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H a a s  J á n o s

A Sümeg környékén feltárt jura képződmények rétegsorának pontosabb vizsgálata, az őskörnye
zeti viszonyok és a szerkezetalakulás elemzése a dunántúli—középhegységi öv jura időszaki fejlődéstör
ténetének vizsgálatához fontos adalékot jelent. A Bakony vonulatában D Ny felé haladva utoljára 
Űrkútnál, tehát Sümegtől 30 km-re bukkannak felszínre jura rétegek, a mélyfúrásokat tekintve pedig 
utoljára a devecseri Dv-3. sz. fúrásból van adat és ez is csak a legfelső jurára vonatkozik. Sümegtől 
D Ny-га, az Észak-Zalai-medencében, a szénhidrogén-kutató fúrások szerint (Nagy ti la j, Misefa, Botfa, 
Nagylengyel, Szilvágy) a jura rétegsor a sümegihez nagymértékben hasonló kifejlődést! (Cso n g r á d in é  
et al. 1969; B é r c zin é  M a k k  A. 1980).

A sümegi magas rögön elvégezhető megfigyelések tehát jelentős nagyságú területen a pontos 
rétegtani besorolás és a fáciesértelmezés alapját jelentik.

A  rétegtani viszonyok tisztázása és a fáciesértelmezés mellett fontos megoldandó probléma volt 
a jura során képződött és kitöltődött repedésrendszerek feltárása, a kitöltések vizsgálata és képződé
sük folyamatának értelmezése.

Megismeréstörténet

F. S. B eudant (1825), aki magyarországi utazásai során Sümeget is érintette, jura mészkövet 
említ a területről, de leírásából kitűnik, hogy a felső-kréta rudistás mészkövet sorolta a jurába. Az 
első helytálló adatok B öckh JÁNOS-tól származnak, aki 1875-ben szerkesztett 1:144 000 méretarányú. 
D.9. jelű földtani térképén liász és titon képződményeket ábrázolt Sümeg környékén.

Az első részletesebb leírás a L óczy L. (1913) által szerkesztett Balaton-monográfiában található, 
melynek a sümegi jurával foglalkozó fejezetét Vadász E. készítette. A  kőzettani jellegek és a fauna 
vizsgálata alapján Vadász E. csak a liász jelenlétét erősítette meg és cáfolta B öckh J. véleményét 
a titon képződmények előfordulásáról. A következő rétegsort állapította meg: 1 . alsó-liász dachsteini 
típusú, 2 . crinoideás és brachiopodás mészkő, 3 . felső-liász márga. A leírásból kitűnik, hogy az utóbbi 
megjelölés a mogyorós-dombi radiolaritra és a tűzköves ,,biancone” mészkőre vonatkozik. Megjegyzi 
még, hogy a liász rétegsor hézagosnak látszik ugyan, , , . . .  de a helyszíni részletes vizsgálat bizonyára 
kihozza itt is a teljes sorozatot. . . ” .

Lényeges változást hozott a sümegi jura tagolásában ifj . N oszky J.-nek az 1940-es években 
megkezdett térképező munkája. 1953-ban közreadott rövid jelentésében mai megítélésünk szerint 
is helyesen sorolta be a mogyorós-dombi rétegsort: ,,. . . a régebben felső-liásznak tartott rétegsorról 
kitűnt, hogy abban a felső-doggertől az alsó-krétáig bezárólag több szint van jelen. Az alsó-liász 
húsvörös rétegeire nagy rétegtani hiánnyal, diszkordánsan települ a maim—dogger szürke radiolariás, 
mangános, kovás márga, majd az aspidocerasos maim és a mélyebb és magasabb titon tagok” .

Az 1957-ben végzett újabb térkép-felvételeiről beszámoló kéziratos jelentésében jelentősen 
tovább finomította a rétegtani felosztást. A következő kőzettípusokról, illetve térképezési egységekről 
tett említést :

1. dachsteini típusú alsó-liász mészkő,
2. liász brachiopodás mészkő,
3. liász kovagömbös mészkő,
4. liász szürkésfehér mészkő, tűzkő lencsékkel,
5. „hierlatz” jellegű crinoideás—brachiopodás liász mészkő,
6. középső-liász húsvörös ammonitás mészkő,
7. dogger, szürke, meszes márga,
8. dogger radiolariás, tűzkőbetelepüléses mészmárga, felső részén sötétszürke tűzkővel,
9. kimmeridgei mészkő,

10. titon, vörös gumós mészkő
11. magasabb titon sárga gumós mészkő, lemezes, tűzköves mészkő.

