
hető. Uralkodó szemcseméret: 4—6 mikron. 

K ö z é p s z e m c s é s : Csak ritkán egyenletesen 
szemcsezett, világos és sötét szemcsék együttese. A 
szemcsehatárok észlelhetők. Uralkodó szemcsemé
ret: 5—9 mikron. 

D u r v a s z e m c s é s : A szemcsék különállóak, 
a szemcsehatár észlelhető, a szemcsézettség egye
netlen, a tónus világos. Az uralkodó szemcseméret: 
7—12 mikron. A szemcsék gyakran mozaikszerűen 
összefogazódnak. 

Ez a három fajta — pusztán uralkodó szemcse
méretét tekintve — a mikrokristályos, esetleg a 
szubmezokristályos mérettartománynak, illetve az 
újabb irodalom szerinti mikrit kategóriának felel 
meg. A típusok közti különbség részben a szemcse
nagyság változásából, részben azonban a szemcsé
zettség egyenletes vagy egyenetlen voltából adódik. 
Az utóbbi három típus vizsgálati anyagomban rit
kán alkotja önállóan egy-egy vékony csiszolatban az 
alapanyagot. Inkább elmosódó, vagy határozott kör
vonalú foltokban (I. tábla 2, 4.), esetleg mikroszti-
lolit mentén (I. tábla 3.) váltakozik egymással. 

A kristallomort alapanyagnál kristályméret sze
rint elkülönülő típusokat nem tudtam szétválasz
tani. Egy-egy kőzetben általában a legváltozatosabb 
kristályméretek fordulnak elő. A kristályméret 4—5 
mikrontól 80—100 mikronig terjed, de helyenként 
200 mikron nagyságot is mértem. 

A granulomorf és kristallomorf alapanyag szem
cséinek mérettartománya tehát részben átfedi egy
mást. A fő különbség az, hogy a kristallomorf alap
anyag utólagos átkristályosodás terméke, valószínű
leg a kőzettéválás késői szakaszán. Amikor ez az 
átkristályosodás egy-egy kőzetrészben nem ment 
végbe teljesen, vegyes alapanyag jött létre. (I. tábla 
1, 4.). 

Az alakos elemek 

Az alapanyagban megfigyelhető anorganikus és 
organikus eredetű építőelemek vizsgálati anyagom
ban a következők: mésziszaprögök, pszeudo-ooidok, 
mészhomokszemcsék, felszakadt réteglemezkék, 
detritusz, ép ősmaradványok. 

A mésziszaprög fogalmat KONDA J. (1967) és 
FÜLÖP J. (1966) nyomán használom. FÜLÖP J. a 
Villányi-hegység kréta képződményeinek vizsgála
tánál, tehát a bakonyi albai mészkőhöz hasonló fá-
ciesre alkalmazta. A mésziszap leülepedése közben, 
a kőzetté válás kezdetén, az erősebbé váló vízmoz
gás a többé-kevésbé megszilárdult СаСОз anyag 
kis darabjait feltépi és változó mértékben lekere
kíti. A vízmozgás csillapultával az újra lerakódó 
mésziszap ezeket a rögöket magába zárja, s ezek a 
további diagenezis során mindig megőrzik tömö
rebb voltukat. így az alapanyagból mint finomabb 
szemcsés, sötétebb foltok válnak ki. Körvonaluk an-
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nál határozot tabb, minél nagyobb a különbség a 
mésziszaprög és a bezáró kőzet szemcsenagysága 
között. Ez a folyamat t isztán mechanikus, kémiai 
változás nincs. A külföldi szakirodalomban haszná
latos pellet— véleményem szerint — legnagyobb
részt azonos a mésziszapröggel. (I. tábla 2, 5; II. 
tábla 2—5.) 

A pszeudo-ooid bekérgezett ősmaradvány vagy 
ősmaradvány-töredék. A bekérgező anyag szemcsés 
mészkarbonát, megegyezik a mésziszaprögök anya
gával. Ez úgy magyarázható, hogy az organogén 
töredék körül m á r kezdett megszilárdulni a bezáró 
mésziszap, amikor a megerősödött vízmozgás fel
tépte és önálló szemcsévé alakította. (I. tábla 5—6.) 
Ugyanez a folyamat r i tkábban több apró szemcse 
egy nagyobb egységgé való összecementálásában is 
megnyilvánul. Még r i tkábban a megszilárduló kőzet 
e g y _ e g y réteglemezkéje is felszakad. (I. tábla 7.). 
A pszeudo-ooidok legnagyobbrészt kagylóhéj töre
dék — esetünkben rendszerint Pachyodonta teknő 
töredék — körül alakulnak ki. Vizsgálati anyagom
ban valamennyi maradvány képezheti pszeudo-ooid 
magját, a p lankton alakok és a Foraminiférák ki 
vételével. 

A mészhomokban koptatot t -kerekí tet t Orbitoli-
nák, Pachyodonta töredékek és más vázelemek, va
lamint mészkőanyagú szemcsék szerepelnek. 

Detritusz, vagyis apró váztöredékek alkotják az 
alakos elemek következő csoportját. Mindenféle ős
maradvány vagy feltehetően ősmaradvány eredetű 
töredéket ide soroltam. Ezek lehettek koplatot tak. 
korrodáltak, töröttek és viszonylag épek. Közeli zá
tonyokról besodródtak, némi hullámmozgás hatá
sára az üledék felett mozogtak, majd a mésziszapba 
lehullva betemetődtek. 

Az ép ősmaradványok a Foraminiferák és a bi
zonytalan rendszertani helyzetű plankton alakok 

I. tábla 
1. Kristallomorf alapanyag, mésziszaprögök, a granulomorf 
alapanyag maradványai; 
Cadosina sp. nov. Zs—G 48,6—50,6 m 114x 
2. Finomszemcsés alapanyagból álló mésziszaprögök. Változóan 
szemcsézett granulomorf, foltokban kristallomorf alapanyag. 
Stomiosphaera sp. Zs—6 58,0—60,5 87x 
3. Granulomorf alapanyag. 
Zs—4 59,5—61,5 m 
4. Vegyes alapanyag. 
Stomiosphaera sp. Zs—6 95,0—97,0 m 218x 
5. Mésziszaprögös — pszeudo-ooidos fácies; bekérgezett és 
bekérgezetlen Pachyodonta detritusz. 
Zs—6 66,0—69,0 m 105x 
6. Az előzőhöz hasonló: Eehinodermata vázelem töredék, mint 
jól kerekített pszeudo-ooid magja. 
Zs—6 60,5—62,7 m 68x 
7. Felszakadt, pszeudo-ooidos réteglemezke. 
Zs—6 77,5—80,8 m 30x 
8. Granulomorf — detrituszos faeies. 
Zs—4 53,1—56,2 m 46x 

Tab. Г. 
1. Kristallomorphe Grundmasse, Pellet, Reste der 
granulomorphen Grundmasse. 

közül kerül tek ki. Mennyiségük viszonylag cseké
lyebb, a Foraminiferákat a detri tusszal együtt vet
tem tekintetbe. 

Kőzetszövet, mikrofácies 

Az alapanyag és az alakos elemek együttese adja 
a kőzet szövetét. A közel rokon és genetikailag egy
séges szövetek alkotnak egy-egy mikrofáciest. Vizs
gálati anyagomban az alábbi fácieseket különítet
t em el. 

