
A móri Antal-hegyi középső- és késő-eocén „lithothamniumos mészkő” 
mikrofácies és őskörnyezeti vizsgálata

Microfacies and palaeoenvironmental analysis 
of the Middle to Late Eocene ”Lithothamnium-bearing limestone” of the Antal Hill at Mór 

(Vértes Mountains, Hungary)

A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2004 85

PÁLFALVI SAROLTA

Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest, Stefánia út 14.

Tá r g ys z av a k :  eocén, mikrofácies, nagyforaminifera vörösalga, bryozoa, paleoökológia, karbonátrámpa

Összefoglalás

A Vértes DNy-i részén, Mór fölött elhelyezkedő Antal-hegyen és környékén, a „lithothamniumos mészkő” a középső-eocén Padragi Márgára
települ, kora nannoplankton- és nagyforaminifera-vizsgálatok szerint középső–késő-eocén. A néhány felszíni feltárásból, valamint a Mór M–13
fúrás karbonátos rétegeiből származó minták vékonycsiszolatos vizsgálata alapján a mikrofácies típusa vörösalga-nagyforaminifera-bryozoa grain-
stone/packstone. Jellemző ősmaradványok a vörösalgák közül a Melobesioideae-k és a Sporolithon, a nagyforaminiferák közül a Discocyclinidae-k,
Orbitoclypeidae-k, Operculina gomezi, Acervulina és az apró Nummulitesek, valamint az uralkodóan vékony, elágazó formájú bryozoák. A vizsgált
taxonok normál tengeri, hullámbázis alatti, viszonylag kis hidrodinamikai energiával jellemzett, gyengén átvilágított környezetben élhettek. A fosz-
szíliák megtartási állapota, valamint a szöveti jellegek lejtőn való gravitációs (esetleg viharok hatására történt) áthalmozásra és változó intenzitású
áramló közegre utalnak. Az üledékképződés helye egy progradáló karbonátos rámpa medencéhez csatlakozó lejtőjének alsó része lehetett.
Hasonló fácies előfordul a késő-eocén korú „budai lejtő” karbonátos üledékeiben, de eltérő — transzgressziós — rétegtani helyzetben.

K ey wo r d s :  Eocene, microfacies, larger foraminifera, red algae, bryozoa, palaeoecology, carbonate ramp

Abstract

The ”Lithothamnium-bearing Limestone” of the Antal Hill and its sorroundings, nearby Mór, at the SW part of the Vértes Mountains, central
Hungary (Figure 1), overlies the Middle Eocene Padrag Limestone and it was formed in the Middle to Late Eocene, according to the biostratigraphical
studies of the nannoplankton (BÁLDI-BEKE, personal communication) and the larger foraminifera (KECSKEMÉTI 1998; LESS, personal communica-
tion). On the basis of the microfacies analysis of the thin sections, originated from the borehole M–13, (Figure 2), from the outcrops on the Antal Hill,
and from a small quarry, S of the Rudolf Meadow (Figure 3), the microfacies type is red algal-larger foraminiferal-bryozoan grainstone/packstone
(Figure 4). This facies contains red algae, such as Melobesioideae and Sporolithon (Figure 6), larger foraminifera, such as Discocyclinidae,
Orbitoclypeidae, Operculina gomezi, Acervulina and small Nummulites (Figure 7), and mostly erect rigid delicate or robust branching bryozoans
(Figure 8). The studied taxons lived in normal marine environment, under fair weather wave base in low energy and weak light conditions. The preser-
vation of the fossils and the textural characteristics refer to gravitational (or storm induced) redeposition and current agitation. The place of the sedi-
ment accumulation might be the lower slope of a prograding carbonate ramp. Similar facies can be found in the carbonates of the Late Eocene “Buda
palaeoslope” (KÁZMÉR 1993; FODOR et al. 1994), but they are in a different stratigraphical position in a transgressive succession.

Bevezetés

Mórtól ÉK-re, a Vértes DNy-i részén, az Antal-hegyen
és a tőle K-re eső Rudolf-réten kisebb kibukkanásokban és
felhagyott kőfejtőkben, fejtőgödrökben tárul fel a középső-
és késő-eocén korú „lithothamniumos mészkő”.

BEUDANT (1825) a Mór környéki nummuliteses mész-
követ még jurának tartotta, STACHE (1862) ismerte fel az eo-

cén mészkősávot a Bakony és a Vértes ÉNy-i oldalán. A
XX. század elején Mór környékén is megindult a kőszén-
kutatás, amelyhez kapcsolódva az Antal-hegyen BÖCKH H.
és KOCH A. végeztek terepbejárást. Ennek eredményeként
BÖCKH (1902) középső-eocén Nummulina lucasana (N.
perforatus A) és N. tchihatcheffi (N. millecaput A)-tartalmú
rétegeket írt le a triász képződmények fedőjeként. KOCH

(1903) a középső-eocén széndúsabb rétegek fedőjébe he-



lyezte a „lucasanas” mészkövet, és felette szintén középső-
eocén, „fornaihoz” hasonló osztreás, csigakövületes márgát
észlelt. A N. tchihatcheffis rétegeket felső-eocénnek tartot-
ta, benne Orbitoideseket (Discocyclina) és Hetero-
steginákat talált nagyobb számban. TAEGER (1909) mono-
gráfiájában behatóan foglalkozott a vértesi eocénnel,
szelvényein az Antal-hegyet felépítő rétegeket felső-eocén
„főnummulitmészként” ábrázolta, a nyugati lejtőn fornai
márgát jelölt.