A Mezozóos Konferencián ismertetett összefoglaló dolgozatában ifj. N oszky J. (1961) a sümegi 
rétegsort illusztráló rétegoszlopban hettangi, szinémuri, bath, kallovi, oxfordi, kimmeridgei és titon 
képződményeket ábrázolt. A fáciesdiagramon a hettangitól az alsó-pliensbachig rövid üledékhézagok
kal megszakított sekélytengeri üledékképződést, majd a bath—kallovi—oxfordi idejére 1200 m-nél 
nagyobb tengermélységet tüntetett fel. A kimmeridgei—titon emeleteket ismét sekélytengeri viszo
nyokkal jellemezte.

Fülöp J. (1964) a bakonyi alsó-kréta képződményekkel foglalkozó monográfiájában a biancone 
kifejlődésű felső-jura képződményeket tárgyalta. A mogyorós-dombi alapszelvény vizsgálata alapján 
állást foglalt a jura—kréta határ kérdésében.
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KoNDA J. (1970) a liász képződményeket vizsgálta részletesebben. A Sümegi-erdő (=  Városi- 
erdő) ÉNy-i részén a dachsteini mészkőből folyamatosan kifejlődő dachsteini típusú liász mészkő 
és szürke tűzköves mészkő rétegsort említett.

A Mogyorós-domb DK-i részén a dachsteini mészkő denudációs felszínére települő sárgásvörös 
crinoideás—brachiopodás, illetve ennek fedőjében crinoideás—brachiopodás—ammoniteses mészkö
vet figyelt meg. A rétegek korát felső-szinémurinak, illetve pliensbachinak valószínűsítette. Ugyan 
ilyen korúnak tartja a Mogyorós-domb északabbi részén, a dachsteini jellegű mészkő felszínén és 
repedéseiben megfigyelhető kőzetféleségeket is.

Elterjedés, település, tagolás

A jura képződmények felszíni elterjedése a Mogyorós-domb és a Városi-erdő ÉNy-i peremének 
kb. 1 km2-es területére korlátozódik (3. és 12. ábra). Jelentősen kibővítették az ismereteket a mély
fúrások, amelyek segítségével maim rétegsort ismertünk meg Sümeg belterületén a település alatt, 
sőt a legutóbbi évek bauxitkutató fúrásai liász képződményeket tártak fel a felső-kréta képzőmények 
fekvőjében a Rendeki-hegyen.

A jura képződmények települési helyzete változatos. Ismerünk a triász Dachsteini Mészkőből 
folyamatosan, a kőzettani jellegek viszonylag csekély változásával kifejlődő alsó-jura rétegsort 
a Városi-erdőben és a Mogyorós-domb egy részén. Ugyanezen a területen, az említett feltárások köz
vetlen közelében viszont a felső-triász, máshol az alsó-liász mészkő felszínére alsó—középső-liász 
rétegek települnek, míg a Vár-hegy lábánál és a sümegi mészműnél mélyített fúrásokban maim települ 
a felső-triászon.

A jura—kréta átmenet minden eddig ismert esetben folyamatos, a kronosztratigráfiai határ 
a Mogyorósdombi Mészkő Formáció (biancone) belül húzható meg.

A későbbi lepusztulások miatt a jelenlegi fedő sokféle képződmény lehet (felső-kréta, pannóniai, 
quarter).

A jura képződmények a kőzettani jellegek alapján jól tagolhatok, de a leírásnál komoly problé
mát jelent, hogy a Dunántúli-középhegység jura időszaki képződményeinek litosztratigráfiai tagolása 
nem lezárt. így olyan nevek használatára is 
kényszerültünk, amelyek bevezetésére még 
hivatalos javaslat nem történt.

