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A KELETI MECSEK FELSŐ-HELVÉTI KÉPZŐDMÉNYEINEK 
ÁSVÁNY-KŐZETTANI VIZSGÁLATA

ír ta : Ravaszné Baranyai L ívia

A felső-helvéti üledékciklus során a Mecsekhegység területén változatos 
kőzetfáciesek alakultak ki. A kőzetkifejlődés sokrétűsége a miocénkori té r 
szín erős tagoltságát és az egykori szárazulat változatos kőzettani felépítését 
tükrözi. A „congeriás mészkő”, a „halpikkelyes agyagmárga” , a „budafai 
rétegek”, a ,,slír összlet” heteropikus fáciesű képződmények, amelyek sorát 
az üledékes rétegösszletek közé települő, valam int az egykori szárazulatokon 
felhalmozódott riodácittufa gazdagítja. Ism ertetésüket HÁMOR G. földtani 
ú jra vizsgálatának eredményeit figyelembe véve közlöm.

A csupán kisebb foltokban nyomozható, elegyesvízi faunát tartalm azó 
,,congeriás mészkő” partközeli jellegű képződmény. A kőzet többnyire sár
gásbarna színű, biogén-törmelékes mészkő (I. táb la 1.). A sárgásbarna szint 
a héjtöredékek mentén kivált, néhol finomdiszperz eloszlású goethit okozza. 
A vashidroxid-kiválás egyrészt oxigén-gazdag viszonyokról, másrészt az 
üledékanyagnak egykori folyótorkolat közeli felhalmozódásáról tanúskodik: 
a folyóvizekben kolloid oldatként szállított vas a torkolat közelében az enyhén 
lúgos brakkvíz hatására vashidroxid form ájában vált ki. A kőzet vasoxidációs 
foka 4,8 — 19,4 közötti. Az oldási m aradék vizsgálata alapján szerkesztett 
szemcseösszetételi görbék gyenge osztály о zottságról tanúskodnak (I. ábra a.). 
Az ásványos összetétel genetikai csoportok szerint a következőképpen jellemez
hető: antigén a biogén-törmelékes kalcit (90 — 92%), a vegyi eredésű dolomit 
(2,0 —6,5%) és goethit (0,5 —1,0%); a részben kolloidális, részben diagenetikus 
képződésű agyagásványok, főleg illit és montmorillonit (1,0 —3,0%), 
valam int csekély mennyiségű kaolinit és klorit. Diagenetikus eredetű a 
lyukacsos szövetű kőzet mikroszkopikus méretű üregeiben a szferulitos meg
jelenésű kalcedon és a mozaik struk túrá jú  többnyire földpát-pszeudomorfóza 
kvarc, mely a kőzet felépítésében mindössze 1 —2% -ban vesz részt. A vas- 
hidroxidból a diagenezis során képződött hem atit jelenléte röntgendiffrakciós 
felvételek alapján m utatható  ki. Allotigén a törmelékes eredetű kvarc, a sa
vanyú plagioklász és a nehézásványok (magnetit, biotit, apatit, cirkon, tita- 
nit, epidot és gránát), melyek együttesen sem haladják meg az 1 —2%-ot. 
A mezozóos aljzaton képződött kőzet gyakran tartalm az mezozóos anyagú 
(titon, illetve berriázi) durva mészhomok-szemcséket. Epigenetikus ásvány a 
m agnetitből képződött limonit (I. tábla 1.). A congeriás összletben, a biogén 
törmelékes mészkő m ellett a homokos mészkőkifejlődés is gyakori.
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A ,, halpikkely es agyagmárga”, amely a congeriás összletre települ, a 
mezozóos alaphegység egykori tengerm enti süllyedékeiben képződött tavi 
üledék. A kőzetfáciesre jellemző a karbonátok, valam int az agyag túlsúlya a 
kőzetliszt és homok mellett, mely utóbbi legfeljebb 2% -ban van jelen. A hal
pikkelyes agyagmárgaösszletet kőzetlisztes márga, márgás és meszes aleurit- 
rétegek alkotják. Az édesvízű medencében a mészkiválás főleg vegyi úton 
történt. Az oxigénben szegény tófenéken a felszaporodó kénhidrogén pirit-