TELEGDI ROTH (1935) az Antal-hegyen és környékén
végzett felvétel során észlelt foraminiferás agyagmárgát
középső-oligocénnek tartotta, és a „kiscelli agyag”-gal
azonosította, amely diszkordánsan települ az általa közölt
eocén rétegsor (1. táblázat) „fő-nummulinás mészkő”-ből
álló zárótagjára.

SZŐTS (1938) értekezésében részletesen foglalkozott az
Antal-hegy paleogén képződményeivel (1. táblázat). Az An-
tal-hegyen és a Kis-Antal-hegyen „közép és felső eocén orto-
fragminás-nummulinás mészkövet írt le. Két szintet külön-
böztetett meg. Az alsó szint az Antal-hegy É-i oldalán buk-
kan ki, a középső-eocén legmagasabb részét képviseli, durva
kristályos, kevés, glaukonitosodott Nummulitest tartalmaz,

szerkezete a csákberényi „N. striatas” mészmárgára hasonlít.
A felső szint néha halványzöld, glaukonitos márgás mészkő,
tömérdek foraminiferával, leggyakoribb az Orbitoides (Dis-
cocyclina) papyracea. A mészkövet „csíkos” (szalagosan
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1. táblázat. Az Antal-hegyen előforduló eocén képződmények rétegtani helyzete és kora a különböző szerzők szerint
Table 1. Stratigraphical setting and age of the Eocene sediments in the Antal Hill, according to different authors

1. ábra. Az Antal-hegy és környéke földtani térképe a kvarter képződ-
mények elhagyásával (BUDAI et al. 2002 nyomán) és a vizsgált réteg-

sorok helyének feltüntetésével
Figure 1. Geological map of the Antal Hill and its surroundings, with-
out Quaternary sediments (after BUDAI et al. 2002), and with the 

location of the measured sections



biotitos) andezittufa borítja. A foraminiferás agyagmárgát
TELEGDI ROTH (1935) véleményével egyezően ő is középső-
oligocénnek tartotta, később (SZŐTS 1956) azonban a lutetiai
emeletbe helyezte, a bartoni nummulieszes-ortofragminás-
lithothamniumos mészkő alá (1. táblázat).

1967-ben mélyült a Mór–13 fúrás, amelynek 
mintáiból makrofauna-, mikrofauna-, nagyforaminifera-, 
nannoplankton- és palynológiai vizsgálatok készültek,
amelyeknek eredményeit GIDAI (1971) foglalta össze
(1. táblázat).

Az 1970-es évek első felében Csima Kálmán (BOGÁTH,
CSIMA 1976) végzett térképezést az Antal-hegyen. BERN-
HARDT (1985) a Mór–Bodajk 1:20 000-es térképma-
gyarázójában részletes leírást adott az Antal-hegy egyes
képződményeiről, rétegtani helyzetükről (1. táblázat), ős-
maradvány-tartalmukról, korukról (1. táblázat).

A jelenlegi munka célja az Antal-hegyi eocén karboná-
tos rétegek mikrofácies-vizsgálata és őskörnyezeti rekonst-
rukciója. A vizsgált feltárások és az M–13 fúrás helye az 1.
ábrán látható.

A Mór M–13 fúrás rétegsora

Ma a fúrás anyaga már nem található meg teljes egé-
szében, a szépvízéri fúrómagraktárban már csak egy-egy
reprezentáns kőzetmintát, valamint kiiszapolt mikrofaunát
tartalmazó mintákat őriznek. Ezért a rétegsor leírásához
saját megfigyeléseimen kívül GIDAI (1971) munkájára is tá-
maszkodtam:

13,0–15,0 m: Világos, szürkésfehér, biodetrituszos
mészkő. Nagy mennyiségben tartalmaz vörösalga töredé-
keket, rodolitokat és nagyforaminiferákat.

15,0–28,5 m: Tufás, meszes, agyagos-aleuritos homok-
kőrétegek váltakoznak szürkészöld, tufás, glaukonitos, bio-
detrituszos, nagyforaminiferákat (pl. Operculina gomezi)
tartalmazó mészkőpadokkal.

28,5–32,8 m: Szürkészöld, glaukonitos, biodetrituszos
mészkő, sok Nummulitest (köztük N. millecaput A formát
is) és Discocyclinát tartalmaz.

32,8–52,5 m: Padragi Formáció. Szürke, aleuritos
agyagmárga, vékonyhéjú apró molluscákkal és kevés
Pteropodával. Uralkodóan nagyforaminifera-mentes, de
elvétve egy-egy Operculina alpina előfordul.

52,5–70,0. m: A Csolnoki és Padragi Formációk átme-
nete. Szürke aleuritos agyagmárga, amely általában csak
gyéren tartalmaz nagyforaminiferákat, 52,5 méteren azon-
ban tömeges mennyiségű Nummulites striatus fordul elő.
Alsó szakaszán erősen glaukonitos, és biotitszemcséket is
tartalmaz.