A liász formációk térbeli kapcsolata több 
esetben elsősorban feltárási nehézségek miatt 
egyértelműen nem állapítható meg. Bizonyos, 
hogy Sümeg környékén is, akárcsak a dunán
túli-középhegységi övben általában, folyama
tos és hézagos rétegsorokkal számolhatunk, 
melyek eredeti kapcsolatát az egykori tenger
fenék morfológiai viszonyai határozták meg.
Az egységek jelenlegi térbeli kapcsolatát azon
ban jelentős részben a későbbi szerkezet- 
alakulás befolyásolja, erősen nehezítve a réteg- 
tani sorrend megállapítását és az ősföldrajzi 
rekonstrukciót.

A jura formációk rétegtani helyzetét, 
kapcsolatait a 13. ábrán mutatjuk be.

A folyamatos rétegsorú területrészeken a 
triász Dachsteini Mészkőből fokozatosan fejlő
dik ki a Bakonyban általánosan ismert Kar
dosréti Mészkő Formáció („dachsteini típusú 
mészkő” ). Erre települ a Rendeki-hegy fúrá
saiban feltárt vörös mészkő (Pisznicei Mészkő 
Formáció), majd a Városi-erdő peremén fel
színre bukkanó szürke tűzköves mészkő (Iszti- 
méri Mészkő Formáció). E felett 30—40 m 
vastagságban a rózsaszínű crinoideás—posido- 
niás mészkő egység (Hierlatzi Mészkő Formá
ció) következik. Folyamatos kifejlődésű közép
ső-liász rétegsort nem sikerült hiánytalanul 
feltárnunk. A bakonyi analógiák alapján fel
tehetően vörös, afanerites, mésziszaprögös, /з . ábra. A  Sümegi jura formációk rétegtani helyzete
crinoideás mészkő képződött. Felső-liász kép- és kapcsolataik

3* 35



ződményt csak repedéskitöltésként ismerünk. A Mogyorós-dombon fúrással feltárt szürke bositrás 
mészmárga, kovás mészkő (Eplényi Mészkő Formáció) az alsó- és középső-doggerbe sorolható. 
A  Dunántúli-középhegység egyéb szelvényeihez viszonyítva, a nagy vastagságú radiolarit (Lókúti 
Radiolarit Formáció) pedig feltehetően kitölti a felső-dogger egészét, esetleg az oxfordi emeletbe 
is átnyúlik. Felette a Mogyorós-dombon feltárt szelvényekben kis vastagságban szürkésfehér, az 
oxfordiba sorolható mészmárga, majd a kimmeridgei—alsó-titon vörös, gumós cephalopodás mészkő 
(Pálihálási Mészkő Formáció) következik és a fehér tűzköves mészkőrétegekből álló Mogyorósdombi 
Mészkő Formáció alsó szakasza zárja a jura rétegsort. A formáció felső szakasza már az alsó-krétába 
sorolható.

A hézagos rétegsorokban (Mogyorós-domb) a Kardosréti Mészkőre, illetve a Dachsteini Mészkőre 
diszkordánsan települ a Pisznicei Mészkő Formáció. Gyakoriak a liász kőzetekkel kitöltött repedések. 
A  Sümeg belterületén mélyült fúrásokban (Sp-1., Süt-17. sz. fúrás) a jura rétegsor, alapbreccsa után, 
a kimmeridgei Pálihálási Mészkő Formációval indul.

Kardosréti Mészkő Formáció

Felszíni előfordulásai a terület D-i részén, a Mogyorós-dombon és a Városi-erdőben ismertek. 
Pontosabb települési viszonyokat azonban ezekből a kis kiterjedésű kibúvásokból, elsősorban az 
intenzív tektonizáltság miatt, nem lehetett egyértelműen megállapítani. A részletesebb vizsgálatra 
is alkalmas alapszelvényt ezért a Mogyorós-dombon telepített Süt-28. sz. mélyfúrással tártuk fel.

Az utóbbi években (1975 után) a Sümegtől К -re húzódó hegyvonulaton bauxitkutató fúrások 
tárták fel a formáció egyes szakaszait, sőt néhány esetben, fiatalabb liász képződményekkel fedetten, 
teljes rétegsorát.

