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A bauxitkutatas kapcsán ujszeru kifejlodesu, az ÉK-bakonyi albai rétegsorban 
szokatlan helyzetű, a Zirci Mészkő Formáció legalján elhelyezkedő, gazdagon orbito- 
linas mészkő retegcsoport vált ismertté, melyet dolgozatunkban csetenyi mészkőnek 
nevezünk

Az E-i Bakony kozépsó-kreta rétegsorának főbb kifejlődést egységei szabad szem
mel megfigyelhető kőzettani jellegeik es ősmaradvany-tartalmuk alapján jól elhatárolha
tók, az egysegek reszegysegekre tagolhatok, melyek többsége követhető szintnek bizo
nyult (1 ábra) Egyes fauna- és floraelemek — koztuk az Orbitolinák — abundanciája 
is azonos helyzetben mutatkozott az egyes rétegsorokban

Ennek alapján különítette el ifj Noszky J (1934) az orbitohnás mészkövet, mint 
szintszerúen követhető képződményt, a ma Zirci Mészkő Formációnak nevezett kozép- 
ső-kreta meszkőosszlet magasabb szakaszán Ezt a megállapítást a rendszeres földtani 
térképezés és számos fúrási rétegsor feldolgozása -  a felmerült kétségekkel (Vadász E 
1960) szemben — igazolta, egyben az orbitohnás mészkő fogalmát az ún mikrofaunás 
mészkő elválasztásával szűkítette (K nauer J 1966)

Az Orbitolinák elterjedése az É-i Bakonyban

A Tési Formációból régótaismertek a zirci.Gigány-arok orbitohnásmészkőlemezei 
Szabad szemmel felismerhető Orbitolinák e formációból ezen kívül csak néhány helyről 
kerültek elő

Mikroszkoposan több fúrási rétegsorban figyeltünk meg egy-két példányt a Tési 
Formáció felső mészkő retegtagjában es — valamivel kevesebb esetben — a Zirci 
Formáció Eperkéshegyi Tagozatának legalsó szakaszában, följebb csak elvétve fordul
nak eló Az általunk vizsgált mintasorozatok és mintacsoportok alapján állítható, hogy 
az Orbitolinák nem jellemzőek e tagozatra

A Mesterhajagi Tagozat alsó rétegtagjának (mikrofaunás mészkő) mikrofácies 
képéhez egy-egy Orbitolina metszet tartozik, kisebb csoportosulásuk sem ritka A közép
ső rétegtagra (orbitolinás mészkő) az Orbitolinák viszonylag nagy mennyisége, általában 
a szabad szemmel megfigyelhető példányok rendszeres előfordulása jellemző

Az O praecomca 1964 [=  O (O ) contava (Lamarck 1816)7] populáció mellett a 
rétegtag felső részén megjelenik egy szokatlanul nagy termetű, lapos alak is, amelyet
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Méhes K Orbitolma texana lata névén alfajként írt le (1964) Ez a forma eléggé gyakori 
a tagozat felső határául szolgaló felső rétegtagban is (alsó faunás szint) Az erre kővetke
ző Gajavolgyi Mészkő Tagozatból (táblás mészkő), valamint a Penzeskuti Formációból 
tudomásunk szerint még nem került elő Orbitolina

Az Orbitolinák ismertetett eloszlási szabályszerűsége számos szelvény alapján volt 
rögzíthető Egyedül az É-bakonyi albai képződményekre vonatkozó legutóbbi részlete
sebb tanulmány (Császár G 1986) ismertet egy olyan Zirci Mészkő rétegsort (Pénzes- 
győr Pgy 5 sz fúrás), amelynek — 42 m-es vastagsága folytán — több szintet kellene 
tartalmaznia, ezzel szemben végig a Rudisták hiánya és — az alsó 32 m-en keresztül — 
az Orbitolinák állandó jelenléte jellemzi Szélsőséges mértékű Orbitohna-dúsulást azon
ban nem említ

A csetényi kifejlődés

A 1980-ban mélyült csetényi Cs 25 sz felderítő bauxitkutató fúrás (2 — 3 ábra) a 
Zirci Formáció also határánál újszerű, gazdagon orbitolinás kifejlődést harántolt