70,0–73,5 m: Csolnoki Formáció. Sötétszürke aleuritos-
homokos agyagmárga, amely tömeges mennyiségben tar-
talmaz Nummulites striatust, Mollusca-héjakat és kevés N.
perforatust.

73,5–83,5 m: Csernyei Formáció. Agyagos-homokos
aleurolit és márga. Nagy mennyiségben tartalmaz Mollusca-
héjat és -héjtöredéket, valamint korallokat és miliolinákat. 

83,5–101,0 m: A Dorogi Formáció Annavölgyi Tago-
zata. 3 telepből álló széntelepes összlet, Mollusca-héj-
töredékeket tartalmazó agyagos-homokos aleurolit köz-
betelepülésekkel.

101,0–126,5 m: A Dorogi Formáció Bajnai Tagozata.
Szürke aleuritos agyag és homokkő, legalul tarka agyag.

Az M–13 fúrás eocén képződményeinek kora, 
és litosztratigráfiai helyzete

A Dorogi, a Csernyei, a Csolnoki és a Padragi Formáció
nannoplankton-vizsgálatok alapján a középső-eocén felső-
lutetiai és bartoni emeleteit képviselik (BÁLDINÉ in: GIDAI

1971). A 32,8–13,0 m közötti meszes és tufás képződ-
ményekből álló rétegekből csak a 17,0 m-ről vett minta tartal-
mazott kormeghatározásra alkalmas nannoplanktont (Isth-
molithus recurvus DEFL.). Ennek alapján a 17,0–13,0 m
közötti rétegek már biztosan a késő-eocénben (NP 19-20)
keletkeztek (Báldiné szóbeli közlés). A 32,8–29,0 m között
előforduló vastag vázú nagyforaminiferák, ill. a Nummulites
millecaput a középső-eocénre jellemzőek (KECSKEMÉTI

1998; Less szóbeli közlés), ami valószínűsíti, hogy a mészkő
rétegek lerakódása már a középső-eocén végén meg-
kezdődött.

A középső- és felső-eocén határa a 29,0–17,0 m közötti in-
tervallumra esik, pontosabb kijelölése korjelző ősmaradvá-
nyok hiányában egyelőre nem lehetséges. A kőzetet litológiai
jegyek alapján sem lehet mindig egyértelműen meg-
különböztetni a Szőci Mészkő Formáció amúgy is változatos
kifejlődésű típusaitól, pl. a Vértesben nagy területen elterjedt
glaukonitos, Discocyclinákat és apró Nummuliteseket tartal-
mazó biodetrituszos mészkőtől. Ezért indokoltnak tűnik a
teljes karbonátos rétegsor besorolása a Szőci Mészkő
Formációba. A tufás homokkő- és márga-betelepülésekkel
tarkított rétegösszletet tagozat rangon érdemes elkülöníteni.

Az Antal-hegyen és Rudolf-réten található 
felszíni feltárások

Az Antal-hegyen több kisebb, a mészkőrétegeket pár m
vastagságban feltáró kibukkanás, felhagyott kőbánya talál-
ható (BOGÁTH, CSIMA 1976). A vizsgált minták (A11–15.) az
Antal-hegy ÉNy-i részén levő három kisebb felhagyott
kőfejtőből származnak. Az itt található rétegek általában
kemény, sárgásfehér, gyakran zöldes árnyalatú, vörösalgás,
nagyforaminiferás, biodetrituszos, pados mészkőből, vagy
mészmárgából állnak. Változó mennyiségben tartalmaznak
glaukonitot és biotitot.

A Rudolf-réten, a vadászháztól délre, egy kis felhagyott
kőfejtőben kb. 3 m vastag rétegsor tanulmányozható. Az
alsó 2 m vastagpados, biodetrituszos mészkőből és benne
egy kb. 10 cm vastag, tufás márga-betelepülésből áll. A
mészkő vörösalga-töredékeket, rodolitokat, Discocycli-
nákat és apró Nummuliteseket tartalmaz. A feltárás felső
részén lemezes, vékonyréteges márga-, mészmárga- és
tufás, agyagos-homokos márgarétegek váltakoznak.
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Mikrofácies-vizsgálatok

Módszerek

A mikrofácies vizsgálatok mintái az M–13 fúrás 32,7–
15,0 m közötti szakaszából, valamint az említett Antal-
hegyi és Rudolf-réti feltárásokból származnak. 18 db 5×5
és 2×3 cm-es vékonycsiszolat mikrofácies-elemzését

végeztem el félkvantitatív módszerrel, BACCELLE,
BOSELLINI (1965) összehasonlító táblázatainak segítségé-
vel. A legfontosabb ősmaradványok mennyiségi változá-
sainak pontosabb követése érdekében 10 db csiszolatot
pontszámlálásos módszerrel is megvizsgáltam, mintán-
ként 500 pontot leszámolva. A mikrofácies-típusok meg-
határozásához DUNHAM (1962), valamint EMBRY és KLO-
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2. ábra. Az M–13 fúrás eocén rétegsora és mikrofácies vizsgálatának eredményei
1 — Bajnai T.; 2 — Annavölgyi T.; 3 — Csernyei F.; 4 — Csolnoki F.; 5 — Csolnoki és Padragi Formációk átmenete; 6 — Padragi F.; 7 — mészkő;
8 — tufás homokkő; 9 — mészmárga; 10 — tufás márga; 11 — mikrit, mikropátit; 12 — pátit; 13 — bioklaszt; 14 — intraklaszt; 15 — Corallinaceae;
16 — rodolit; 17 — Acervulina; 18 — Nummulites; 19 — Orthophragmina; 20 — Operculina; 21 — plankton foraminifera; 22 — bryozoa; 