Helyi típus-szelvény: Süt-28. sz. fúrás

A Süt-28. sz. fúrás a Mogyorós-domb DNy-i oldalán mélyült (helyét a 12. ábra mutatja). A fúrás 
által feltárt Kardosréti Mészkő rétegsor közel teljesnek tekinthető, hiszen a fiatalabb liász fedő 
képződmények denudációs foszlányai a fúrás helyétől alig 10 m távolságban a felszínen nyomozhatok, 
a feltárt szelvény legalsó része pedig már a Dachsteini Formációt képviseli. A dőlés a magmintákon 
nehezen állapítható meg, a rétegfelszínek hiánya miatt. A szerkezeti, szöveti orientáció alapján 
60°—80° közötti dőlés valószínű. Ennek alapján a formációnak a fúrásban feltárt vaJôdi vastagsága 
mintegy 70 m-nek adódik.

A szelvény rétegoszlopát, vizsgálati adatait, valamint az értelmező diagramot a 14. ábra 
mutatja be. A rétegsor folyamatos tanulmányozását zavarják a nagy vastagságban harántolt, liász 
kőzetanyaggal kitöltött repedések, amelyek részletes tárgyalására visszatérünk.

A Dachsteini és a Kardosréti Formáció közötti átmenet folyamatos. A fekü formáció jellegei 
felfelé fokozatosan tűnnek el és fokozatosan jelennek meg a Kardosréti Mészkőre jellemző sajátságok. 
Ezt az átmeneti szakaszt (196,5 — 191,0 m) még a Dachsteini Formációhoz soroltuk.

A formációhatárnál jelentősen megváltozik a kőzet szövete és fosszília-együttese. A határ alatt 
a biopelpátit, intrapelpátit (grainstone) szövet jellemző és a mikrolemezes szerkezet is előfordul 
(algaszőnyeg ? ). A mikrofosszília-együttes is a Dachsteini Formációra jellemző képet mutatja : jelentős 
mennyiségben találhatók a Triasina hantkeni faj példányai, néhány egyeddel az Aulotortus friedeli, 
Permodiscus pragsoides, továbbá a Trocholina és Involutina-félék. A határ közvetlen közelében, az 
átmeneti szakaszon, a Foraminiferák száma jelentősen csökken, az említett alakok kimaradnak és 
csupán néhány Glomospirella, Meandrospira, Lenticulina észlelhető. Az egyéb fosszíliaelemek közül 
a zöldalga, Mollusca, Ostracoda és Grinoidea, továbbá koprolit maradványok említhetők. A formáció
határ felett a makroszkópos jellegek csekély, de észlelhető mértékben megváltoznak. Szabad szemmel 
is látható például a formációra jellemző onkoidos szövet megjelenése, a finomkristályos szövetafane- 
ritesbe megy át és a színárnyalat is, bár nem közvetlenül a határnál, megváltozik. A mikrofácies 
megváltozása karakterisztikusabb. A szövet mikrit, illetve mikropátit alapanyagú lesz. A fosszília 
elemek mennyisége jelentősen lecsökken (30—50%-ról 3—5%-ra). Foraminiferák csak egészen ritkán 
figyelhetők meg.

14. ábra. A  Süt-28. sz. fúrás rétegoszlopa és vizsgálatának eredményei 
Rétegoszlop (R ): 1. mészkő, 2. repedéskitöltés, 3. breccsa, 4. törési sík. — Szín: 1. sárga, 2. barna, 3. világosszürke, 4. sötétszürke, 5. fehér. 
6. rózsaszínfoltos. — Rep.: repedéskitöltéses szakasz. — D. M .: Dachsteini Mészkő. — Kőzetösszetétel (K .ö.): 1. kaiéit, 2. dolomit, 3. oldhatatlan 
maradék. — Szöveti összetétel (Sz.ö.): 1. fosszília, 2. dolopátit, 3. onkoid, 4. pellet, 5. mikrit, 6. mikropátit, 7. intraklaszt, 8. pát, 9. átkristá
lyosodott pát. —  Fossziliák: 1. Globochaete, 2. Aeliosaccus, 3. Acicularia, 4. Alga indet., 5. Ammodiseus, 6. Glomospira sp., 7. Aulotortus 
friedli, 8. Textularia, 9. Ophthalmidium, 10. í^odosariidae, 11. Dentalina, 12. Lenticulina, 13. Frondicularia sp., 14. Fr. woodwardi, 15. Per
modiscus pragsoides, 16. Involutina, 17. Trocholina, 18. Triasina, 19. Foram. indet., 20. Spongia, 21. korall, 22. Brachiopoda, 23. Mollusca, 
24. Gastropoda, 25. Echinoidea, 26. Crinoidea, 27. Holothuroidea, 28. Favreina, 29. koprolit. —  D korai diagenezis során részleges dolomitoso-

dás. —  Képződési környezet (Körny.): I  árapályöv, H  háttér lagúna, Pl sekély plató, M  mozgó homok
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A vizsgált szelvényben a Kardosréti Mészkő három, makroszkóposán is elkülöníthető szakaszra 
osztható :