G r a n u l о m о r f - d e t r i t u s z о s f a c i è s 

Általában egyenletesen szemcsézett, olykor kissé 
egyenetlen vagy foltokban rendeződő, finom- apró
vagy középszemcsés granulomorf alapanyag, több
kevesebb organogén maradvánnyal . A szerves ere
detű váztöredékek itt is, akárcsak a többi fáciesben, 
gyakran korrodáltak. A CaC0 3 tar ta lom 83—99% 
között változik. 

A fáciesben felismerhető ősmaradványok túl
nyomó többsége bentosz alak: Foraminiferák (sok 
Müiolidae, de az Orbitolinák hiányoznak), kagylók, 
csigák, kagylósrákok, tüskésbőrűek, néha vörös al
gák. A Miliolinák épek, a többi maradvány ép és 
korrodált egyaránt lehet. Az Ostracodák többsége 
vékony héjú és kettős teknőként marad t meg. Mész
iszaprög és pszeudo-ooid nincs. A planktont egy-két 
Foraminifera, Cadosina és néhány Stomiosphaera 
képviseli. Az ősmaradványok mennyisége változó, 
de sohasem kőzetalkotó. (7. tábla 8., II. tábla 1.). 

Az alapanyag szemcsemérete egy-egy kőzetrész
ben éles határ mentén megváltozik, de a kőzet 
folytonossága nem szakad meg. Ugyanilyen éles 
ha tá r ra l megy át más fáciesbe is, vagy egy fáciesen 
belül más szövettípusba (II. tábla 1.). Ez a körül-

2. Pellets aus feinkörniger Grundmasse. Verschieden gekörnte 
granulomorphe, in Flecken kristallomorphe Grundmasse. 
3. Granulomorphe Grundmasse. 
4. Gemischte Grundmasse. 
5. Fazies mit Pellets und Pseudo-Ooiden ; inkrustierte und 
nicht inkrustierte Pachyodontendetritus. 
6. Aehnlich dem vorherigen; Bruchstück eines Echinodermen-
Skelettstückes als Kern eines deutlich abgerundeten Pseudo-
Ooids. 
7. Aufgerissenes pseudo-ooidisches Schichtplättchen. 
8. Granulomorph-detritische Fazies. 

Plate I. 

1. Cristallomorphous matrix, pellets, remains of 
granulomorphous matrix. 
2. Pellets constituted by fine granulomorphous matrix.. 
Mixed, mainly granulomorphous matrix. 
3. Granulomorphous matrix. 
4. Mixed matrix. 
5. Pellet — pseudo-ooid faciès. Pachyodonta detritus, coated 
and uncoated. 
6. Idem. Echinoderm detritus as nucleus of a well-rounded 
pseudo-ooid. 
7. Peeled-off laminae of sediment with a pseudo-ooid texture. 
8. Granulomorphous — detritic faciès. 
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meny olyan fizikai-kémiai változást jelent az üle
dékgyűjtőben, amely nem törte meg az üledékkép
ződés folyamatossága^ nem vezetett rétegzettség 
kialakulásához. 

A görgetett, koptatott , ooidszerű szemcsék hiá
nya, a finom és egyenletes szemcsézettség, a fauna 
megtartási állapota viszonylag csendes, igen gyen
gén mozgatott vízre utal. A héj töredékek a közeli 
zátonyról sodródhat tak a mésziszapba. A rétegsor
ban ezek a mikrofácies-szakaszok jelzik a viszony
lag legnagyobb vízmélységet. 

M é s z i s z a p r ö g ö s f á c i e s 

Az alapanyag néhol egyenletes, néhol egyenetlen 
szemcsézettségű granulomorf vagy kristallomorf. 
А СаСОз tar ta lom 90—99% között változik. A fauna 
rendszerint gazdag, a faunakép az Orbitolinákkal 
bővül. Az egyes ősmaradványcsoportok dominan
ciája, a maradványok mérete és eloszlása, a mész
iszaprögök mennyisége, mérete, alakja és osztály o-
zottsága szerint számtalan altípus volt megfigyel
hető. Ezek elrendeződésében nem volt szabálysze
rűség észlelhető a rétegsorban. A 10%-nál keve
sebb pszeudo-ooidot tar ta lmazó kőzeteket még ide 
soroltam. Az ősmaradványok megtartási állapota 
nem különbözik lényegesen a granulomorf-detr i tu-
szos fáciesben tapasztaltaktól. Talán valamivel na
gyobb a törött Foraminiferák száma, az Ostracodák 
inkább vastag héjúak és csak félteknős alakok lát
hatók. 

Az üledékföldtani jellegek arra mutatnak, hogy 
a mésziszaprögös fácies kőzetei valamivel erősebben 
mozgatott vízben rakódtak le, s a vízmozgás ereje 
gyakran megváltozott. (I. tábla 2; II. tábla 2—4.) 

II. tábla 
1. Granulomorf — detrituszos fácies. 
Zs—6 101,5—101,9 m 46x 
2. Mésziszaprögös fácies. 
Bekérgezetlen Pachyodonta detritusz. 
Zs—6 113,3—114,0 m 68x 
3. Mésziszaprögös fácies. 
Stomiosphaera sphaerica (KAUFMANN), S. cf. sphaerica; 
Zs—6 80,8—82,3 m 105x 
*. Jól osztályozott mésziszaprögös szövet. 
Lamellotis sp. ; Zs—G 114,0—116,3 m 28x 
5. Mésziszaprögös fácies. 
Echinodermata detritus; Zs—6 90,0—93,6 m 28x 
6. Mésziszaprögös — pszeudo-ooidos fácies. A pszeudo-ooidok 
magja részben erősen korrodált Pachyodonta detritusz. 
Zs—S 135,6—137,8 m ЗОх 
7. Mésziszaprögös — pszeudo-ooidos fácies. 
Stomiosphaera sp. ; Zs—6 72,0—74,3 m 68x 
8. Mészhomokkő fácies. A homokszemcsék egy része koptatott 
Pachyodonta detritusz és Orbitolina. 
Zs—6 110,3—113,3 m 12x 

M é s z i s z a p r ö g ö s — p s z e u d o - o o i d o s 
f á c i e s 

Változatos szemcsézettségű kristallomorf vagy 
granulomorf alapanyag, gazdag faunával. A CaCO;í 
tar ta lom 90—95% között változik. Pszeudo-ooidok, 
mésziszaprögök és detr i tusz egyaránt megtalálhatók 
ebben a fáciesben. A kőzet végleges megszilárdulá
sát közvetlenül megelőzően bekerül t maradványok 
már nem kérgeződnek be, ezért a kétféle megtar
tási állapot rendszeresen megtalálható egymás mel
lett, ugyanabban a vékonycsiszolatban. Gyakori je
lenség, hogy az Echinodermata vázelemekre orien
tá l tan kalcitkristály nő fel. (II. tábla 6—7.) Ebben 
a fáciesben az Orbitolinák gyakran koptatot tak 
vagy töröttek. 