23 — Echinodermata; 24 — egyéb

Figure 2. Lithostratigraphic column and results of the microfacies analysis of the borehole M–13
1 — Bajna Mb; 2 — Annavölgy Mb; 3 — Csernye Fm; 4 — Csolnok Fm; 5 — transition between Csolnok and Padrag Fm; 6 — Padrag Fm; 7 —
limestone; 8 — tuffaceous sandstone; 9 — calcareous marl; 10 — tuffaceous marl; 11 — micrite, microspar; 12 — sparry calcite; 13 — bioclast;
14 — intraclast; 15 — Corallinaceae; 16 —; rhodolith; 17 — Acervulina; 18 — Nummulites; 19 — Orthophragminae; 20 — Operculina; 21 — plank-

tic foraminifera; 22 — Bryozoa; 23 — Echinodermata; 24 — others



VAN (1972) nevezéktanát használtam. A vizsgálat eredmé-
nyei a 2–3. ábrákon láthatók.

Eredmények

A vizsgált minták mikrofácies-típusa vörösalga-nagy-
foraminifera-bryozoa grainstone/packstone (4. ábra).

A biogén komponensek uralkodóan vörösalga-, bryozoa-
és echinodermata-töredékek, brachiopodák (5. ábra), gazdag
de gyakran töredékes nagyforaminifera faunával és kevés kis
bentosz foraminiferával. A plankton foraminiferák az M–13
fúrás vizsgált szakaszán ritkák, a Rudolf-réten azonban,
főleg a feltárás mészmárga-rétegeiben viszonylag gyakoriak.
A kisforaminiferák alárendelt szerepet játszanak a nagy-
foraminiferákhoz képest, Miliolinák, Textulariinák és
Rotaliinák egyaránt előfordulnak, de helyenként a Miliolinák
aránya kissé megnövekszik.

A bioklasztok gyakran irányítottan, a rétegzéssel pár-
huzamosan helyezkednek el (4. ábra, a). Az egyes rétegeken
belül közepesen vagy jól osztályozottak, méretük általában
közepes vagy durva kalkarenit. Koptatottságuk változó. A vá-
zak egy része mikrites kitöltésű (4. ábra, b). A vörösalgákon
gyakran fúró szervezetek (Entobia?) tevékenységének nyomai
láthatók. Néhány mintában (pl. A10. és A12. minta) 5–10 mm
vastag, plankton foraminiferákban dús, finom kalkarenites, és
nagyforaminifera-héjtöredékekben gazdag durva kalkarenites
rétegek váltakozása figyelhető meg (4. ábra, c).

A glaukonit, változó mennyiségben, kerekded szem-
csék formájában, ill. vázkitöltésként figyelhető meg. Min-
den minta tartalmaz kevés, általában finom-közepes ho-
mok méretű kvarcszemcsét is. Egyes rétegekben biotit-
szemcsék is találhatók. Néhány mintában Operculina–
Orthophragmina wackestone szövetű intraklaszt is előfor-
dul (4. ábra, d).

A kötőanyag mozaikpátos, ill. helyenként drúzás kalcit,
az echinodermata-vázelemek körül gyakran szintaxiális ce-
ment található (6. ábra, b). Minden minta tartalmaz több-
kevesebb mikritet is.

Az egyes minták közötti eltéréseket a legfontosabb
biogén komponensek arányának változásai, valamint a bio-
klasztoknak a különböző mintákban megfigyelhető szem-
cseméretbeli különbségei adják (2. és 3. ábrák).

Vörösalgák

A minták 20–40% mennyiségben bekérgező és
elágazó vörösalga-töredéket tartalmaznak. A törmelék
koptatottsága változó, szögletes, viszonylag jó megtartású
alakok és erősen mikritesedett, gyakran közepesen-jól
koptatott bioklasztok is előfordulnak. A vörösalgák
uralkodóan a Corallinaceae családba tartoznak, de ezeken
kívül majdnem minden minta tartalmaz Sporolithon (ko-
rábban Archaeolithothamnium, Sporolithaceae)-töredé-
keket (6. ábra, a) is. Egyes rétegekben rodolitok is talál-
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3. ábra. A Rudolf-réttől D-re eső feltárás rétegsora és mikrofácies vizsgálatának eredményei 
Jelmagyarázat a 2. ábrán

Figure 3. Lithostratigraphic column and results of the microfacies analysis of the outcrop S of 
Rudolf Meadow