1. A l e g a l s ó  s z a k a s z  (191,6 — 165,0 m) makroszkópos jellegeiben még meglehetősen 
közel áll a Dachsteini Mészkőhöz. Színe világosszürke, ritkábban sárgásszürke, gyéren világosabb 
árnyalatú foltokkal. Leggyakrabban afanerites, ritkábban finomkristályos. Rétegződés nem látszik. 
Szórványosan kalcitpettyes és egyes szintekben apró onkoid szemcséket is tartalmaz. Kis mennyiség
ben Brachiopodák is megfigyelhetők.

A jellemző szövet pelmikropátit, de az onlcomikrit (illetve mikropátit) típus is előfordul. Egyes 
szakaszokon részleges dolomitosodás (dolopátitosodás) is megfigyelhető (X. tábla 5.). A nem fekális 
eredetű peloid szemcsék mennyisége 10—30% között változik. A fosszília elemek közül a vékony 
falú Ostracoda teknők, Mollusco.i és Crinoidea váztöredékek, Globochaeték és a szakasz felsőbb részén 
Spongia tűk említhetők. A Foraminiferák mennyisége rendkívül csekély.

2. A k ö v e t k e z ő  s z a k a s z  (165,0—84,4 m) elsősorban színében különbözik az előzőtől. 
A sárgás, barnás színárnyalat válik jellemzővé, lilás, vöröses foltokkal, pettyekkel. Egyes esetekben 
a vörös elszíneződés, az ezen a szakaszon szórványosan jelentkező mikroonkoid szemcsékhez kap
csolódik. Gyéren Brachiopodák és Gastropodák is megfigyelhetők.

A jellemző szövet itt is a pelmikropátit. A szakasz alsó részén foltosán dolomitosodott az alap
anyag (IX. tábla 2.). A pellet szemcsék mennyisége 10—35% közötti, a fosszília szemcséké 5 — 10%. 
A mikrofosszília-együttes az előző szakaszhoz hasonló.

3. A f e l s ő  s z a k a s z o n  (84,4—0,0 m) a kőzet színe az előző szakaszéhoz hasonló, de még 
gyakoribb a hal vány vörös foltosság, amely helyenként az egész kőzetnek rózsaszínes árnyalatot ad.

Makroszkóposán is feltűnő a mikroonkoid szemcsék gyakorisága, a mikroszkópos vizsgálat sze
rint mennyiségük 40—50%. Az onkoid szemcsék mérete általában 0,2—2,0 mm közötti, megfigyelhetők 
olyan összetett szemcsék is, amelyek mérete a 0,5 cm-t is eléri. Az onkoidok magját általában egy- 
egy bioklaszt (Gastropoda, Bivalvia, Ostracoda, Crinoidea, Spongia tű), de néha egyéb szemcsék 
(pellet, intraklaszt) képezik (VIII. tábla). A szövet onkomikropátit, helyenként kötőanyag-pát is 
jelentkezik, egyes szintekben pedig az alapanyag dolomitosodott és az eredeti szöveti elemek el
mosódnak (IX. tábla 1, 3, 6.). A pellet szemcsék mennyisége is viszonylag jelentős (5 — 15%), az 
onkoid szemcsékbe zárt maradványokon kívüli fosszília elemek mennyisége az 5%-ot ritkán haladja 
meg. A fosszília-együttes az előzőekben leírt szakaszokéhoz hasonló. A Spongia tűk helyenként jelen
tősen feldúsulnak (IX. tábla 7., 8.).