1. ábra. Felső-helvéti üledékek szemcseösszetétele 
Abb. 1. Granulometrische Zusammensetzung der oberhelvetischen Ablagerungen

konkréciók képződését eredményezte: a pirit mennyisége sok esetben a 7%-ot 
is eléri. A vasoxidációs fok ennek megfelelően kicsi: 0,2 —1,7. A pH értéke 
6 — 7 között változik. A kőzet nagy mennyiségű növényi m aradványt, Ostra- 
codákat, halpikkelyeket, ritkán csigahéj-töredékeket tartalm az. A kőzet
lisztes márga egymaximumos szemcseeloszlási görbével jellemezhető, az üle
dék jól osztályozott (1. ábra b.). A kőzetlisztet nagyobb mennyiségben ta r 
talm azó rétegek esetében a görbe az agyagfrakció és a kőzetlisztfrakció éles 
elkülönülését m u ta tja  (az agyag nem koagulált) (1. ábra c.).

A halpikkelyes összletet felépítő ásványok mennyiségi aránya szűk 
határok között változik, ami a lehordási terület azonosságára és nyugodt 
üledékképződésre utal. Az ásványok uralkodó része antigén: a kalcit 20,0-39,0%, 
a dolomit 1,0 —3,5%, a sziderit 1,0 —1,5%, a p irit 2,0 — 7,0% -ban vesz 
részt a kőzet felépítésében. Az agyagásványok részben szingenetikusak, rész
ben a diagenezis során jö ttek  létre. Uralkodó mennyiségű az illit: 20,0 — 
27,0%, mellette 6 — 10% kloritot, 2,5 —5,0% montmorillonitot, 2,0 —2,5% 
kaolinitet találunk. Az agyagásvány-csoporthoz sorolható az egyébként 
törmelékes eredésű, 4,0 —7,0% mennyiségben jelenlevő muszkovit hidro-
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m uszkovittá bom lott hányada. Allotigén a 13 — 16% kvarc, az 1,5 —8,0% 
savanyú plagioklász, a 2% körüli ortoklász, a 0,1 —3,0% között ingadozó 
biotit, valam int az elenyészően csekély mennyiségű nehézásvány-társaság 
(a pirit kivételével). A savanyú plagioklásznak, valam int a b iotitnak egyes 
rétegekben való viszonylagos dúsulása riodácittufa szórással kapcsolatos. A ne
héz ásványok között ugyanakkor feldúsul a magmás eredésű biotit és amfibol, a 
m agnetit és cirkon. A m etamorf kőzetből való származásra utaló disztén, 
epidot és gránát csak szórványosan található. Az ásványos összetétel azt 
bizonyítja, hogy az anyagszállítás paleozóos, főleg magmás, kisebb mértékben 
m etam orf kőzetek erősen m állott felszínéről tö rtén t, melyhez riodácittufa is 
járult.

A halpikkelyes összlet fedőjében, a transzgredáló tenger képződményeinek 
határrétegeként dolomit képződött. A mindössze pár dm vastag, finomkris
tályos szövetű, gömbölyded, 50—100 ^-os mikrokristályos foltokkal ta rk íto tt 
kőzet 70 — 75% dolomitot tartalm az. A fennmaradó mennyiséget kb. 5% 
muszkovit és agyagásványok: 5 — 5% illit, klorit, mintegy 3% pirit, valam int 
számottevő mennyiségű (5—10%) autigén kvarc alkotja. A 20 — 80 ^-os 
víztiszta, ritkábban mozaik struk túrá jú  kvarc hullámos körvonalú, gyakran 
ujjasán illeszkedik az alapanyagba (I. táb la  2.).

A dolomitréteg képződését az édesvízben elpusztuló szervezetek bom lá
sának tulajdonítom , melyeket a transzgresszió megindulásával, a tenger 
felőli gát alacsonyabb térszínein átcsapó tengervíz tömegesen sodort az üle
dékgyűjtő medencébe. A szerves bomlás a dolomitosodást elősegítette. Szer
ves bomlásra utal a kőzet pirittartalm a, a folyam atot kísérő redoxpotenciál- 
csökkenés, valam int a fehérjebomlás során képződő n itrit — n itrá t hatására 
kiváló S i02. A folyamathoz az állandósult tenger Mg-sóinak metaszomati- 
záló hatása is hozzájárult.