A fúrásban 113,4 m vastag Tési Formáció (273,2-386,6 m) záró rétegtagja 8 dm 
szürke, szórtan apró sötétszürke foltos, ostreás, kissé agyagos mészkő (CaC03 90%), 
melynek agyagtartalma gumókozszerú'sávokban dúsul (CaC03 73%) 1 dm szürke, 
margas, puha kvarchomokkő kozbeiktatódásával települ a tarka agyag osszletre 
A mészkő agyag- es kvarchomok tartalma, valamint a homokszemek mérete folfele 
csökken Felső részében sok kvarchomokot agglutináló Orbitohnák jelennek meg Az 
agyag es kvarchomok tartalom további csökkenésével (CaC03 94 -  97 %), az Ostreák 
eltűnesevel kissé sotetebb szürke mészkőbe megy at, melyben az Orbitolmak mennyisége 
fölfelé növekszik E szakaszban fölfelé haladva feltűnnek a szabad szemmel is látható 
példányok, elsősorban a kissé agyagos gumókozokben Fenéklakó Foramimferák több 
nemzetsége, valamint vörös alga faj jelenik meg ezek nagyrészt kitartanak az albai 
rétegsor tetejeig Említésre méltó közülük a Sabaudia minuta (Hofker, 1965), a Charentia 
cuvillieri N eumann, 1965 és a Hensomna lenticularis (Henson, 1947) faj 17-8  tabla)

Erre a szakaszra szürke — sötétszürke, agyagkozos — gumós orbitohmt mészkő tele
pül (CaC03 90 — 95%), amely mar alig tartalmaz kvarchomokot Az Orbitohnák a 
mikrofáciesben is uralkodnak A populációt — úgy tűnik -  egynél több faj alkotja 
Megjelennek a Cuneolinák, de eltűnnek a vörös algák Egy-két kagylóhéj töredék is 
felismerhető E nagyon jellegzetes szakasz (267,3 -  271,0 m) fölött hirtelen megjelenik a 
Pachyodonta héjtormelék, újra előfordulnak vörös algák, a kőzet gyakorlatilag tiszta 
mészkő lesz, gumós jelleg csak egy-egy rövid szakaszon ismerhető fel Az Orbitohnák 
megritkulnak, a nagyobb meretű példányok eltűnnek, legfelul már egyáltalán nincs 
Orbitohna A kőzet, bár nem a legjellegzetesebb kifejlődés, kétségtelenül az Eperkéshegyi 
Tagozathoz tartozik (261,5 — 267,3 m)

1 abra Az É -i Bakony kozepso és K-i reszenek albai képződményéi [K n a u e r  J -  G e l l a i M 1983 
nyomán, C s á s z á r  G  1986 es K n a u e r  J javaslata (in press) alapjan kissé módosítva]

¡ — 2 Orbitolina(l csak mikroszkopos meretben) 3 glaukomt, 4  kvarchomok, 5  karbonát homok

Fig I L’Albien des parties medune et orientale de la montagne Bakony du nord [D’apres 
J K nauer- M  G ellai 1983, modifie partiellement a la proposition de G Császár 1986 et de 

ii J Knauer (m press) modifiée quelque peu]
1 — 2  Orbitolme (1 seulement a l echelle microscopique) 3 glaucome 4  sable quartzeux 5  sable carbonatique



Az albai rétegsor további szakasza a denudációs felszínig jellegzetes pachyodontás 
kifejlődés Mikrofáciesét — egy-egy rövid szakasztól eltekintve — a különféle megtartási 
állapotú héjzúzalék kőzetalkotó mennyisége jellemzi A Charentiákat a Dorothiák vált
ják föl, 258,1 m fölött rendszeresen előfordul kevés koptatott Orbitolina is

A csetényi kifejlődés képződési környezete

A Tési Formáció vékony, de kitartó záró mészkő rétegtagja a képződési környezet 
kiegyenlítődését, egyúttal -  a közvetlen fekuben még jelentős kvarchomok mennyiségé
nek jelentős csökkenésével — a terngen hatás gyengülését jelzi Ez a transzgresszív 
irányzat folytatódik a zátonymészkő képződés kezdetén is

A csetényi kifejlődés területén némileg mélyebb, csendesvizű medencerész jött létre, 
melyben a zátonyalkotók kezdetben nem telepedtek meg, az Orbitohnák viszont jó 
élettérre leltek a kissé agyagos mesziszapon A kimelyules maximuma az orbitolinit 
jellegű réteg lerakódása idejére esett, ebben a szakaszban van a legkevesebb helyben 
mozgatott elem is Ugyancsak erre a szakaszra jellemző a granulomorf (mikrites) alap
anyag, míg a mészkő rétegsor más szakaszain jelentős, esetenként közel teljes pátitosodás 
figyelhető meg