A mésziszaprögös fácieshez hasonlóan számos vál
tozata van, az újabb összetevőként belépett pszeu
do-ooidok mérete, mennyisége és kerekítettsége sze
rint tovább bonyolódva. Változik a pszeudo-ooidok 
magjaként szereplő ősmaradványok dominanciája 
is, különösen a Pachyodonta héj töredékek vesznek 
részt gyakran a pszeudo-ooid képződésben. Bizo
nyos szabályszerűség abban mutatkozik, hogy a 
mésziszaprögök, pszeudo-ooidok és bekérgezetlen 
töredékek mérete — egy-egy Orbitolinától és kagy
lóhéj töredéktől eltekintve — az esetek többségé
ben azonos. (II. tábla 6.) Megfigyeltem például, hogy 
apró mésziszaprögös — pszeudo-ooidos kőzétanyag-
ban a Foraminiferák, más esetben a Pachyodonta 
héjtöredékek szokatlanul aprók voltak. Az üledék 
tehát jól osztályozott bioklasztit. 

A megfigyelt üledékföldtani jellegek alapján ez 
a fácies az előzőeknél erősebben mozgatott vizű 
övezetet jelez. A vízmozgatottság elsősorban hul
lámverést jelent, á ramla t hatása ugyanis nem bizo
nyítható. A szöveti képben irányítottságot nem is
mer tem fel. 

Tab. II. 
1. Granulomorph-detritische Fazies. 
2. Fazies mit Pellet. Nicht inkrustierter Pachyodontendctritus. 
3. Fazies mit Pellets. 
4. Gut sortierte Pellet-Textur. 
5. Pellet-Fazies. 
6. Fazies mit Pellets und Pseudo-Ooiden. Die Kerne der 
Pseudo-Ooide bestehen teilweise aus stark korrodiertem 
Pachyodontendetritus. 
7. Fazies mit Pellets und Pseudo-Ooiden. 
8. Kalksandstein Fazies. Ein Teil der Sandkörner besteht aus 
abgerollten Pachyodontendetritus und Orbitolinen. 

Plate II. 
1. Idem. 
2. Pellet faciès. Pachyodonta detritus, uncoated. 
3. Idem. 
4. Texture with well-classified pellets; mixed matrix. 
5. Pellet faciès. Echinoderm detritus. 
6. Pellet — pseudo-ooid faciès. A part of the pseudo-ooid 
nuclei are represented by very corroded Pachyodonta detritus. 
7. Idem. 
8. Calcarenite faciès. A part of the sands are worn 
Pachyodonta detritus and Orbitolina. 
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M é s z h o m o k k ő f á c i e s 

A homokszemcsék anyaga heterogén, részben bio-
gén, részben mészkő. A kötőanyag kristallomorf 
vagy granulomorf mészkarbonát . 

A biogén szemcsék között az Orbitolinák ura l 
kodnak. Gyakoriak a kagylók, csigák és tüskésbő
rűek is. Az anorganikus anyag között elsősorban 
sötét finomszemcsés szegélyű, átkristályosodott bel-
sejű szemcsék szerepelnek. A kalcitkristályok mé
rete ezekben gyakran nagyobb, mint a kötőanyag
ban. Gyakoriak az albai mészkő összletből szár
mazó mészkőszemcsék: pachyodontás, ostracodás, 
csigás, pszeudo-ooidos darabok (II. tábla 8; III. táb
la 1—3.). A mészkőszemcsék egy része extraklaszt 
lehet. A makroszkópos kőzetleírás során ugyanis 
szürke, idegenszerű mészkő apró kavicsait figyel
tem meg. 

A szemcsék alakja változatos, nagy többségük jól 
koptatott . Legjobban az Orbitolinák kerekítet tek, a 
többiek között akadnak gyengébben kerekített , sőt 
konkáv szemcsék is. A szemcsék mérete általában 
0,4—2,3 mm közötti, a legnagyobbak mérete 3—5 
mm. A szemcseanyag gyengén osztályozott, a nagy 
homokszemek között aprók is előfordulnak (III. 
tábla 1—3.). Ebben a fáciesben is gyakori az Echino-
dermata vázelemek továbbkristályosodása, sőt ezt 
egy-két esetben kagylóhéjtöredékeken is megfi
gyeltem. 

Felismertem egy olyan jelenséget is, amely a ré
tegsorban csak ebben a fáciesben jelenik meg. A 
homokszemcsék egy részén durvakristályos, víz
tiszta kalcitból álló szegély alakult ki (III. tábla 
1—3.). Ebben a rétegben csaknem minden szemcsé
nek ilyen szegélye van. A jelenségre akkor találunk 
magyarázatot , ha tekintetbe vesszük a Zs—6 jelű 
fúrás 82,3—85,5 m ,,C" rétegét. Ez aprószemű 
konglomerátum, amelynek szemcseanyaga teljesen 
megegyezik a mészhomokkő szemcseanyagával. 

Ш . tábla 

1. Mészhomokkő fácies. Kalcit szegélyes mészhomokszemcsék 
granulomorf a l apanyagban . A közeli szemcsék között néhol 
összefüggő kr is ta l lomorf mező a lakul t ki. 
Zs—6 123,6—131,6 m 46x 
2. Az előbbihez hasonló. A homokszemcsék között Pachyodon ta 
héj tö redéke t t a r ta lmazó mészkő anyagú is van. 
Zs—6 123,6—131,6 m 30x 
3. Az előbbihez hasonló. Je lentős kr is ta l lomorf mezők. 
Zs—6 139,6—131,6 m 12x 
4. Orbitolina praeconica MÉHES embrionál is szerkezete. 
Zs—6 137,8—139,8 m 87x 
5. Kris ta l lomorf fácies. 
Zs—6 133,6—135,7 m 114x 
6. Ugyanaz . Bonetocardiel la sp. (középen). 
Zs—6 110,3—113,3 m 114x 
7. Orbitol ina cf. baconica MÉHES; 
Zs—6 60,5—62,7 m 105x 
8. Orbi tol ina cf. p raeconica MÉHES; 
Zs—6 131,6—133,6 m 75x 

Tab . Ш . 

1. Kalksands te in-Faz ies . K a l k s a n d k ö r n e r mit Kalzi t rand in der 
g r a n u l o m o r p h c n Grundmasse . Zwischen den e inander Nahe 

Kötőanyaga azonban puha mésziszap. Feltételez
hetjük, hogy a kristallomorf kötőanyag részben 
ilyen lazább kalc iumkarbonát kötőanyag átkristá-
lyosodásából származik. A kristáv-kérges rétegben 
ez az átkristályosodás nem következett be, mer t a 
kötőanyag valamivel tömörebb volt, s így a homok
szemcséken mint kristályosodási gócokon megindult 
kalcitosodás megszakadt. 

A rétegsorban ez a fácies jelzi a legerősebb víz-
mozgatottságot. A konglomerátumban a kavicsok 
legnagyobb szemnagysága 12 mm, a leggyakoribb 
méret 3—5 mm, ami megfelel a mészhomokkőből 
készült vékonycsiszolatokban észlelt maximális 
szemcseméretnek. A mészhomokkő fácies a Zs—6 
jelű fúrás albai rétegsorának alsó részére korláto
zódik, ahol 81,5—132,1 m között található három 
rétegben. Ebben a szakaszban a mésziszaprögös és 
mésziszaprögös — pszeudo-ooidos fáciesú rétegek
ben is számos koptatot t Orbitolinát figyeltem meg. 

K r i s t a l l o m o r f f á c i e s 

Mozaikszerűen összefogazódó apróbb-nagyobb, 
zárványos kalcitkristályokból álló szövet, amely
ben a 15—70 mikron méretű kalcitkristályoka! 
néha keskeny limonit szegély választja el egy
mástól. A kalcitkristályoknak csak kis része látszik 
szerves töredéknek. (III. tábla 5.). Némelyik na
gyobb szemcse Echinoderviata vázelem töredékre 
emlékeztet, egy töredék Bonetocardiella sp.-nek bi
zonyult (III. tábla 6.). 