A ,,budafai rétegek” tengeri, partm enti kőzetfáciest jelző üledékes össz- 
letét uralkodóan törmelékes eredésű kőzetanyag, durva- és aprókavicsos 
konglomerátum, durva- és középszemcséjű homokkő építi fel. A homokkő 
általában jól osztályozott, egymaximumos görbével jellemezhető (1. ábra d.). 
A kavicsok erősen koptato ttak , kissé laposak. A vasoxidációs fok nagy: 
7,9 — 38,8 között változó. Gyakori a vékony zsinórok form ájában kicsapódott 
,,hullámos” településű vashidroxid, az ugyancsak „hullámos” településű 
mésziszap-szalagok, vagy a kőzettéválás során keletkezett mésziszap-gumók. 
A vashidroxid ritmusos kiválása gyakran álrétegződést okoz. A kavicsanyag 
összetétele az É-i és D-i területeken eltérést m uta t; a D-i területre jellemző 
kvarcporfir és permi homokkő kavicsok É-on hiányoznak, helyettük gneisz, 
fillit, kvarcit, fonolit, riolit-ártufa kavicsok találhatók. A hegység mindkét 
oldalán a kavicsok túlnyomó többsége mezozóos mészkőanyagú. Következés
képpen a ,,budafai” összlet kavicsanyaga az alsó-helvéti durvatörmelékes 
szárazföldi összlet és a mezozóos alaphegység abráziójának terméke.

A „budafai rétegekkel” egyidejű sekély tengeri kéződmény a ,,slír összlet” . 
A slírrétegeket agyagos, márgás és meszes aleurit, kőzetlisztes és meszes 
lazakötésű homokkőrétegek építik fel. A szemcseeloszlási görbék szerint a 
homokosabb rétegek esetében jobban, a nagyobb mennyiségű pelites anyagot 
tartalm azó rétegek esetében kevésbé jól osztályozott akőzetanyag (1. ábra e.). 
Ez a jelenség a tengervíz nagyobb sótartalm ára vezethető vissza, melynek a
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pelites anyagot koaguláló hatása folytán az a durvább szemnagyságú frakci
ókkal együtt ülepedett le. Megfigyelhető az is, hogy a koaguláció m iatt a 
peptizálószer nélkül készült szemcseelemzések agyagfrakciója lényegesen, 
gyakran 20% -kal kisebb, mint a valódi agyagtartalom . Ezeknél az üledékek
nél a szemcseeloszlási görbék — bár egymaximumosak — bizonyos aszimmet
riá t m utatnak: az agyagfrakció felé hosszan elnyúlnak (1. ábra /.). A koagu
láció ilyen m értékű szerepét a ,,halpikkelyes agvagm árga” tav i üledékeinél 
nem tapasztaltuk.

A kőzetfáciest jellemző vasoxidációs fok 2,9 — 13,5 között változó, ennek 
megfelelően a vas vashidroxid form ájában van jelen, egyes esetekben — ki
zárólag a finom abb szemnagyságú rétegekben — kevés p irittel társul. A pH 
értéke 7 a la tt marad.

A slírrétegeket felépítő ásványok minőségileg nem, mennyiségileg azon
ban a halpikkelyes összlethez viszonyítva, annál kissé nagyobb mértékben 
változók. Az ásványok nagy része antigén: a főleg biogén eredésű kalcit 8 — 30%, 
a dolomit 1 — 6 %, a pirit 0 — 1 % között változik, utóbbi kizárólagosan a medence- 
fenék oxigénben szegényebb részein képződött. Az agyagásványok között, 
a ,, halpikkely es agyagmárga” viszonylag nagy mennyiségű illitjével ellentét
ben, i t t  a montmorillonit viszi a vezetőszerepet, melynek képződését a tenger
víz lúgos pH -ja kedvezően befolyásolta. A montmorillonit 8 — 26, az illit
5 .0— 8,0, a kaolinit 1,5 —5,0, a klorit 1,0 —4,0% -ban van képviselve. A kőzet 
20 —40% -át alkotó agyagásványok képződése már a leülepedéskor megindult, 
m ajd a diagenezis során folytatódott. Allotigén ásványok: az igen nagy meny- 
nyiségú kvarc: 14 — 24% ; a káliföldpát: 3,0—10,0% és a savanyú plagioklász:
2 .0— 8,0%. Allotigén eredésűek a nehézásványok; a magmás eredésű magnetit, 
biotit, apatit, cirkon, pegmatitos turm alin és a m etam orf eredésű disztén, 
epidot, zoizit, klinozoizit, gránát, klorit, staurolit. A slírösszlet felső szakaszá
ban gyakori a riodácittufa áthalmozásából származó 1 — 5% -ban jelenlevő 
vulkáni üveg is. Az ásványos összetétel és a mikromineralógiai vizsgálat alap
ján  a felső-helvéti slír összlet képződése idején a környező szárazulatok pale- 
ozóos magmás és m etam orf kőzeteinek, valam int a  felső-helvéti riodácittufa 
anyagának nagyobb mértékű lepusztulása valószínűsíthető.