A rétegsor vizsgálata a Kardosréti Mészkő Formációt jellemző bélyegek fokozatos megjelenését 
mutatta ki. így Sümegen is, akárcsak a Bakony számos szelvényében (if j . N o s z k y  J. 1961, G é c z y  B. 
1961) a Dachsteini és a Kardosréti Formáció között üledékfolytonosság állapítható meg.

A folyamatosság ellenére a két formáció jól elkülöníthető, nem csupán a mikroszkópos szöveti 
és paleontológiái, hanem a szabad szemmel is felismerhető szöveti és szerkezeti jellegeit alapján is. 
Lényeges különbséget jelent az, hogy a Dachsteini Mészkőre általában jellemző ,,lofer” -ciklusok 
a Kardosréti Mészkőben nem észlelhetők.

Egyéb feltárások

A Mogyorós-domb DNy-i részén, a típusszelvényt szolgáltató fúrás közelében viszonylag jelentős 
nagyságú területen bukkannak felszínre a formáció rétegei (12. ábra). A kibúvásokban megfigyelhető 
kőzetkifejlődés a típusrétegsor felsőbb szakaszával mutat hasonlóságot (onkomikropátit, illetve 
onkopelpátit szövet). A rendkívüli szerkezeti bonyolultságot jelzi, hogy egészen szűk környezetben 
egymás mellett találjuk a Dachsteini és a Kardosréti Mészkő kibúvásait.

A Városi-erdő Ny-i részén levő erdőirtáson 270°/60° dőléssel, a Dachsteini Mészkő feletti hely
zetben bukkannak elő a Kardosréti Mészkő rétegei. A dőlés alapján számolva, a feltárt rétegsor 
valódi vastagsága mintegy 100 m lenne. Feltételezhető azonban tektonikus ismétlődés is, annál is 
inkább, mert a mikrofácies vizsgálat alapján a nagy vastagságúnak látszó szelvény egésze a helyi 
típusrétegsorban kimutatott szakaszok közül az alsó kettővel azonosítható. Természetesen a fácies- 
változás sem zárható ki. A kőzet világosszürke, szürkésfehér színű finomkristályos, vastagpados. 
Szórványosan Gastropodákat, Brachiopodákat tartalmaz. A szövet pelmikropátit, 5—25% peloid és kis 
mennyiségű fosszíliával (3 —15%).

Szórványosan mikroonkoid szemcsék is megfigyelhetők. A fosszília elemek közül az Ostracoda 
teknők, Crinoidea, Globochaete maradványok és Spongia tűk említhetők az alárendelt mennyiségű 
Foraminiférákon kívül.

Az irtás ÉNy-i oldalán előbukkanó, kőzetalkotó mennyiségű Brachiopoda teknőt tartalmazó 
padok (if j . N o s z k y  J. külön egységként térképezte és írta le) az ismertetett szelvény legfelső részét 
képezik (12. ábra 1. pont). Az innen előkerült, kronosztratigráfiailag is értékelhető fauna (1. táblázat) 
tehát a formáció középső szakaszának korára utalhat.
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A szelvény dőlésirányú folytatásába eső területen, azaz a Városi-erdő ÉNy-i sarkánál a kőzet 
tektonikusán erősen igénybevett, így folyamatos rétegsor nem rögzíthető. Az erről a részről származó 
minták pelmikrit, onkopelmikrit szövetűek és így valószínűleg a formáció felsőbb részét képviselik.

A formáció legfelső részét tárta fel néhány bauxitkutató fúrás a Rendeki-hegyen (Ck-170., 171., 
173. sz. f.). Ezek közül részletesebben a Ck-170. sz. fúrást vizsgáltuk meg, amely a formációt 26 m 
vastagságban harántolta. A rétegoszlopot és vizsgálati eredményeket összegező diagramokat a 15. 
ábra mutatja.

A feltárt szakaszon a kőzet világosszürke, barnásszürke mészkő, apró vöröses foltokkal. Afaneri- 
tes, finomkristályos alapanyagú. Szabad szemmel is látható, hogy uralkodóan néhány mm átmérőjű

R Szín Sz.ö. Fossziliák Körny.