Ez a fácies mindössze két rétegben lép fel. Lét
rejöttére nézve csak feltevésem van. Eszerint az 
üledékgyűjtőben esetenként vízmozgástól védett r é 
szek alakultak ki, ahol nem jöttek létre alakos ele
mek: mésziszaprög, pszeudo-ooid. Itt az ősmarad-

l iegenden Körnern bildet sich an m a n c h e n Stellen ein z u s a m 
menhängendes k r i s ta l lomorphes Feld aus . 
2. Aehnlich dem vorher igen. Zwischen den Sandkörnern befin
den sich auch solche von Kalks te inmater ia l aus den Bruch 
s tücken von Pachyodon ten-Scha len . 
3. Aehnlich dem vorher igen. Bedeutende kr i s ta l lomorphe 
Felder. 
4. Embryona le S t ruk tu r von Orbitolina praeconica MÉHES. 
5. Kr is ta l lomorphe Fazies. 
6. Dasgleiche. ? Bonetocardiel la sp. (in der Mitte). 
7. Orbitolina cf. baconica MÉHES. 
8. Orbitolina cf. praeconica MÉHES. 

Pla te III. 
1. Calcarenite faciès. Calcareous sands with calcite 
crysta l -crust . Among the ne ighbour gra ins somewhere coherent 
c rys ta l lomorphous fields have formed. 
2. Idem. One of the sand is l imestone with Pachyodonta 
detr i tus . 
3. Idem. Large c rys ta l lomorphous fields. 
4. Embryonic s t ruc tu re of Orbitolina praeconica MÉHES. 
5. Crys ta l lomorphous faciès. 
6. idem. ? Bonetocardie l la sp. (in the centre) . 
7. Orbitolina cf. baconica MÉHES. 
8. Orbitolina cf. praeconica MÉHES. 
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ványok hiánya, vagy gyér volta is, valószínűleg 
eredeti jelleg, nem az átkristályosodás eredménye. 

Az üledékképződés körülményei 

Az üledékképződés közege mindkét szelvényben 
tisztán tengeri. Az üledékképződés színtere a ten
ger szublitorális öve. A rétegsor legnagyobb része 
a közepesen, illetve az erősen mozgatott vizet jelző 
fáciesekből épül fel. A vastag héjú, részben zátony
alkotó szervezetek héjainak töredékei zátonyok kö
zelségére utalnak. Egy-egy réteg akár a pachyodon-
tás zátony részeként is felfogható. A rendszeresen 
megtalálható mészalgák az átvilágított zónában él
tek. A rendelkezésemre álló adatok szerint az Or-
bitolinák mindenüt t sekélytengeri képződmények
ből ismertek. 

A vízmozgatottság különböző fokozatai voltak 
megfigyelhetők, amint azt a mellékelt rajzokon áb 
rázoltam. A mészhomokkő a hullámverés övében, 
a többi fácies a szublitorális zóna mélyebb részében 
keletkezett. A két szelvény közül a Zs—4 jelű fú
rásban feltárt albai rétegsor jellegei nagyobb par t -
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3. A Zs—6 sz. fúrás albai rétegsorának kőzettani és fácies 
szelvénye 

3. Das geologische und Fazies-Profil der albischen 
Schichtreihe der Bohrung No. Zs—6 

3. Lithological profile of the Albian sequence of borehole Zs—6 

távolságot jeleznek. Az üledékképződés korábban 
megindult, a mészkő összletben nincs mészhomok
kő kifejlődés, és a mésziszaprögös—pszeudo-ooidos 
fáciesnek kisebb a vert ikális elterjedése, mint a 
másik szelvény megfelelő szakaszában. A mészkő 
összlet tetemes vastagsága (Zs—6 jelű fúrás: 115 
m) az üledékképződés gyorsaságára utal . Az É-i 
Bakony hasonló fáciesű és nagyjából azonos korú 
rétegsora legfeljebb 60—70 m vastag. A Zs—4 jelű 
fúrás albai rétegsora utólagos lepusztulás miat t vé
konyabb. Ez a szelvény a Zs—6 jelű fúrás rétegso
rának alsó szakaszával párhuzamosítható. Megegye
zik a fáciesek változékonyságában, az alapanyag 
nagy mennyiségében, a Miliolina-félék és a csigák 
rendszeres jelenlétében. Különbözik abban, hogy 
a mészhomokkő és a kristallomorf fácies hiányzik, 
az Orbitolinák szerepe csekély. 

Az ősmaradványok ismertetése 

A fosszilis maradványok legnagyobb részét a vé-
konycsiszolalok vizsgálata során találtam meg. Ez a 
körülmény számos alak pontos meghatározását 
eleve lehetetlenné tette, más maradványok azon
ban éppen vékonycsiszolatból határozhatók meg. 
Ez utóbbiak közül kerül tek ki azok a fajok, ame
lyek rétegtani szempontból fontosak. A makrofauna 
alakjait nagyrészt felületi csiszolat segítségével ta
nulmányoztam. A 4. és 5. sz. ábrán a gyakoribb ős
maradványok mennyiségét jelző vonal vastagsága a 
relatív gyakorisági index értékét jelzi. (1 : egy-két 
példány, 2: kevés, 3: közepes mennyiségű. 4: sok. 
5: kőzetalkotó mennyiségű.) 
Foraminijera (det.: SIDÓ M. és szerző): 

?Glomospira sp., ?Lituola sp., ?Bolivinopsis sp.. 
Marssonella sp., Dorothia sp., Cuneolina sp., Di-
cyclina schlumbergeri MUNIER—CHALMAS, Or-
bitolina cf. baconica MÉHES, O. praeconica MÉ
HES, O. ej. praeconica MÉHES, O. sp., Quinquelo-
culina sp., Spiroloculina sp., Miliolidae gen. et sp. 
indet., ?Nautüoculina sp., ?Lenticulina sp., No-
dosariidae gen. et sp. indet., ?Globigerinelloides 
sp., ?Gavelinella sp., ?Ticinella sp., ?Hedbergella 
sp., Foraminijera div. gen. et sp. indet. 

Monactinellida : néhány átkalcitosodott monaxon tű. 
Vermes: gyűrűsféreg lakócső. 
Bivalvia: Toucasia sp., Eoradiolites sp. (det.: CZA-

BALAY L.) Lamellotis div. sp., Pachyodonta gen. 



Gastropods 

Pachyndonta 
Toucasia sp, Lamellotis sp, Nerinea sp. 
B/valva Q3stropoda 

Gastropoda Gastropoda Gastropoda 
Nerinea sp. • ^ 
Lamellotis sp. 