A riodácittufa a felső-helvéti emelet folyamán az óstájer mozgásokat 
követően fellépő vulkáni működés terméke. Légi úton szállított vulkáni por 
felhalmozódása, melynek anyaga az egykori szárazulatokon, valamint 
a felső-helvéti emelet heteropikus fáciesű vízi üledékeibe települve 1 —6 m 
vastagságban a hegység egész területén nyomozható, és így szint jelző értéke 
van. A vulkáni tevékenység a felső-helvéti emelet folyamán egy — nagy 
mennyiségű anyagot szolgáltató — kitöréssel és szűkebb időtartam on belül 
többszöri kisebb felélénküléssel jellemezhető. A riodácittufa (I. táb la  3.) vitro- 
klasztikus jellegű, 85 —98% -ban horzsakő, hólyagos üveg és vulkáni üveg
törmelék alkotja. A 2 —15% között változó mennyiségű kristálytöredékek 
70%-a a plagioklász sor oligoklász —andezin — (labradorit) tagjaiból, a többi 
színes szilikátokból: biotitból (21,6%) és amfibolból (5,3%) áll. Mellékes 
elegyrészként (max. 3%) kvarcot tartalm az, szórványosan szanidin is ta lá l
ható. A szárazulatokat borító laza tufaanyag lehordása — mint em lítettük 
— még a felső-helvéti emelet folyamán megindult, anyagszolgáltatása 
nagy szerepet játszo tt a felső-helvéti üledékes kőzetek felépítésében.
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A felső-helv éti üledékciklust regressziós homokkő zár ja (I. táb la  4.). A K-i 
Mecsek déli részén vizsgált homokkő középszemcséjű, igen jól osztályozott, 
meredek lefutású egymaximumos görbével jellemezhető (1. ábra*/.). A homok
követ diagenetikusan képződött kalcit cementálja, mely a kőzet felépítésében 
50 —53%-os mennyiségben vesz részt. A kőzetösszetételre jellemző az agyag 
minimális mennyisége. A vasoxidációs fok 15. A kőzetben gyakori a szögletes 
mezozóos anyagú lim onittal szegélyezett mészhomokszemcse (I. táb la  4.). 
A kőzetet felépítő egyéb törmelékszemcsék az ismételt és szelektív áthalmozó- 
dás maradékai. Uralkodó mennyiségben a gránit ásványait találjuk: kvarcot, 
ortoklászt és mikroklint, savanyú plagioklászt, biotitot és muszkovitot, a 
nehézásványok közül a jellemző és gyakori titan ito t. Kisebb mennyiségű a 
m etam orf eredésű kvarcit, s a m etam orf kőzetekre jellemző nehézásványok: 
a trem olit, antofillit, disztén, epidot, gránát, turm alin. Szórványosan m eta
m orf kőzetanyagú homokszemcsék is találhatók. A riodácittufa anyagának 
jelenlétére a zöld amfibol utal. Az antigén ásványokat a kalcit és limonit 
(1%) mellett a biotitból dia- illetve epigenetikusan képződött klorit, valam int 
a muszkovitból alakult szericit képviseli. Gyakoribb az ugyancsak diagene
tikusan képződött, mozaikos szerkezetű (rendszerint földpát-pszeudoinorfóza) 
kvarc és a szferulitos kalcedon.

A kőzetfáciesekre jellemző ásványos összetétel kiszám ítása röntgen
diffrakciós kiértékelések, vegy elem zések és mikroszkópi vizsgálatok alapján 
készült. Az ásványos összetétel számításához felhasznált röntgendiffrakciós 
méréseket N a g y n é  M elles M ., a kémiai elemzéseket Jank o vits  L . és S oha
I.-NE készítette.