I 1-5 db/csisz. 
I 5-1Qdb/csisz. 
110 db/csisz. 
•  sok 
о kevés

7.5. ábra, A  Ck-170. sz. fúrás jura képződményeket feltárt szakaszának rétegsora és vizsgálatának eredményei 
Rétegoszlop (f i) : 1. mészkő: l /а. onkoidos, 1/b. crinoideás, 1/c. iszaprögös. — Szín: 1. vörös, 2. világosszürke, ». rózsaszínfoltos. — Szöveti 
összetétel (Sz.ö.): 1. pátit, 2. intraklaszt, ». fosszília, 4. onkoid, 5. pellet, C. mikropátit, 7. mikrit. — Fosszíliík 1. Globochaete, 2. Nodosaria, 
». Ophthalmidium sp., 4. Beutalnia sp. 5. Bigenerina ep.. 6. Lenticulina sp., 7. Marginulina sp., 8. Frondicularia woodwardi, 9. Fr. sp
it). Involutina sp,. 11. I. liassiea, 12. Trocholina turris. 13. Spirillina sp., 14. Spongia, 15. Mollusca, 1«. Gastropoda, 17. Ammonites, 18. Eehino- 
idea, 19. Crinoidea, 20. Ostracoda, 21. Favreina. — Képződési környezet (Körny.): I  árapályöv, H liáttérlagúna, Pl plató, M  mozgó mészho-

mok, SMc sekély medence
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mikroonkoid szemcsékből épül fel. Szórványosan Crinoidea töredékek, apró Gastropodák és Brachiopo- 
dák is megfigyelhetők. A formáció legfelső részén vékony szakaszokon a kőzet színe rózsaszínes, barnás 
árnyalatúvá válik, és a Crinoidea vázelemek mennyisége megnő. Ezek átmeneti jellegek a fedő, vörös 
színű liász mészkő (Pisznicei Mészkő Formáció) felé.

A kőzetszövet onkomikropátit, onkopelmikropátit. Az onkoid szemcsék mennyisége 10—65% 
között változik. A szöveti összetétel igen jó egyezést mutat a Süt-28. sz. fúrás felső szakaszával 
(14. ábra). Ugyanez mondható el a fosszíliák mennyiségére és minőségére nézve is. Lényegesnek 
látszó és a Süt-28. sz. fúrásban nem tapasztalt jelenség, hogy a formáció legfelső 4 m-es szakaszán 
olyan onkoidosan bekérgezett bentosz Foraminiferák lépnek fel, amelyek azután a fedő formációban 
válnak igazán jellemzővé. [Involutina liassica (Jo n e s ), Ophthalmidium sp. (VIII. tábla 4.)].

Ez a tény és az említett színváltozás is arra utal, hogy a két formáció között az átmenet — leg
alábbis ezen a területen — folyamatos, a jelentősen eltérő kőzetjellegek kialakulásának oka a viszony
lag gyors fáciesváltozásban kereshető.

Kronosztratigráfia

A Kardosréti Formáció pontosabb korbesorolásánál viszonylag kevés adatra támaszkodhatunk. 
A  legértékesebb információt a Brachiopodák szolgáltatták. A Városi-erdő irtásán található (12. ábra 
1. pont) Brachiopodákat tömegesen tartalmazó kőzetből, amely valószínűleg a formáció középső sza
kaszát képviseli, Vörös A. a 2. táblázaton feltüntetett alakokat határozta meg. A  fajöltők alapján 
a brachiopodás réteg, illetve lencse kora a hettangi—szinémuri határ közelében állapítható meg.

A Sümegtől К -re húzódó hegyvonulaton mélyített fúrásokban (Ck-170., 173. sz.) talált szórvá
nyos Brachiopoda faunából V íg h  G. Lobophyres ovatissimaeformis (B ö c k h ) fajt határozott meg, ami 
ugyancsak az alsó-liász besorolást támasztja alá.

Minthogy a Kardosréti Mészkő alsó határánál eltűnnek a felső-triászra jellemzőnek tartott 
Foraminiferák (Triasina hantkeni M a j z o n , Aulotortus friedeli K r is t a n ), bizonyítottnak tekinthető, 
hogy a Kardosréti Mészkő alsóbb szakasza a hettangi emelet egészét kitölti, de nem nyúlik le a tri
ászba. A brachiopodás réteg fölötti, nagymértékben onkoidos kifejlődésű felsőbb szakasz viszont 
valószínűleg a szinémuriba is átmegy. A Városi-erdő DNy-i peremén kibukkanó, a Süt-23. sz. fúrás
ban feltárt szürke tűzköves mészkőrétegek a szórványos Brachiopoda fauna és a bakonyi analógiák 
alapján a felső-szinémuriba sorolhatók. így  Sümegen a Kardosréti Formáció képződésének tartamát 
a hettangi—alsó-szinémuri idejére rögzíthetjük.