'Bivalva, Echinoidea tüske -spine 
Pachyodonta 
Lamellotis sp. 
Magános korall-individual coral specimen 
Bivalva 

Pachyodontae 
Toucasia sp. pachyodontae 
Pachyodonta Gastropoda 
Bivalva Pachyodontae, Toucasia sp. 
Araucarites sp. 
Pachyodontae Pachyodontae 
Chorratelia decipiens 

Magyarázat a 4. és 5. ábrához: 
1 Cadosina 
2 Stomiosphaera 
3 Benthosz Foraminifera 
4 Plankton Foraminifera 
5 Orbitolina 
6 Miliolidae 
7 Pachyodonta detritusz 
8 Egyéb kagyló 
9 Gastropoda 

10 Ostracoda 
11 Echinodermata vázelem töredék 
12 Alga 
13 Makroszkópos megfigyelés 
14 Hasadékkitöltés 

Erklärung zu den Abbildungen 4 und 5: 
1 Cadosina 
2 Stomiosphaera 
3 Benthos-Foraminifera 
4 Plankton-Foraminifera 
5 Orbitolina 
6 Miliolidae 
7 Pachyodonten-Detritus 
8 Andere Muscheln 
9 Gastropoda 

1) Ostracoda 
11 Skelett-Bruchstücke von Echinodermaten 
12 Algen 
13 Makroskopische Beobachtung 
14 Spaltenausfüllung 

Explanations to fig. 4. and fig. 5.: 
1 Cadosina 
2 Stomiosphaera 
3 Benthonic Foraminifera 
4 Plantonic Foraminifera 
5 Orbitolina 
6 Miliolidae 
7 Pachyodonta detritus 
8 Bivalva 
9 Gastropoda 

19 Ostracoda 
11 Echinoderm detritus 
12 Alga 
13 Macroscopic investigation 
14 Fissure filling 

5. A Zs—6 sz. fúrás albai rétegsorának ősmaradványai 
5. Die Fossilien der albischen Schichtreihe der Bohrung No. 
Zs—6 

5. Fossils of the Albian sequence of borehole Zs—6 

4. A Zs—4 sz. fúrás albai rétegsorának ősmaradványai 
4. Die Fossilien der albischen Schichtreihe der Bohrung No. 
Zs—4 
4. Fossils of the Albian sequence of borehole Zs—4 

et sp. indet., Bivalvia div. gen et sp. indet. (det. : 
szerző). 

Gastropoda: Claviscala cf. rhodani (PICTET et 
ROUX), Nerinea (Diozoptyxis) cf. coquandiana 
D'ORBIGNY, N. archimedi D'ORGBINY, N. sp., 
Nerinella sp., Trochactaeon sp., Actaeonella ba-
conica CZABALAY. 

Ostracoda: div. gen. et sp. indet. 
Bryozoa : teleptöredék. 
Brachiopoda (det.: HORVÁTH A.): 

Terebratula sp., Terebratellidae gen. et. sp. in
det. (nov.?) 

Echinodermata: Crinoidea és Echinoidea vázelem
töredékek; Calclamnella urkutica GELLAI, Cucu-
marites div. sp. 

ZS-6 

Orbitolina sp. 

• spine Echinoidea tüske • 
i,o Bivalva 

Orbitolina sp , Lamellotis sp 
Echinoidea tuske- spine 

Echinoidea tüske-spine 
Echinoidea tüske-spine 
Pachyodonta,Gastropoda, Korall ? 
Terebratella sp. 
Orbitolina sp., Terebratula sp., Vermes ? 
Orbitolina sp., Bivalva a ,•,„,,., 

«» Orbitolina sp. Blva,va 

Echinoidea tüske- spine j Alga 
Bivalva Echinoidea tüske - spine 
Gastropoda 

70 Vermes ? 
Pachyodontajrochactaeon sp., Alga 
Echinoidea tüske - spine 
Gastropoda, Bivalva, Alga 

Gastropoda, Bivalva 

w Gastropoda 

Lamellotis sp. Biva!va ^ ^ 

Pachyodonta, Toucasia sp. 
Lamellotis sp. Gastropoda 
Pachyodonta Gastropoda 
Nerinea /Dioziptyxis jcoQuandiana 

HOrNummulites cf. perForatus, Alveolina sp. 
\Pachyodonta, tCalliostoma sp. 
\Echinoidea tüske - spine , Orbitolina sp, 
\ Orbitolina sp. Orbitolina sp. 

1го vMagános к orall - individual coral specimen 
. »Actaeonella baconica, ?Trochactaeon sp. 

Wrbitolina sp., Claviscala cf. rhodani 
Nerinea archimedi, Nerinella sp, Brachiopoda 
'Vermes?, Echinoidea tüske- spine 
Orbitolina sp. ßivalva 

\ Wrbitolina sp. Lamellotis sp. 
i *J Pachyodonta, Claviscala sp Gastropoda 
\ wrbitolinatsp.Lamellotis sp. Gastropoda 

'*"\ [Orbifolinit'-Calcareous sandstone 
.^Lamellotis sp. Nerinea sp. 
\\Orbitolina sp. Vermes? 
V i . , . , . Ostreasp. Brachiopoda 

iS0\Nermea archimedi ' 
Brachiopoda 
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Sporomorpha (det.: DEÁK M.): 
Cicatricosisporites baconicus DEÁK, С. venustus 
DEÁK, Vadaszisporites pseudofoveolatus DEÁK. 
Nodosisporites costatus DEÁK, Welwitschiapites 
alekhinü BOLCHOVITINA, Classopollis torosus 
(REISSINGER) COUPER. 

Corallinaceae (det. : RADOICIC R. és szerző) : 
Marinella lugeoni PFENDER, Archaeolithotham-
nium sp., Corallinaceae gen. et sp. indet. 

Charales: C. gen. et sp. indet. 
Araucariaceae (det.: PALFALVY I.): Araucarites 

sp. 
Incertae sedis (Protozoa?) (det.: KNAUER J.): 

Cadosina n. sp. 1, 2, 3; Stomiosphaera sphaerica 
(KAUFMANN); S. n. sp. 1, 2; Bonetocardiella sp. 
Az albai emeletre jellemző Orbitolina praeconica 

IV. táb la Tab. IV. Plate IV. 

1. Orbitolina cf. baconica MÉHES; Zs—6 37,0—40,3 m ЗОх 
2. Nodosar i idae gen. et sp. indet . ; Zs—6 37,0—40,3 m 68x 
3. Dorothia sp. ; Zs—6 62,7—66,0 m 87x 
4. Dorothia sp. ; Zs—6 116,3—117,3 m 87x 
5. Cadosina sp. nov. ; Zs—6 48,6—50,6 m 262x 
6. Cuneolina sp. , Miliolidae gen. et sp. indet. ; 

Zs—6 97,0—99,0 m 87x 
7. Cuneolina sp. , Miliolidae gen. et sp. indet . ; 

Zs—4 61,5—64,1 m 87x 
8. Nczzazata sp. ; Zs—4 86,0 m 68x 
9. Marssonel la sp. ; Zs—6 125—4 — 127,6 m 68x 

10. Foramini fera gen. et sp. indet . ; Zs—6 136,6 — 135,7 m 75x 
11. Coral l inaceae en . el sp. indet . ; Zs—6 90,0—93,0 m 68x 
12. Marssonella sp. ; Zs—6 40,3—43,6 m 28x 
13. Marssonella sp. ; Zs—6 135,6—137,8 m ЗОх 
14. Meandrospi ra sp. ; Zs—6 93,0—95,0 m 75x 
15. Bolivinopsis sp. ; Zs—6 127,6—129,6 m 30x 
16. Foramini fera gen. et sp. inde t . ; Zs—6 119,3—121,3 m 75x 
17. Cuneolina sp. , Miliolidae gen. et sp. indet . ; 