Az ásvány-kőzettani vizsgálatok igazolják a földtani vizsgálat kapcsán 
kialakult ősföldrajzi képet (2. ábra). A tektonikusán preformált medencében

2 . ábra. A felső-helvéti üledékciklus fejlődéstörténete a K-i Mecsek déli előterében
Jelmagyarázat: 1. gránit, 2. metamorf kőzetek, 3. mezozóos kőzetek, 4. congeriás mészkő, ő. halpikkelyes agyagmárga, 
6. dolomitréteg, 7. slír, S. regressziós homokkő, 9. riodácittufa, 10. alaphegység felszíne az üledékciklus kezdetén, 

11. alaphegység felszíne az üledékciklus végén, 12. a transzgresszió iránya

Abb. 2. Entwicklungsgeschichte des oberhelvetischen Sedimentationszyklus im südlichen
Vorraum des О-Mecsek

Zeichenerklärung: 1. Granit, 2. metamorphe Gesteine, 3. mesozoische Gesteine, 4. Congerienkalk, J. Tonmergel mit 
Fischschuppen, 6. Dolomit, 7. Schlier, 8. Regressionssandstein, 9. Riodazittuf, 10. Oberfläche des Grundgebirges am 
Anfang des Sedimentationszyklus, 11. Oberfläche des Grundgebirges am Ende des Sedimentationszyklus. 12. Rich

tung der Transgression
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a mezozóos aljzatra congeriás mészkő települt. A medence elzáródásával 
kialakult a ,, halpikkely es összletet” ülepítő édesvízű tó, melybe az egyidejű 
vulkáni tevékenység során riodácittufa hullott. A medencét a nyilttenger felé 
gát szegélyezte, ennek lepusztuló anyagát az oszcillálva előrenyomuló tenger 
a medencében szétterítette. A képződött slírrétegekben legalul a riodácittufa, 
felette a m etam orf pala, m ajd a gránit nagy mennyiségű áthalm ozott anyagát 
találjuk a gát egykori földtani felépítésének bizonyítékaképpen, melynek 
magja a m etam orf palaburkolatú gránit volt, s ra jta  a szárazföldet elborító 
riodácittufa te lepü lt.
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I. Tábla -  Tafel I.

1. Congeriás mészkő mezozóos mészhomokszemcsével. ||N 100 x
2. Dolomit autigén kvarccal és pirittel. ||N 100 X
3. Riodácittufa (vitroklasztos), amfibol kristállyal. ||N 100 x
4. Regressziós homokkő. + N  35 x

1. Congerienkalk mit mesozoischen Kalksandkörnern, j jN 100 x
2. Dolomit mit autigenem Quarz und Pyrit. ||N 100 x
3. Riodazittuf (vitroklastisch) mit Amphibolkristall. |JN 100 x
4. Regressionssandstein. 4- N 35 x
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6 A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1962. évről
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MINERALOGISCH-PETROGRAPHISCHE UNTERSUCHUNG AN 
OBERHELVETISCHEN BILDUNGEN DES ÖSTLICHEN MECSEK

von

L . R avasz-B a r a n y a i

Aul Grund mineralogisch-petrographischer Untersuchungen liefert Ver
fasserin Angaben zur Entwicklungsgeschichte des oberhelvetischen Sedimen
tationszyklus des Mecsek-Gebirges, der dem altsteirischen Orogen nachgefolgt 
ist.

Der „Congerienkalk“ ist eine Ablagerung von Estuarium -Typus mit 
brackiseher Fauna. Lithologisch stellt er einen biogen-klastischen Kalkstein 
mit veränderlichem Sandgehalt dar (oFe 4,8 — 19,4).

Der ,,Tonmergel m it Fischschuppen“ (schlammiger Mergel und dazwi
schengelagerter, mergelig —kalkiger und stark kalkiger Aleurit) überlagert 
gewöhnlich den Congerienkalk und verkörpert ein lakustrisches Sediment, 
das sich in den vom offenen Meer abgeschnürten Randbecken des mesozoi
schen Grundgebirges abgelagert ha t (oFe 0,2 — 1,7).

Im  S-Teil des Östlichen Mecsek, infolge des Durchbrechens des Dammes 
überflutete das transgredierende Meer die Oberfläche des fischschuppenfüh
renden Komplexes und zerstreute gleichmässig das klastische M aterial der 
Gesteine, die den Damm aufgebaut hatten  (Schlierbildungen), im ganzen 
Raum  des Beckens. Die mikro mineralogischen Untersuchungen ermöglichen 
eine zuverlässige Rekonstruktion der Gesteine des ehemaligen Dammes 
(Abb. 2).

