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ŐSLÉNYTANI VITÁK (Discussiones Palaeontologicae) 20. (1972) Budapest.pp.o3-7Q,

ADATOK A BUDAI MARGA KÉPZŐDÉSI KÖRÜLMÉNYEIHEZ 

Bodajenő - Monostori Miklós

1. Bevezetés

A budai hegység felsőeocén mészköveinek és márgáinak rétegtani 

helyzete, az egyes képződmények facies-értékelése és egymáshoz való vi

szonya a hazai geológia egyik sokat vitatott kérdése.

A budai márga sikparti sekélyvizi képződése - amit lithológiai 

vizsgálatokkal valószinüsitettek - a fauna alapján nehezen képzelhető el, A 

tömeges planktont(foraminiferák mellett olykor pteropodákat is) tartalmazó 

márga inkább nyíltabb medencefáciesre utal.

Az ELTE Őslénytani Tanszékén a FOMTERV megbizásából vég

zett vizsgálatok, melyek a Csatárka u. környéki budai márgaösszlet anya

gára vonatkoztak, konkrét bizonyitékát adták az egyes faciesek viszonylag 

egymáshoz közeli egyidejű létezésének,

2, A márgák vizsgálata 

2. 1. Lithológiai jellegek.

A fúrások a márgának 3 változatát tárták fel:

1 ., Kemény mészmárga, jól csiszolható.

2 ., Márga, olykor földes jellegű, nehezen csiszolható.

3 ., Agyag, a kisebb mésztartalmú márgák mállásából.

Megfigyelhetők a mállás különböző fokozati. Első lépésként a m ár

ga fellazul, a finom rétegzettség szembetűnő lesz, a levélvékonyságu rétegek 

elválnak egymástól. További fokozat az egyes rétegecskék felleveledzése, pik- 
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kelyes darabokra történő szétesése, Utolsó szakasza a mállásnak: amikor 

a pikkelyek is szétesnek, teljesen agyag jellegű lesz a kőzet. Ez az anyag 

jól iszapolható, de a faunaelemek nem tisztulnak meg teljesen, sokszor 

márga-kéreg vonja be őket.

2.2.  Makrofauna

Az iszapolási maradék gazdag mikrofaunában. A formaminiferák 

mellett mindig található bryozoa is, ennek mennyiségi aránya az egyes min

tákban változó. Ezzel együtt változik a nagyobb termetű benthosz foramini 

ferák és a plankton foraminiferák aránya is. A bryozoa-dus iszapolási ma

radékokban és csiszolatokban kisebb mennyiségű a plankton elem, előtérbe 

lépnek a nagyobb benthosz foraminiferák: Clavulinoides, Robulus, Cibicides, 

stb. Ezzel szemben a plankton-dus iszapolási maradékokban csak apróterme- 

tű, plankton nagyságú benthosz foraminiferák találhatók. Világos, hogy az 

utóbbi üledékek mélyebbviziek, Megjelenésük mélyüléssel, tehát az aljzat 

mozgásával kapcsolatos. A bryozoák általában olyan típusok, hogy a zooeciu- 

mok körben ülnek az ágakon, vagyis álló tipusok, ez pedig csendesebb vizre 

utal. Tehát a bryozoadus üledékek is csendes vizben ülepedtek le.

Vékony mészkőrétegek is találhatók a márgálpan. Ezek csiszolati 

képe részben összeegyeztethető az iszapolási maradék faunájával.

3. A mészkövek vizsgálata

A mészkőnek több tipusa figyelhető meg, mindig vékony betelepü

léseket alkot a márgába, általában néhány cm, ritkábban néhány dm vastag

ságban.

3,1.  Mészalgagumős-nummuliteses mészkő

3. 1, 1. Litholőgiai jellegek

jó l megfigyelhető, hogy a mészkő és márga közt nincs átmenet.

A mészkőbe márga-rögök keveredtek (a metszett felületen látható, hogy még 

plasztikus állapotban), A márgába az érintkezés mentén a mészkő faunaele

mei keveredtek bele.
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Jellegzetes hullámosán barázdált felszínek mentén, kiékelődő és 

szétágazó vályúkban települ a mészkő a márgára, Helyenként a mészkövet 

alkotó faunaelemek vékony, szabálytalan, kiékelődő betelepülések a márgá- 

ba, annak anyagával keveredve,

A márgával kevert mészkőanyagban triász karbonátos kőzetek és 

szarukő törmeléke is megtalálható.

Vekonycsiszolatban jól látható, hogy a mészkő faunaelemei belül 

rendszerint nem márgával, hanem világos mésziszap-anyaggal vannak ki

töltve és gyakori a márgától erősen elütő mésziszapos köztes anyag is.

3 , 1, 2,  Fauna és flóra

Fő kőzetalkotó a gumós mészalga, a gumók 1 cm ig tei jedőek, 

Sok a Nummulites, gyakoriak a bryozoák és benthosz foraminiferák is.