For legend see Figure 2



hatóak. A Corallinaceae-k pontosabb taxonómiai be-
sorolása töredékes, helyenként mikritesedett voltuk miatt
nem mindig lehetséges. A meghatározott taxonok közül
leggyakoribbak a Melobesioideae-k (6. ábra, b), ezek
főleg Lithothamnion- (6. ábra, d) és Mesophyllum- (6.
ábra, c) kéreg- és ágtöredékek. Az M–13 fúrás 15. mé-
terénél gyakori a Mastophoroideae alcsaládba tartozó
Lithoporella melobesioides is, ami általában vegyes kér-
geket alkot más Corallinaceae-val. Egyes mintákban
(M–13: 32,7–27,0 m és A1.) viszonylag nagyobb számban
fordulnak elő a tagolt, nem kalcitosodó „nodusokkal”
kapcsolódó, hajlékony Corallinoideae-ágtöredékek 
(6. ábra, g). A rodolitok multispecifikusak, a vörösal-
gákon kívül bekérgező foraminiferák (pl. Acervulina lin-
earis) és Bryozoák is részt vesznek a felépítésükben (6.
ábra, e).
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4. ábra. a) Operculina gomezi COLOM et BAUZÁ vázak és vörösalga-töredékek rétegzéssel párhuzamos elrendeződésben. A8. minta. b)
Nagyforaminifera–Bryozoa–vörös alga grainstone, a foraminifera kamrák mikrites kitöltésűek. A13. minta. c) Plankton foraminiferákat tartal-
mazó finom kalkarenites réteg felett nagyforaminiferás, durva kalkarenites réteg. A10. minta. d) Operculinákat és Discocyclinát tartalmazó 

wackestone szövetű intraklaszt. A9. minta
Figure 4. a) Shells of Operculina gomezi COLOM et BAUZÁ and red algal fragments oriented parallel to bedding. Sample A8. b) Larger
foraminiferal-bryozoan-red algal grainstone, the foraminiferal shells are filled with micrite. Sample A13. c) Larger foraminiferal, coarse cal-
carenitic layer above fine calcarenitic layer, containing planktic forams. Sample A10. d) Intraclast with Operculina–Discocyclina wackestone 

texture. Sample A9

5. ábra. Brachiopoda-váz metszete. A10. minta
Figure 5. Oblique section through a brachiopod shell. Sample A10
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6. ábra. a) Sporolithon aschersoni (SCHWAGER) MOUSSAVIAN et KUSS, a sporangiumok önállóan, szabályos sorokba ren-
deződve találhatóak. A9. minta. b) Melobesioideae-töredék, többnyílású conceptaculumokkal. M–13 fúrás, 15,0 m. c)
Mesophyllum koncentrikus hypothallussal és a filamentumok közötti sejtösszeolvadással (nyíl). A9. minta. d)
Lithothamnion sugaras hypothallussal, és többnyílású conceptaculummal. M–13 fúrás, 15,0 m. e) Multispecifikus rodolit
részlete Bryozoa-töredék (B) körül. C = Corallinaceae, L = Lithoporella melobesioides (FOSLIE) FOSLIE, A = Acervulina line-
aris HANZAWA. M–13 fúrás, 15,0 m. f) Corallinaceae-töredékek és bekérgezés Bryozoa (B) körül, E = Echinodermata-

váztöredék szintaxiális cementtel. A1. minta. g) Corallinoidae-töredék. M–13 fúrás, 29,0 m
Figure 6. a) Sporolithon aschersoni (SCHWAGER) MOUSSAVIAN et KUSS, sporangia are arranged in regular rows. Sample A9.
b) Melobesioideae fragment with multiporate conceptacles. M–13, 15.0 m. c) Mesophyllum with coaxial hypothallus and
cell fusion (arrow). A9. d) Lithothamnion with non-coaxial hypothallus and multiporate conceptacles. M–13, 15.0 m. e)
Detail of a multispecific rodholith with bryozoan core. C = Corallinaceae, L = Lithoporella melobesioides (FOSLIE) FOSLIE),
A: Acervulina linearis HANZAWA. M–13, 15.0 m. f) fragments of Corallinaceae and encrustion around a Bryozoa (B), 

E = echinoderm fragments with syntaxial cement. Sample A1. g) Fragment of a Corallinoidae. M–13, 29.0 m



Nagyforaminiferák

A vizsgált mintákban 15–25%, nagyrészt töredékes
nagyforaminifera fordul elő. Leggyakoribbak az ortho-
phragminák, a Nummulites, és az Operculina, egyes min-
tákban, főleg az M–13 fúrásban a mészkőösszlet alsó részén
nagy mennyiségben található Acervulina (7. ábra, a).
Ezeken kívül néhány Eorupertia (7. ábra, b), phaerogypsina
(7. ábra, c) és Victoriella is előfordul.

Az Orthophragminák közül néhány minta kivételével a
Discocyclinidae család képviselői a leggyakoribbak, mel-
lettük Orbitoclypeidae-k (korábban Asterocyclinidae-k:
LESS 1987 — 7. ábra, d) is találhatók, az M–13 fúrásban,
15,0 méternél ezek válnak uralkodóvá. A Nummulitesek
többnyire kisméretű formák. A mintákban axiális és ferde
metszetekben láthatók, ezért, valamint sokszor töredezett
voltuk miatt is, pontosabb meghatározásuk általában nem
lehetséges. Az M–13 fúrásban 32,7 méternél néhány N. mil-
lecaput A forma is található (7. ábra, e). Az Operculinák
közül a belső kanyarulataiban involut Operculina gomezi
gyakori (4. ábra, a).