Zs—4 64,1—64,7 m 3f)x 
18. S tomiosphaera sphaeica (KAUFMANN); 

Zs—<; 58,0—60,5 m 105x 
19. Dicyclina sch lumberger i (MUNIER—CHALMAS) ; 

Zs—4 86,0 m 68x 
20. Pachyodonta gen et. sp. indet . ; Zs—4 53,1—56,2 m 28x 

V. tábla 

1. Gast ropoda gen. el sp. indet . ; Zs—6 52,6—51—6 m 68x 
2. Echinoidea t ü s k e ; Zs—6 90,0—93,0 m 105x 
3. Echinoidea t ü s k e ; Zs—6 80,0—82,3 m 68x 
4. P ro b l ema t i k u m ; Zs—6 101,5—101,9 m 114х 
5. Csiga homokszemcsekén t ; Zs—6 131,6—133,6 m ЗОх 
6. Bryozoa ; Zs—4 81,2—83,3 m 75x 
7. Echinodermata de t r i tusz ; Zs—6 139,8—142,2 m 30x 
8. Marinella lugeoni PFENDER; Zs—6 60,5—62,7 m ЗОх 
9. Idem. 75x 

10. Araucar i tes sp. ; Zs—4 88,8—92,1 m 2,65x 

Tab. V. 

1. Gas t ropoda gen. el, sp. indet. 
2. Echiniden-Stachel , 
3. p;chiniden-Stachel. 
4. P rob l ema t ikum. 
5. Gas t ropodengehäuse als Sandkörnchen . 
6. Bryozoa. 
7. Ech inodermaten-Det r i tus . 
8. Marinella lugeoni PFENDER. 
9. Idem. 75x 

10. Araucar i tes sp. 

faj a Zs—6 jelű fúrásban már a 137—139 m-es 
mélységközben, vagyis a talptól számított 3. m-ben 
megjelenik, és végig ki tar t a rétegsorban. A Sto
miosphaera sphaerica faj is rendszeresen jelen van. 
Ezt a fajt albainál idősebb képződményből nem is
merik. 

Érdekes, hogy szabad szemmel megfigyelve, meg
lehetősen egyveretű a rétegsor, csak a mészhomok
kő — konglomerátum fácies válik ki belőle. A Pa-
chyodonták jelenléte is csak néhány rétegre volt 
jellemző, szemben a mikroszkópban megfigyelhető 
rendszeres megjelenésükkel. Ugyanígy viselkednek 
az Orbitolinák is. Az eddig csak az albai emeletből 
leírt Lamellotisokat jellegzetes szerkezetük és 
gyöngyházfényük alapján biztosan felismertem. 

Pla te V. 

1. Gas t ropoda gen. et sp. indet. 
2. Spine of Echinoidea. 
3. Spine of Echinoidea. 
4. P rob l ema t ikum. 
5. Gas t ropod as a gra in of calcareous sand. 
6. Bryozoa 
7. Ech inodermata det r i tus . 
8. Marinel la lugeoni PFENDER. 
9. Idem. 75x 

10. Araucar i tes sp. 

VI. tábla 
1. Lamellot is sp. a) finom gyöngyház ré teg ; d) a héj belső 

részében levő, eredeti leg porózus, k ö n n y e n átkalci tosodó sáv. 
Zs—6 127,6—129,6 m l,75x 

2. Lamellotis sp. b) a belső l igamentum mező pá rhuzamos íves 
ra jzola ta ; c) a hé jnak a l igamentum mezőhöz csatlakozó 
ki terülése . 
Zs—6 95,0—97,0 m l,75x 

Î. Actaeonella baconica CZABALAY (a) ; Orbitolina sp. (b) ; 
Zs—6 114,0—116,3 m l,5x 

4. Toucasia sp. ; Zs—4 86,0— m l,0x 
5. Nerinea a reh imedi D'ORBIGNY (a) ; Claviscala cf. rhodani 

(PICTET et ROUX) (b) ; Trochactaeon sp. (с) ; 
Zs—6 117,3—119,3 m l,5x 

6. Toucasia sp. ; Zs—4 84,0 m l,0x 

Tab. VI. 
1. Lamellotis sp. a) feine Pe r lmut t sch ich t ; d) im inneren Teil 

der Schale u r sprüng l ich poröser , leicht kalzit isierter 
Streifen. 

2. Lamellotis sp. b) die parallele bogenförmige Zeichnung des 
inneren L igament -Fe lds ; c) die sich dem Ligament-Feld 
anschl iessende Schalenpar t ie . 

3. Actaeonella baconica CZABALAY (a) ; Orbitolina sp. (b) ; 
4. Toucasia sp. 
5. Ner inea a rch imedi D'ORBIGNY (a) ; Claviscala cf. rhodani 

(PICTET et ROUX) (b) ; Trochac taeon sp. (c) ; 
6. Toucasia sp. 

Plate VI. 

1. Lamellot is sp. a) fine pearl l aye r ; d) an originally porous 
s tr ipe, very liable to recali t ization, in the central par t of 
the shell. 

2. Lamellotis sp. b) paral lel vaul ted pa t t e rn of the inner 
l i gamen tum field; c) wide extens ion of shell adjacent to 
the l i gamen tum field. 

i. Actaeonella baconica CZABALAY (a) ; Orbitolina sp. (b) ; 
4. Toucasia sp. 
5. Ner inea a rch imedi D'ORBIGNY (a) ; Claviscala cf. rhodan i 

(PICTET et ROUX) (b) ; T rocha t t a eon sp. 
6. Toucasia sp. 
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összefoglalás 

A rétegsor helyzete a bakonyi középső kré tában 
A v i z s g á l t r é t e g s o r o k j ó l b e l e i l l e 
n e k a D é l i - B a k o n y i s m e r t a l b a i r é 
t e g s o r á b a . A z É s z a k i - B a k o n y r é t e g 
s o r á v a l s z e m b e n t ö b b f o n t o s k ü 
l ö n b s é g á l l a p í t h a t ó m e g . Az Űrkút vi
déki albai mészkő rétegsorban a világosvörös és 
rózsaszín árnyalatok gyakoriak és jellemzőek. Ez 
eltérő az Északi-Bakonyban általános halványbarna, 
szürkésfehér színtől. A Magyar Állami Földtani In
tézet t ípusgyüjteményében található északi-bakonyi 
albai mészkő minták kémiai elemzési adataival ösz-
szehasonlítva, az Űrkút környékiben több a vas. (Az 
összes vas 0,07 illetve 1,06%, a ferro-vas 0,03 illetve 
0,21%) 

A Lamellotisok a Déli-Bakonyban gyakoriak, 
északon eddig csak a Mesterhaj ag (Hárskút) mik-
rofaunás mészkövéből ismertek. Szembeszökő a 
vastagságok eltérése. Délen 100 m-nél jóval vasta
gabb, míg északon ennél jóval vékonyabb, általá
ban 50—70 m vastag az összlet. 

Az albai rétegsor az Északi-Bakonyban terepen 
is jól elkülöníthető szakaszokra tagolódik. Ez a vizs
gált déli-bakonyi rétegsorokban nem tapasztalható. 
Felismerhetők viszont az északi kifejlődés három 
alsó tagozatának — requieniás mészkő, mikrofaunás 
mészkő, orbitolinás mészkő — legfontosabb jellegei. 