Az enyhe mélyedés feltoltődésével az uledékgyűjtő más részeihez hasonlóan kiala
kult a zátonyszeru környezet Az egyszer már elszaporodott Orbitohnák azonban még 
sokáig elfogadható eletfeltételeket találtak, viszonylag nagy mennyiségük a rudistás 
mészkő alsó szakaszában, tehát nem a zátonykornyezet helyi specialitásával, hanem az 
Orbitolinák alkalmazkodó képességével magyarázható

A csetényi kifejlődés elterjedése és kőzetrétegtani helyzete

A „csetényi mészkő” elterjedését nyomozva a Zirc és Mór közti területen ot olyan 
fúrási szelvényt találtunk (Dudar D 64 , -81 , -227 , -245 , -248 ), amelynek egy-egy rövid 
szakasza — a leírások alapján -  esetleg e kifejlődés egy kevésbe jellegzetes változata 
lehet (bővebben lásd K nauer -  G ellai 1983) Az is kiderült, hogy K és ÉNy fele nagy 
területen képződhetett K-en a furasok nem érték el az albai mészkő osszletet, ÉNy fele 
pedig lepusztultak az albai retegek

A csetényi agyagos orbitolmit mészkő erősen emlékeztet a Vertes hegység ÉNy-i 
előteréből ismert, gazdagon orbitolinas mészkövekre A földrajzi és rétegtam távolság 
miatt azonban egyelőre kétséges, hogy összefüggésük feltételezése célszerű-e A két 
határoló formáció közti helyzete és kifejlődési jellegzetessegei alapján kell tehát állást 
foglalnunk

A kőzet viszonylag sötét színe és agyagossága a Tési Formáció záró rétegtagjának 
jellegeivel rokon További érv a Tési Formáció mellett, hogy a csetenyi kifejlődés 
vastagságával megnövelt „Eperkéshegyi Mészkő vastagság” 4 —5 m-rel meghaladja az 
ÉK-i Bakonyban kimutatható legnagyobb vastagságértékeket is, vagyis úgy tűnik, a 
csetenyi mészkő „belesupped” a Tési Formációba

A Tési Formáció záró mészkövére jellemző kvarchomok fokozatos eltűnése a 
csetényi mészkő legalsó szakaszában következik be, ez azonban hasonlóképpen történik 
több olyan szelvényben is, amelyben a pachyodontás mészkő közvetlenül települ a „tési” 
mészkőre

Az Eperkéshegyi Mészkőhöz, s így a Zirci Formációhoz kapcsolja a szín fokozatos 
világosodása, a kis Foramimferákból, vörös algákból stb álló parány-égyuttes meglehe
tős azonossága, a vastag orbitolinás -  pachyodontás átmeneti mikrofácies jelenléte, a
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2 abra A Cseteny Cs 25 sz felderítő bauxitkutato fúrás helye es rétegsorának tárgyalt szakasza
dK 2 =  T e s \ Formáció T A  =  tarka agyag / puha, margas homokkő, 2  homokos, agyagos ostreas orbjtolinas mészkő, CK 1 =  „csetenyi 
mészkő’ 3 szürke kissé agyagos es homokos, foramimferas orbitolinas mészkő 4  sötétszürke agyagos gumós mészkő, tömegesen 
fellepő Orbitohnakkal PK 2 = Zirci Mészkő Formáció, Eperkeshegyi Mészkő Tagozat, 5  gyérén orbitohnas, PaChyodonta hejtörede- 

kes mészkő 6 — 7 tömegesen Pachyodonta hejzuzalekos mészkő felül (7) kévés koptatott Orbitolinaval

Fig 2 Localisation du sondage de prospection de bauxite Cseteny Cs 25 e.t la section stratigraphi-
que ici presentee

dK 2 = Formation de Tes T A  = argiles bariolées /  grès marneux peu consolidées, 2 calcaires sableux, argileux, a Ostrees, Orbitohnes, 
‘ ^ 2  = « calcaire de Cseteny» 3  calcaire gris un peu argileux et sableux a Foraminiferes et Orbitohnes, 4  calcaires gris fonces, 
argileux noduleux avec des Orbitolines qui se présentent en masse PK 2 =  Formation Calcaire de Zirc, Terme Calcaire de Eperkes- 
hegy 5 calcaires avec des orbitohnes rares avec des fragments de coquille de Pachyodontes 6 — 7 calcaire en renfermant des debnes 

de coquilles de Pachyodontes en son masse et en partie supeneure (7) avec quelques Orbitohnes rodes

Tési Formáció egyes jellegzetes alakjainak — mint pl az Ostreak, Ostracodák és Munie- 
rták — jelentéktelen mennyisége, vagy hiánya