Ez a fauna élesen válik el az érintkezési határnál és a bezárt márgarögök 

nél készült csiszol átokban a csaknem kizárólag plankton foraminiferákat 

tartalmazó márgától.

Egyes mintákban Ostrea is előfordult.

3. 1,3,  Keletkezési körülmények

A mészkő anyaga - mint üledék - a faunaelemek tanúsága sze - 

rínt partközeli sekély vizi tenger-körzetben keletkezhetett. Élesen eltér 

e szempontból a vele összekevert planktonos márga, mely nyíltabb, mé

lyebb tengerrészben képződött üledékként.

A lithológiai jellegek feltételezhetővé teszik, hogy az egyidőben 

képződött sekélyvizi mészalgás - durvahomokos-kavicsosnak tekinthető - 

anyag a meredek partokról lemosással v, iszapfolyásokkal juthatott a kö

zeli mélyebb medence-faciesü régió peremi részeire, A mészkő anyagá

nak partmenti eredetét a triász kőzetek törmeléke egyértelműen mutatja.
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3„ 2, Ágszerü mészalgás mészkő

3. 2, 1, Lithológiai jellegek

Kalkarenit jellegű mészkő. Itt is megfigyelhető a planktonos már 

gával való keveredés.

3, 2, 2, Fauna és flóra

Fő kőzetalkotó a vékony, ágszerü mészalga, mellette bryozoák 

és benthosz foraminiferák gyakoriak. Ez a mészkőtipus nem határolódik el 

élesen az előzőtől, vannak köztes típusok is.

3 . 2 . 3 ,  Keletkezési körülmények

A mészkő anyaga 100 m-nél sekélyebb, de kevésbé mozgatott viz 

ben képződött, nyilván a parttól az előzőnél kissé távolabbi, mélyebb ten

gerrészben,

3,3,  Bryozoás-benthosz foramimferás mészkő

3. 3. 1, Lithológiai jellegek

Ez is a kalkarenit jellegű mészkő, a márgás köztes anyag itt 

többnyire egyenletesebb eloszlású. Ennél általában nem figyelhető határo

zottan meg elütő tipusu üledékek keveredése.

3. 3, 2. Fauna és flóra

A kőzetet főként bryozoa, benthosz foraminiferák épitik fel. 

Időnként plankton foraminiferák is jelentős számban észlelhetők, M ész

alga ritka, az ágszerü alakok töredékei szerepelnek,

3 . 3 . 3 ,  Keletkezési körülmények

Ez a mészkő az előzőekben leirt bryozoákat és benthosz foram i- 

niferákat tartalmazó márga változataként tekinthető,
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Üledékanyaga mélyebb tengerrészben keletkezhetett, a vörösal- 

gák tenyésztésére kedvező' övezet alatt, valószinüleg 100 m-nél mélyebben. 

Váltakozása a mélyebbvizi plankton fannás márgával helyi mélységingado

zásokkal valószinüsithető,

4, Az összlet képződési viszonyainak értékelése

A szépvölgyi felsőeocén rétegsor facies elemzésével foglalkozott 

1965 ben e munka szerzői közül MONOSTORI Miklós. Az újabb vizsgálatok 

szerint a nummuliteszes - mészalgagumós mészkő és a budai márga közti 

jelentős fácies eltérés nem feltétlenül a partvonal jelentős eltolódásával 

függ össze - mint ahogy az emlitett munkában szerepel, A leirt jelenségek 

alapján meredek partu tengermedence képzelhető el, kis távolságon jelen

tős mélységbeli eltérésekkel, mely többszáz métert is elérhetett, A m ere

dek partokról az üledék lemosődhatott v, lecsúszhatott a mélyebb medence- 

rész peremére.

Az itt megadott magyarázat természetesen csak egyike a lehet

ségeseknek. Erősen mozgatott partmenti facies hirtelen visszaütése e se 

tén is hasonló bélyegeket várhatunk. Ilyen értelmezés ellen szól az a tény, 

hogy a betelepülések olykor csak néhány év üledékeinek felelnek meg. F e l

tűnő, hogy még a márgába izoláltan bekevert mészkő-alkotó faunaelemek 

is mésziszapos kitöltésüek. Nehezen lehetne magyarázni a plasztikus érint

kezést is ilyen módon; egy erősen mozgatott, kavicsos tengerrészen a la 

za márgás anyag nyilván szétiszapolódott volna, a megszilárdult üledék

től viszont többé-kevésbé szögletes kavics jelleget várhatnánk. A kérdés 

biztos eldöntéséhez több feltárás és jó felszini feltárások lennének szük

ségesek,
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Egy kérdést azonban megnyugtatóan tisztáztak a vizsgálatok: 

a mészaigagumós- nummuliteses mészkő, ágszerü mészalgás- kalkare- 

nites mészkő, a bryozoás-benthosz foraminiferás márga és mészkő, 

valamint a főként plankton foramíniferákat tartalmazó márga a budai 

hegység területén egyidőben is létezett facieseknek tekinthetők,
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