Munkámnak fontos eredménye ez, hogy míg a z 

ALFÖLDI, L.—KOPEK, G.—VÉGH, S. (1960): Szent
gál. Földtani térkép. Kézirat. 

BÖCKH, J. (1875—78) : A Bakony déli részének föld
tani viszonyai, II. rész. Alsó kréta. — A Földt. Int. 
Évk., III., p. 38—42. 

BÖCKH, J. (1877—83): Megjegyzések az „Üj adatok 
a Déli-Bakony föld- és őslénytani ismeretéhez" című 
munkához — A Földt. Int. Évk., VI., p. 3—20. 

CSEH-NÉMETH, J. (1958): Az úrkúti mangánércte
lep kifejlődési típusai — Földt. Közi., 88. 4. p. 399. 

CSEH-NÉMETH, J. (1965): Az úrkúti mangánércte
rület mai földtani értékelése — Földt. Kut., VIII. 4. p. 
8—22. 

CZABALAY, L. (1962) : Apti és albai Nerineák a Ba
kony-hegységből — A Földt. Int. évi jel., az 1959. év
ről p. 155—173. 

CZABALAY, L. (1964) : A bakonyi apti-szenon csiga
faunák fejlődéstörténeti vázlata — A Földt. Int. évi jel. 
az 1962. évről p. 111—125. 

CZABALAY, L. (1965) : A Bakony hegység apti, albai 
és cenomán Gastropodái — Geol. Hung. ser. pal. f. 
31. p. 181—294. 

DRUBINA, M. (1957) : A magyarországi mangánér
cek földtani és üledékásványtani jellege — Földt. Közi., 
87. 3. p. 261—272. 

É s z a k i - B a k o n y b a n a P a c h y o d o n t á k , 
a k i s t e r m e t ű F o r a m i n i f e r á k é s a z 
O r b i t o l i n á k d o m i n a n c i á j a e l k ü l ö n í 
t e t t s z i n t e k b e n k ö v e t h e t ő , a d é l i k i 
f e j l ő d é s b e n e g y ü t t e s e n f i g y e l t e m 
m e g ő к e t, az egész albai rétegsoron keresztül. 

Ifj. NOSZKY J. és MÉSZÁROS J. a Déli-Ba
konyban is önálló képződményként ábrázolta az or
bitolinás mészkövet (ifj. NOSZKY 1953, MÉSZÁ
ROS 1967). E nyilvánvalóan csak terepi megfigye
lésre alapozott állásponttal szemben vékonycsiszo-
lati vizsgálataim eredménye azt mutatja, hogy az 
elválasztás nem indokolt. 

MÉSZÁROS J. (1967) a Déli-Bakony albai összle-
tét a requieniás mészkőtől megkülönböztette, és 
molluszkás mészkő néven önálló képződményként 
jelölte. Ezt a megkülönböztetést vizsgálataim is alá
támasztják. A név megválasztása azonban nem sze
rencsés, mer t a képződmény arculatát a Foramini
ferák — köztük az Orbitolinák — valamint a 
kagylók, csigák és tüskésbőrűek együttesen alakít
ják ki. 

Ezért e rétegeket helyi névvel úrkúti mészkőnek 
nevezem. 

Gellai Mária — Bernadetta 
Az V. tábla 10. ábrája Klinda L., a VI. tábla 1—6. áb
rája Pellérdy L.-né felvétele. A többi fényképet a szerző 
készítette. À felvételek kidolgozásában Pellérdyné mű
ködött közre. 
Kézirat lezárva: 1970. 

DRUBINA, M. (1962) : Bakony hegységi jura képződ
mények kőzettani vizsgálata — A Földt. Int. évi jel. az 
1959. évről p. 99—151. 

FÜLÖP, J. (1966): A Villányi-hegység krétaidőszaki 
képződményei — Geol. Hung. ser. geol. t. 13. 

HANTKEN, M. (1867) : Az ajkai kőszénképlet geoló
giai viszonyai — A M . Földt. Társ. Munkálatai III., p. 
98—102. 

HANTKEN, M. (1875—78) : Üj adatok a Deh-Bakony 
föld- és őslénytani ismeretéhez — A Földt. Int. Évk., 
III. p. 31—32. 

HANTKEN, M. (1878): A Magyar Korona országai
nak széntelepei és szénbányászata, Ajka—Budapest p. 
163—183. 

HAUER, F. (1862) : Über die Petrefacten der Kreide
formation des Bakonyer Waldes — Sitz, der kais. Akad. 
der Wissensch., 44. I. Abt. p. 631—659. 

HORVÁTH, A. (1966): Üj kagylócsoport a Karpat-
medence krétaidőszaki képződményeiből — Földt. 
Közi., 96. 1. p. 105—110. 

KNAUER, J. (1966): Hézagos albai rétegsor Balin
kán — A Földt. Int. évi jel. az 1964. évről p. 121—131. 

KNAUER, J. (1966): Magyarázó a Lókút jelű föld
tani térképhez — Kézirat. 

KNAUER, J. (1967): Beszámoló a Bakonyi csoport 
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munkájáról — A Földt. Int. évi jel. az 1965. évről p. 
177—179. 

KONDA, J. (1967) : A Bakony hegység jura időszaki 
képződményeinek üledékföldtani vizsgálata — Kandi
dátusi értekezés. Kézirat. 

KUTASSY, E. (1940): Adatok a Déli- és Északi-Ba-
kony triász- és krétakori lerakódásainak ismeretéhez — 
A Földt. Int. évi jel. az 1933—35. évekről, IV. p. 1591— 
1604. 

LÓCZY, L. id. (1913) : A Balaton környékének geoló
giai képződményei és ezeknek vidékek szerinti telepe-
dése. — A Balaton Tud. Tanúim. Eredményei, I. köt. 1. 
rész. 1. szakasz, VII. fejezet. A kréta szisztéma p. 197. 

LÖRENTHEY, I. (1895): Néhány megjegyzés a „Lit-
hiotis" kérdéshez — Természetrajzi füzetek, XVIII. p. 
117. 

MÉHES, K. (1964): The Foraminiferal genus Orbito-
lina from Hungary — Acta Geol. t. VIII. f. 1—4. p. 
265—281. 

MÉHES, K. (1965): Magyarországi Orbitolina vizs
gálatok — A Földt. Int. évi jel. az 1963. évről p. 95— 
106. 

Auf Grund von 151 Dünnschliffen wurden von der 
Verfasserin 2 Profile (der Bohrungen Zs 4 und Zs 6) 
des albischen Kalksteins untersucht. Es konnten 2 Ty
pen der Grundmasse unterschieden werden. Die granu-
lomorphe Grundmasse besteht im überwiegenden Teil 
aus Mikriten. Nach den vorherrschenden Korngrössen 
(maximal 10—12 mikron) und der Regelmassigkeit der 
Körnung können mehrere Unterarten unterschieden 
werden. Die kristallomorphe Grundmasse besteht aus 
einem zusammenhängenden Spatit-Feld. 

Die Grundmasse und die geformten Elemente bilden 
die Textur. Die geformten Elemente, die beobachtet 
wurden sind wie folgt: Pellets (Intraklast, im Sinne von 
J. KONDA 1967 und J. FÜLÖP 1966), Pseudo-Ooid (be
wegte Bruchstücke mit einer mikritischen Kruste). 
Kalksand, Fossilien und Detritus. Die ähnlichen Tex
turtypen bilden eine Mikrofazies. 