A 2 és 5 táblán latható, hogy Pachyodonta hejtoredék, ha rendkívül ritkán is, de 
már a „csetenyi” mészkő alsó szakaszán megjelenik, följebb is előfordul, erősítve azt a 
felfogást, hogy ezt a kifejlődést a Zirci Mészkő Formáció részenek tekintsük Figyelembe 
kell venni, hogy a „tési” záró mészkő annyira jellegzetes és annyira hasonlít a formáció 
belsejében települő egyes meszkőlencsékre, hogy a felette települő olyan szürke, szemre 
nem pachyodontás mészkő szakaszokat, mint amilyen pl a D 245, vagy -248 kérdéses 
szakasza, a terepi leírók habozás nélkül a „requiemás mészkőhöz” sorolták

Mindezek alapján az a véleményünk, hogy a csetényi orbitohnas mészkő inkább a 
Zirci Mészkő Formációhoz tartozik, kifejlődése azonban annyira elüt a rátelepulő 
Eperkeshegyi Mészkőétől, hogy akár a formáción belüli ónálló egységnek lehet tekinteni 

A csetényi mészkő kifejlődését es a vele kapcsolatos kérdéseket korábban kéziratos 
jelleggel, részletesebben ismertettük, kitérve a fentebb említett ősföldrajzi vonatkozások
ra is (K nauer — G ellai 1983) Ebben azonban nem volt mód fényképek közlésére, így 
ebben a cikkben mutatjuk be néhány fényképpel a fácies változását a Tési Formáció záró 
mészkő padjától a,típusos „csetényi mészkőig”
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K eyw ords Orbitohne, limestone, Middle Cretaceous, N Bakony Mts (Transdanubia, 
Hungary)

Dans la partie nord de la montagne Bakony la suite de couches albtenne se compose 
des niveaux bien definis qui peuvent facilement être traces latéralement (Fig 1) La 
répartition des Orbitolines dans la suite est assez regulaire En général elles sont absentes 
dans la Formation de Tes, bien que des plaques de calcaire orbitolmitique se rencontrent 
localement Dans le Membre supérieure calcaire se présentent quelques spécimens d’Or-

◄

3 abra A „csetenyi mészkő” es környezete főbb kőzettani es őslénytani jellegei a Cs-25 jelű 
bauxitkutato fúrásban Az ősmaradvány oszlopok szelessege a relatív gyakorisági indexszel (1 -  5)

aranyos
A további jelmagyarazatot l az l ábránál

Fig 3 Les caractères petrographiques et paleontologiques principales du « calcaire de Cseteny » et 
de son ambiance présents dans le sondage de prospection de bauxite Cs 25 La largeur des colonnes 

a fossiles est proportionnelle a l’indice de fréquence (1 -5 )
La legende complementaire voir figure 1



bitolines, tout aussi comme dans la partie inférieure du Membre Calcaire d’Eperkéshegy 
(Formation Calcaire de Zirc) y superposé L’examen de microfaciès du Terme de Mester- 
hajag (des calcaires à microfaune) met en evidence quelques sections d’Orbitolines qui 
souvent apparaissent sous forme de petites agglomérations Le Membre moyen (calcaire 
à Orbitolines) est caractérisé par un nombre relativement élevé des Orbitolines et par 
l’apparition régulaire des exemplaires observables à l’oeil nu

A côté de la population d'Orbitolina praeconica M éhes 1964 [= O (O ) concava 
(Lamarck 1816) ?] dans la partie supérieure du membre une trouve une forme plate 
d’une taille exceptionnellement grande, décrite par K M éhes comme une sous-espèce 
sous le nom Orbitolina texana lata (1964) Cette forme est assez fréquente, dans le 
membre supérieur (niveau fossilifère inférieur aussi) On n’a pas encore reperé des 
Orbitolines dans le Terme Calcaire de Gajavolgy, ni dans la Formation de Pénzeskút 
Jusqu’à présent n’est comme qu’une seule coupe différente (G Császár 1986)

Lin sondage de prospection pour bauxite (Csetény Cs 25 ) traversa des calcaires 
argileux riches en Orbitolmes à la limite des Formations de Zirc et de Tés (Figs 2 — 3) 
qui, par leurs caractéristiques pétrographiques, et des débris de Rudistes renfermés 
sporadiquement, peuvent être rangés la Formation de Zirc