Bryozoák

A vizsgált minták változó mennyiségben (4–18%) tartal-
maznak Bryozoa-töredékeket (8. ábra, a–c), a Rudolf-réti
feltárás felső részén és az M–13 fúrásban 23,0 méternél a leg-
gyakoribbak. A pontosabb taxonómiai besorolásra a töre-
dékes, véletlenszerű metszeteket tartalmazó vékonycsiszo-
latok nem alkalmasak. Többféle morfológiai típust lehet el-
különíteni. Leggyakoribbak a vékony ágszerű formák, a Ru-
dolf-réti feltárásban gyakoriak még a vastagabb elágazó vagy

legyezőszerű telepek. A kevés bekérgező forma általában
vörösalgákkal együtt fordul elő kéregtöredékekben vagy
rodolitokban.

Paleoökológia

A vörösalga-nagyforaminifera-bryozoa ősmaradvány-
együttes dominanciája normál tengeri körülményekre, hul-
lámbázis alatti, nagyobb vízmélységre utal. A Nummu-
litesek és Orthophragminák előfordulása trópusi, szubtró-
pusi klímát jelez (LESS 1987).

A vörösalgák a fotikus zónához kötöttek, de mivel a kék
fényt hasznosítják, nagy mélységben, egészen a zóna leg-
aljáig megtalálhatóak, és igen gyenge fényviszonyok között
is képesek fotoszintézisre. Elterjedésüket a fényviszonyok,
az aljzat minősége, a vízhőmérséklet, és a hidrodinamikai
viszonyok együttes hatása befolyásolja. Kedvező feltételek
mellett az egyes taxonok elterjedése tág határok közt vál-
tozhat. Bár 200 m mélységben is találtak élő egyedeket
(ADEY, MACINTYRE 1973), trópusi vizekben általában 80–90
m vízmélységig jellemzőek (MINNERY 1990). A Sporolithon
trópusi/szubtrópusi klímán fordul elő (ADEY, MACINTYRE

1973; WRAY 1977; BOSENCE 1983), általában gyenge fény-
viszonyok között, 20–30 m-nél mélyebb vízben (ADEY, MAC-
INTYRE 1973; MINNERY 1990), bár fénytől védett helyeken
sekélyebb vízben is megtalálhatóak (WRAY 1977; BOSENCE

1983). A Melobesioideae-k nagyobb arányú előfordulása a
Mastophoroideae-k mennyiségéhez képest szintén inkább
mélyebb vízi környezetre utal (ADEY, MACINTYRE 1973). A
tagolt Corallinoideae család képviselői ugyanakkor inkább a
30–40 m-nél sekélyebb, nagy energiájú környezetekben for-
dulnak elő (GHOSE 1977; WRAY 1977).
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7. ábra. Nagyforaminiferák: a) Acervulina sp. A1. minta. b) Eorupertiák. A1. minta. c) Sphaerogypsina globula (REUSS). A13.
minta. d) Asterocyclina (A) Bryozoa (B) és Corallinaceae (C)-töredékekkel. A10. minta. e) Nummulites millecaput BOUB. A, 

juvenilis alak. M–13 fúrás, 32,7 m
Figure 7. Larger foraminifera: a) Acervulina sp. Sample A1. b) Eorupertia. Sample A1. c) Sphaerogypsina globula (REUSS).
Sample A13. d) Asterocyclina (A) with bryozoan (B) and Corallinaceae (C) fragments. Sample A10. e) Nummulites milleca-

put BOUB. A, juvenile form. M–13, 32.7 m



A rodolitok képződéséhez szükség van bizonyos hidrod-
inamikai energiára. Alakjukat a taxonómiai összetétel és az
energiaviszonyok befolyásolják. A nagyobb méretű, sza-
bálytalanabb alakú, oszlopos formák (Rudolf-rét, A5.

minta) általában nyugodtabb vízben, kevesebb átfordulással
keletkeztek, a kisebb, kompaktabb alakok (M–13 fúrás,
15,0 m) nagyobb energiájú közegre, gyakori átfordulásra
utalnak (BOSELLINI, GINSBURG 1971; BOSENCE 1983b).

A vörösalgák nagyrészt töredékekként találhatók meg a
vizsgált mintákban. Ez részben bioerózió következménye,
de részben lehet áthalmozás eredménye is.