Die von der Verfasserin unterschiedenen Mikrofa
zies (in der Reihe der zunehmenden hydrodinamischen 
Energie des sedimentierenden Mediums) sind : 

Granulomorphe-detritische-Fazies: mehr oder weni
ger gut erhaltene Fossilien sowie ihre Bruchstücke; 
abgerollte und inkrustierte Elemente sind keine zu 
sehen; es gibt kein kristallomorphes Feld, nur zer
streute Kalzite. 

Pellet—Fazies: ähnliche Grundmasse; kristallomorph 
oder gemischt, die Menge der Pseudo-Ooide beträgt 
weniger als 10%; die Gattung Orbitolina erscheint. 

Pellet- Pseudo-Ooid-Fazies: ähnliche Grundmasse: 
nicht inkrustierte Bruchstücke, die vom Riff unmittel
bar vor der Einbettung und der Konsolidierung des Se
diments eingeschwemmt wurden und mit den Pseudo-
Ooiden immer zusammen auftraten; aufgerissene 

MÉHES, К. (1969): Az Orbitolinák evolúciós problé
mája és sztratigráfiai értékelése — Földt. Közi., 99. 2. 
p. 137—146. 

MÉSZÁROS, J. (1967): Szentgál, földtani térkép és 
magyarázó. — Kézirat. 
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krétaképződményeinek ismeretéhez — Földt. Közi., 64. 
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NOSZKY, J. ifj. (1953): Előzetes jelentés a Szentgál 
környéki felvételről — A Földt. Int. évi jel. az 1943. 
évről. p. 3. 

ROZLOZSNIK, P. (1925): Adatok Ajka vidékének 
geológiájához — A Földt. Int. évi jel. az 1920—23. évek
ről, p. 82—84. 

ROZLOZSNIK, P. (1940): A csingervölgyi bányászat 
múltja, jelene és jövője. — A Földt. Int. évi jel. az 
1933—35. évekről p. 1179—1229. 

TAUSCH, L. (1886): Über die Fauna der nichtmari
nen Ablagerungen der Oberen Kreide des Csingertales 
bei Ajka im Bakony — Abh. k. k. G. R. A. VII. 

VIGH, Gy. —NOSZKY, J. ifj. (1941) : ElcVzetes jelentés 
az úrkúti mangánbánya környékén végzett földtani 
vizsgálatokról — A Földt. Int. évi jel. az 1936—38. évek
ről p. 225—234. 

Schichtplättchen und Kalksand kommen ebenfalls 
vor. 

Kalksandstein-Fazies: ähnliche Grundmasse; ein Teil 
der Körner besteht aus Kalkstein, der andere Teil aus 
Orbitolinen, seltener aus Muscheln, Schnecken und 
Echinodermaten. Die biogenen Körner sind zum gröss-
ten Teil abgerollt. Auf den Sandkörnern befindet sich 
oft eine aufgewachsene Kalzitschicht. 

Kristallomorphe-Fazies: mosaikartig zusammenge
zackte Spatit mit opaken Einschlüssen und Kalziten mit 
Limonitrand. Nur ein kleiner Teil der Kalzitkörner 
scheint biogen zu sein. Diese Fazies tritt nur in 2 
Schichten aut. 

Die beiden Profile vertreten den albischen Kalkstein 
des Süd-Bakony-Gebirges. Dieser unterscheidet sich 
auf Grund dieser Untersuchungen von der Schicht
serie des albischen Kalksteins im Nord-Bakony-Ge-
birge, dessen unterer, zeitlich entsprechender Ab
schnitt durch die Dominanz von Pachyodonten, kleinen 
Foraminijeren und Orbitolinen determinierte selb
ständige Horizonte enthält. In den Profilen des Süd-
Bakony-Gebirges erscheinen die Faunaelemente immer 
zusammen. 

Auf Grund dieser Ergebnisse ist der albische Kalk
stein des Süd-Bakony-Gebirges nicht mit dem albischen 
requienienführenden Kalkstein des Nord-Bakony-Ge-
b;rges (J. NOSZKY jr. 1934 - Zircer Schicht; F. v. 
HAUER 1862) identisch, wie das früher angenommen 
wurde. Als eine selbständige stratigraphische Einheit 
bezeichnet sie Verfasserin nach ihren wichtigsten Auf
schlüssen als Űrkúter Kalkstein. Auch J. MÉSZÁROS 
(1967) hat auf Grund seiner geologischen Kartierung 
diese Bildung als eine selbständige Einheit angeführt. 

Mária-Bernadetta Cellái 
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MICROFACIES STUDY ON THE ALBIAN LIMESTONE SEQUENCE OF ŰRKŰT 

Two Albian limestone profiles (of boreholes Zs—4 
and Zs—6) have been studied on the basis of 151 thin 
sections. Two types of matrix have been distinguished. 
The granulomorphous one consists mainly of micrite. 
It shows several sorts according to the main size of 
grains (max. 10—12 microns) and the regularity of the 
granulometry. The crystallomorphous matrix consists 
of a coherent sparite field. Matrix and the shape-units 
form the texture. The shape-units I have observed are: 
pellet (intraclast, sensu J. KONDA 1967 and J. FÜ
LÖP 1966), pseudo-oöid (reworked detritus with micri-
tic incrustation), calcareous sand, detritus and fossils. 

Related types of texture form a microfacies. The 
microfacies I have distinguished — as listed in the or
der of the increasing hydrodynamic energy of the sedi
mentary environment — are: 

Granulomorphous—detritic faciès: more or less in
tact fossils and fragments; no worn and no coated 
units; no crystallomorphous field, but scattered calcite 
spars. 

Pellet faciès: granulomorphous, crystallomorphous 
or mixed matrix; pseudo-oöids less than 10%; Orbito
lina appears. 

Pellett—pseudo-oöid faciès: similar matrix; the un-
coated fragments, which transported from the reef and 
settled just before the burial and consolidation of the 
sediment, appear always together with the pseudo-
oöids; calcareous sand grains and peeled-off laminae of 
coated fragments, which transported from the reef and 
sediment also occur. 

Calcarenite facies: similar matrix; a part of the sands 
grains are limestone, the rest are Orbitolina, less fre
quently bivalves, gastropods and echinoderms; most of 
them are rounded; the sand grains are coated by idio-
morphic calcite. 

Crystallomorphous facies: sparite of mosaic-like pat
tern, with small opaque inclusions and limonitic rims; 
only few grains seem to be biogenic. This facies makes 
up only two beds. 

These two profiles represent the Albian limestone 
of the southern Bakony Mts. This limestone, according 
to the results of the present study, differs from the Al
bian limestone sequence of the northern Bakony Mts. 
The lower part of this sequence contains well-indivi
dualized horizons defined by the predominance of 
Pachyodonta, smaller-Foraminifera or Orbitolina. In 
the southern profiles these faunal elements occur toget
her. 

Accordingly the Albian limestone of the southern 
Bakony Mts. is not identical with the Albian Requi-
enia Limestone (J. NOSZKY jr. 1934 = Zirc Beds, 
F. HAUER 1862) of the northern Bakony Mts. as was 
believed before. Therefore I have denominated it Úr
kút Limestone, as an independent stratigraphie unit, 
after the location of its most important outcrops. It was 
designated as an independent unit also by J. MÉSZÁ
ROS (1967) according to the results of his geological 
surveying. 

Mária-Bernadette Gellai 