An der Grenze zwischen den Schlierbildungen und dem fischschuppen
führenden Komplex bildete sich eine Dolomitschicht. Ihre Bildung ist der 
Zersetzung im Süsswasser verendeter Organismen zuzuschreiben, die durch 
das in den niedrigen Abschnitten des Dammes schon zeitweise durchschla
gende Meereswasser ins Becken in grossen Massen eingeführt worden sind. 
Die organische Zersetzung förderte die Dolomitisierung, zu derein Vorgang 
auch die metasomatisierende W irkung der Mg-Salze des ständig gewordenen 
Meeres beitrug.

In den Gebieten, die kleinere Meereshöhe besassen, bildeten sich in den 
neritischen Abschnitten die ,,Schlierschichten“ (toniger, mergeliger und kal
kiger Aleurit, schlammiger und kalkiger, lockerer Sandstein) (oFe 2,9 — 13,5), 
im küstennahen Raum aber die „Budafaer Schichten“ (Konglomerat, grober 
und kleinschottriger, schottriger Sand und reiner Sand) (oFe 7,9 — 38,8) schon 
gleichzeitig m it der Ablagerung des fischschuppenführenden Komplexes.

Dass die vorliegenden Lithofazies heteropisch sind, wird auch durch 
die in verschiedenen Fazies gleichermassen vorhandenen Riodazittuffe bewiesen, 
welche die Produkte des nach den alt steirischen Bewegungen eingetretenen, 
postorogenen Vulkanismus darstellen.

Der oberhelvetische Sedimentationszyklus wird durch einen Regressions- 
Sandstein (oFe 15) abgeschlossen.
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МИНЕРАЛО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЕРХНЕ- 
ГЕЛЬВЕСТКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОСТОЧНОГО МЕЧЕНА

Л. РАВАС-БАРАНЬЯИ

На основании минерало-петрографических анализов автором приводят
ся данные об истории развития верхнегельветского осадочного цикла, 
последовавшего в горах Мечек за древнештирийским орогенезом.

«Конгериевые известняки» представляют собой отложения эстуари
евого характера со солоноватоводной фауной. Литологически это — био
генные кластические известняки с изменчивым содержанием песков (oFe 
4,8-19,4).

«Рыбные глинистые мергели» (алевритистые мергели с прослоями 
мергелисто-известковистых и сильно известковистых алевролитов) обычно 
налегают на конгериевые известняки и представляют собой озерные осадки, 
отложившиеся в изолированных от открытого моря краевых прогибах ме
зозойского фундамента (oFe 0,2—1,7).

Наступающее море прорвало дамбу, отделившую прогиб от открытого 
моря в южной части Восточного Мечека, и трансгредируя на толщу рыбных 
мергелей, расстелило обломочный материал образовавших дамбу пород по 
всему прогибу (шлировые образования). Микроминералогические исследо
вания позволяют хорошо реконструировать образовавшие дамбу породы 
(рис. 2).

На границе шлировых образований с толщей рыбных мергелей обра
зовался доломитовый слой. Образование доломитового слоя может быть 
приписано разложению погибших в пресной воде организмов, которые 
большими массами были принесены в бассейн морскими водами, то и дело 
уже проливавшимися по пологим участкам дамбы. Органическое разло
жение способствовало доломитизации, причем к эт о м у  фактору присоеди
нилось и метасоматизирующее влияние магниейвых солей стабилизиро
вавшегося моря.

В тех областях, высота над уровнем моря которых была меньшей, обра
зовались «шлировые слои» (глинистые, мергелистые и известковистые 
алевролиты, а также алевритистые и рыхлые, известковистые песчаники 
(oFe 2,9—13,5) на мелководно-морских участках и «слои Будафа» (конгло
мераты, грубо- и мелкозернистые гальки, гравелистые пески и чистые 
пески) (oFe 7,9 — 38,8) в прибрежной зоне, уже одновременно с отложением 
толщи рыбных мергелей.

Гетеропичность литофаций подтверждается и риодацитовыми туфами, 
равномерно встречающимися в различных фациях. Эти туфы являются 
продуктами посторогенического вулканизма, наступавшего после древне- 
штирийских движений.

Верхнегельвесткий осадочный цикл завершается регрессивными пес
чаниками (Оре 15).