A nagyforaminiferák szimbionták, a vizsgált taxonok
recens megfelelői diatómákkal élnek szimbiózisban (LEU-
TENEGGER 1984). Oligotróf körülmények között egyed-
uralkodókká válhatnak. Előfordulásuk a fotikus zónára
korlátozódik. A nagyforaminiferák mélység szerinti elosz-
lásával számos szerző (LEUTENEGGER 1984; HALLOCK,
GLENN 1986; HOTTINGER 1983, 1997) foglalkozott. Elterje-
désük alsó határát általában a fényviszonyok határozzák
meg, a felső határt egyéb tényezők (pl. hidrodinamikai vi-
szonyok, aljzat, tápanyagok mennyisége) is befolyásolják.
(HOTTINGER 1983). Az Antal-hegyi eocénben gyakori,
vékonyhéjú, laposabb Operculina és az Orthophragminák
mélyebb, hullámbázis alatti csendesebb vízben, gyengébb
fényviszonyok között (HALLOCK, GLENN 1986; HOTTINGER

1983) élhettek. Ma az Akabai-öbölben (HOTTINGER 1983)
végzett vizsgálatok alapján a Nummulites-félék előfor-
dulásának alsó határát 90 m-re teszik, legnagyobb mély-
ségben, 130 m-en az Operculina ammonoides fordul elő. A
Discocyclina-félékről feltételezik, hogy ennél mélyebben
is képesek voltak megélni, optikai lencseként funkcionáló
kalcit egykristály oszlopokat tartalmazó vázuk segítségé-
vel (FERRANDEZ-CAŃADELL, SERRA-KIEL 1992).

A vizsgált mintákban található nagyforaminiferák gyak-
ran töredékesek, ami áthalmozásra utal. A vizsgált taxonok
ökológiai igényei, valamint a mikrites alapanyagú, wacke-
stone szövetű intraklasztokban való előfordulás azonban azt
jelzik, hogy az áthalmozás nem a kifejezetten sekély
régiókból történt, hanem viszonylag mélyebb vízi, hullám-
bázis alatti, kis energiájú területekről.

A Bryozoák heterotróf, nem fényhez kötött szervezetek,
nagyobb gyakoriságot és alakgazdagságot általában mé-
lyebb vízi környezetben érnek el (BONE, JAMES 1993; AMINI

et al. 2004). Jelenleg a hűvös, mérsékelt övi karbonátos
környezetek legfőbb karbonátgyártói, mint pl. Dél-
Ausztrália kontinensperemén, ami ma a legnagyobb össze-
függő terület, ahol mérsékelt övi karbonátképződés folyik.
Az itt kialakult nagy energiájú, növekvő hajlásszögű rámpa
középső és külső részén, 100–350 m-ig a bryozoás üledékek
jellemzőek (BONE, JAMES 1993). Elterjedésüket a víz-
mozgás erőssége, a vízhőmérséklet, az aljzat minősége, és a
tápanyaggal való ellátottság határozza meg (BONE, JAMES

1993; AMINI et al. 2004). Bár az egyes morfotípusok, vi-
szonylag széles elterjedési zónáik miatt csak korlátozottan
alkalmazhatók vízmélység becslésre, morfotípus társulások
alapján azonban hasznos (paleo)ökológiai információk
nyerhetőek, pl. a tasmániai selfen a különböző morfotípus
társulások eltérő mélységövezetekre jellemzőek (AMINI et
al. 2004).

A vizsgált mintákban a vékony, ill. helyenként vas-
tagabb elágazó formák dominanciája a bekérgező vagy ro-
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8. ábra. a) Bryozoa-ágtöredék ferde metszete. A9. minta. b) Bryozoa-
ág keresztmetszete. A10. minta. c) Vékony elágazó bryozoák 

hossz és ferde metszetei A12. minta 
Figure 8. Oblique section through bryozoan branch fragment. Sample
A9. b) Transversal section through bryozoan branch. Sample A10. c)
Longitudinal and oblique sections of delicate branching bryozoans.

Sample A12



bosztusabb alakokhoz képest közepes vagy gyenge víz-
mozgást és lassú üledékképződési sebességet jelezhet, tas-
mániai selfen a középső vagy külső selfre jellemző (AMINI

et al. 2004). Meleg klímán a Bryozoák a fotikus zóna alatt,
vagy olyan környezetben válnak gyakorivá, ahol a fényhez
kötött szervezetek valamilyen okból visszaszorulnak
(POMAR 2001). Az M–13 fúrás vizsgált rétegsorában megfi-
gyelhető, hogy legnagyobb számban a rétegsor középső
szakaszán, a tufás-homokos betelepülések környékén for-
dulnak elő. Ezt okozhatta, hogy a tufaszórások követ-
keztében a víz átlátszósága csökkent, ill. a tápanyagok
mennyisége megnövekedett.

Képződési környezet

A Vértesben a karbonátos üledékek képződése már a
középső-eocénben, a késő-lutetiai–bartoni transzgresszió-
hoz kapcsolódva megkezdődött. A Szőci Mészkő Formáció
különböző fáciesű kifejlődései egy kis hajlásszögű karboná-
tos rámpán rakódtak le (PÁLFALVI 2004). Bár a Vértes nagy
részén a felső-eocén üledékek erodálódtak, az Antal-hegyi
előfordulás arra utal, hogy a karbonátképződés a rámpán,
időnként vulkáni tevékenységgel megszakítva, a késő-
eocénben is folytatódott. A nagyforaminiferák és a vörösal-
gák a fotikus zónában éltek, általában az eocén karbonátos
rámpák hullámbázis alatti, kisebb energiájú középső és
külső részének domináns faunáját és flóráját képezték
(BUXTON, PEDLEY 1989; POMAR 2001; PÁLFALVI 2004).