Le Membre calcaire final, mince mais d’une extension considérable, de la Formation 
de Tés, -  qui est très heterogéné, mais pour la plupart argileux, — indique l’affaiblisse
ment de l’influence terrigène diminution considérable de la quantité du sable quartzeux 
qui est considérable encore dans le soubassement immédiat l’homogémsation des condi
tions de dépôt Sur le substratum calcaire se forma un bancecueil à Rudistes, tandis que 
sur l’aire du faciès de Csetény se développe un bassin un peu plus profond, à eau calme, 
où d’abord les Rudistes ne s’établirent pas, mais les Orbitolines y trouvèrent un environ
nement convenable, à la surface de la boue calcaire un peu argileuse L’approfondisse
ment culmina au temps dépôt de la couche d’orbitolmite, qui renferme le moindre 
d’éléments remués sur place La matrice granulomorphe (micntique) est également 
caractéristique de cette couche, tandis que dans d’autres parties de la suite calcaire, on 
peut observer soit une spathitisation considérable, soit une spathitisation secondaire 
complète

Parallèlement au comblement de la dépression peu profonde un milieu récifal s’y 
développait Ici, encore longtemps, les Orbitohnes déjà nombreuses trouvaient des 
conditions de vie tolérables Leur nombre relativement élevé dans la partie inférieure du 
calcaire à Rudistes ne doit donc pas être attribué à l'une particularité du milieu mais a 
leur faculté d’adaptation



I. tábla — Plateau I

A Tesi Formáció zaro meszkoretegének szöveti képe a Cs 25 sz fúrásban (273,2-274,0 
m) — Aspect textúrái de la couche calcaire terminale de la Formation de Tés dans le 
sondage Cs 25 (273,2-274,0 m)





II. tábla — Plateau II

1 A „csetenyi mészkő” also szakaszának szöveti képe (272,8 — 273,2 m) — Aspect 
textural de la section inferieure du « calcaire de Csetény » (272,8 — 273,2 m)

2 A „csetenyi mészkő” alsó szakaszának szöveti kepe, Orbitolinákkal és Pachyodonta 
héjtoredékkel (272,'4 — 272,8 m) -  Aspect textural de la section inférieure du « calcaire 
de Cseteny », avec des Orbitolines et des fragments de Pachyodontes (272,4—272,8 
m)
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III tábla — Plateau III

1 A „csetenyi mészkő” alsó szakaszának jellegzetes szöveti kepe, kvarcszemcséket agglu
tináló Orbitolinakkal (272,0 — 272,4 m) -  Aspect textúráié caractéristique de la 
section inferieure du « calcaire de Cseteny », avec des Orbitolines aux grains de quartz 
agglutines (272,0-272,4 m)

2 Orbitohnás-dicyclinas kifejlődés a „csetenyi mészkő” alsó es felső szakaszának 
hataran (270,7 -271,0 m) -  Faciès aux Orbitolines -  Dicyclines à la limite des secti
ons inférieure et supérieure du « calcaire de Csetény » (270,7 — 271,0 m)





IV. tábla — Plateau IV

A „csetenyi mészkő” felső, típusos szakaszának szöveti képe (268,2 — 268,6 m) — Aspect 
textúráié de la section supérieure typique du « calcaire de Csetény » (268,2 — 268,6 m)

Fotó Kovács Á





V tábla — Plateau V

Koptatott es megfúrt Pachyodonta héjtoredék típusos „csetényi mészkőben” 
(268,2 — 268,6 m) — Fragment rodé et perfore de coquille de Pachyodonte dans le 
« calcaire de Cseteny » typique (268,2 -  268,6 m)





VI. tábla — Plateau VI

A „csetényi mészkő” típusos orbitohnit kifejlődése fúrómagban (270,0 — 270,1 m) — 
Orbitolmite typique du «calcaire de Csetény » en carotte (270,0 — 270,1 m)
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VII. tábla — Plateau VII"

Forammiferák a „csetényi mészkőből” -  Foraminifères du « calcaire de Csetény » 
1 — 2 Hensomna lenticularis (Henson)

1 272,8-2 73 ,2  m,
2 272,0-2 72 ,4  m

3 — 4 Charentia cunllieri Neumann
3 272,0-272,4 m, - .
4 270,7-271,0 m

5 Sabaudia minuta (Hofker) 271,0 — 272,0 m
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VIII. tábla -  Plateau VIII

1 , 4 Hensonina lenticularis (Henson) az Eperkéshegyi Mészkő Tagozat legalsó szaka
szából,'266,8—267,3 m — Hensonina lenticularis (H enson) de la section basale du 
Terme Calcaire de Eperkéshegy, 266,8 — 267,3 m 

2 - 3  Charentia cuvillieri Neumann a „csetényi mészkőből” -  Charentia cuvillieri N eu
mann du « calcaire de Csetény »
2 272,0-272,4 m,
3 270,7-271,0 m