A Pusztavám környékén és az Oroszlányi-medence
DNy-i részén előforduló, középső-eocén, nagyforaminife-
rákat csak gyéren, elvétve tartalmazó aleuritos agyagmárga
(Csolnoki és Padragi Formációk átmenete) lerakódása a
fotikus zóna legalján, mélyszublitorális, esetleg idősza-
kosan sekély batiális medencében történt (MONOSTORI

2002). Az Antal-hegyen kis vastagságban, a vizsgált kar-
bonátos képződmények feküjében megjelenő középső-
eocén Padragi Márga valószínűleg sekély batiális képző-
dési környezetre utal.

A medenceüledékek felett megjelenő karbonátok a
vértesi karbonátrámpa medencéhez csatlakozó lejtőjének
alsó részén (a külső rámpán) rakódhattak le, a rámpa
progradációjának következtében. A kőzet grainstone
szövete, és a bioklasztok rétegzéssel párhuzamos elhe-
lyezkedése áramló közegre utal. A biogén elegyrészek, pl.
az Orthophragminák gyakori töredékes volta, az Oper-
culina–Orthophragmina wackestone szövetű intraklasztok,
a grainstone szövetű mintákban előforduló mikrites
kitöltésű vázak a lejtőn való gravitációsan (esetleg nagyobb
viharok hatására) történt, viszonylag kis távolságú
üledékáthalmozást jeleznek.

A késő-eocénben (NP 19–20) a Vértestől ÉK-re eső
területeken, pl. a Budai-hegységben és a Bükkben, KÁZMÉR

(1993) és VARGA (1985) írt le az Antal-hegyihez hasonló
mikrofáciesű karbonátos üledékeket.

KÁZMÉR (1993) a Szépvölgyi Mészkő budai előfordulá-
saiból legelterjedtebb fáciesként autochton, alga-foramini-
fera-bryozoa packstone/grainstone szövetű kőzeteket
említ, amelyek hullámbázis alatti, helyenként áramlás-
mosta területen rakódtak le. Hasonló típusok a vértesi
középső-eocén rámpán is, az Antal-hegytől K-re eső
Katonacsapáson is előfordulnak. KÁZMÉR (1993) a bry-
ozoás márgából Bryozoa–alga–extraklaszt–Foraminifera-
grainstone, valamint Bryozoa-grainstone/packstone/float-
stone szövetű mikrofácieseket írt le. Képződési környe-
zetnek a nagyobb mennyiségű áthalmozott vörösalga-
törmeléket és terrigén eredetű kőzettörmeléket, valamint
autochton bryozoa faunát tartalmazó grainstone fáciesnél
az áramlások uralta jól átvilágított öv alsó határát jelölte
meg, és ez — bár az ősmaradvány-tartalomban és az extra-
klasztokban vannak eltérések — az Antal-hegyi mész-
kőhöz hasonló keletkezési körülményeket jelent. Az ural-
kodóan autochton bryozoa-telepeket tartalmazó típusok
ennél mélyebb, nyugodtabb vizű területen rakódtak le
(KÁZMÉR 1993). A késő-eocén–oligocén korú, sekély bati-
ális Budai Márgában vörösalgás–nummuliteses mészkő
anyagú allodapikus mészkő padokat figyelt meg (KÁZMÉR

1993).
VARGA (1985) a bükki előfordulásokból vörösalgás,

echinoideás grainstone/packstone, intraklasztos, bioklasz-
tos wackestone és nagyforaminiferás floatstone szövetű
priabonai mészköveket különített el a Budai Márga fekü-
jében, ill. hasonló mikrofáciesű, lejtőn történt áthalmozás-
ból keletkezett allodapikus mészkőpadokat, mészturbidi-
teket a Budai Márgában.

A „budai lejtőn” (KÁZMÉR 1993; FODOR et al. 1994), ill. a
Bükkben előforduló Szépvölgyi Mészkő Formáció és a
felette megjelenő Budai Márga bryozoás tagozata egy
növekvő hajlásszögű karbonátos lejtő különböző környeze-
teit képviselik, amelyen az Antal-hegyi karbonátos üledékek-
hez képest mélyebb vízi fáciesek (Bryozoa-grainstone/pack-
stone/floatstone) is megtalálhatóak. Eltérés van az Antal-
hegyen található középső–késő-eocén mészkő rétegtani
helyzetében is. A Szépvölgyi Mészkő közvetlenül a triász
karbonátos aljzatra, vagy a késő-eocén korú szárazföldi össz-
letre települ, és a rákövetkező Budai Márgával együtt a pria-
bonaiban egy gyors, legalább kétütemű transzgressziót
képvisel (VARGA 1985), míg az Antal-hegyi mészkő a Padragi
Márga fölött regressziós helyzetben jelenik meg.

Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozom Less Györgynek a terepen nyúj-
tott segítségéért, valamint a nagyforaminiferákkal kapcso-
latos hasznos beszélgetésekért, tanácsokért. A lektorálásért
Kázmér Miklóst illeti köszönet. A vizsgálatokhoz támo-
gatást nyújtott Fodor László T 042799 és Kázmér Miklós T
030794 számú OTKA pályázata, valamint a MÁFI
Vértes–Gerecse térképezési projektje.
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