2. táblázat
A Városi-erdő ÉNy-i részén, a Kardosréti Mészkő Formáció kibúvásában gyűjtött Brachiopodák

Elterjedési adatok A l m e r a s  (1964) és G a b t  a n i (1970) alapján

Fajok

Ü s

PJiensbachi

Cuneirhynchia? latesinuosa (Trauth ) (5) 
Oalcirhynchia? rectemarginata (Vecchia) (23)
„ Rhynchonella” sp. (11)
Cadomella sp. (1)
Spiriferina cf. alpina Орреь  (1)
Spiriferina cf. darwini Gemmellabo (2) 
Spiriferina spp. (3)
Rhaetina gregaria (SuESs) (5)
Rhaetina? sp., aff. gregaria (Suess) (9) 

'■„Terebratula”  sp., aff. sphenoidalis Meneghini (1) 
Zeilleria perforata (1’iette ) (33)
Zeilleria waehneri ( Gem m em , a r o ) (2) 
„Waldheimia”  cf. ewaldi (Oppel ) (1) 
„Waldheimia" spp. (9)

(5) = darabszám
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Képződési környezet

A Kardosréti Mészkő képződési környezete a felső-triász formációkéhoz hasonlóan a Tethys self- 
terület karbonátos platója volt. A képződmények uralkodó része a plató mozgó homok zónájában, 
illetve ennek védett hátterében ülepedett le.

A Süt-28. sz. és a Ck-170. sz. fúrás rétegsorának elemzésével a képződési viszonyokat és azok 
változásait a formáció egészén végig lehetett követni (14., 15. ábra). A Dachsteini Mészkő Formáció
nak a Süt-28. sz. fúrásban feltárt legfelső része platóperemi mozgó homok és lagúna fáciesú. Az át
meneti szakaszon az erősen átmosott (iszapmentes) és koptatott platóhomok üledék ismét intenzív 
vízmozgást jelez. Ezután jelenik meg a Kardosréti Formációra jellemző mikroonkoidos—pelletes 
szemcseösszetétel. Az onkoidok valamilyen mag (fosszília, pellet, intraklaszt) körül kékeszöld algák 
karbonátkicsapó tevékenysége során képződnek egészen sekély, melegvízi környezetben. A  koncent
rikus felépítés és az ovális, vagy gömbszerű alak a képződés közben vízmozgásra utal. Valószínű 
azonban, hogy a vízmozgatottság gyengébb volt, mint a felső-triász üledékekben gyakori ooidos üle
dékek képződésének környezetében (L. J. W ilson 1975). Erre utal az is, hogy míg az ooidos szövet
ben többnyire a mésziszap teljes kirostálódása állapítható meg, addig az onkoidos szövet uralkodóan 
mésziszapos alapanyagú, esetleg gyengén kimosott. Az onkoidos üledékek képződésének színtere 
tehát vagy a mozgó homokdombok védett (lee) oldalán lehetett, vagy a mozgó homokzóna egész 
területén, de ez utóbbi esetben a formáció elterjedési területén általánosan gyengébb vízmozgást kell 
feltételeznünk. Az onkoidos képződmény jelentős elterjedése és az ooidos üledékekkel való összefoga- 
zódás hiánya miatt a második feltételezés tűnik valószínűbbnek.

A formáció alsóbb szakaszának nagy része pelletes, illetve apró iszapcsomós mésziszap üledék
ként, a védett háttér környezetben rakódott le. A háttér lagúna sekély és normál sótartalmú volt. 
Az utóbbi tényezőre elsősorban a bentosz maradványok utalnak (Crinoideák, Brachiopodák).

Kisebb fáciesingadozásra utal ezen a szakaszon az onkoidos fácies ismétlődő megjelenése és 
a feltehetően rövid idejű szárazrakerülést jelző korai diagenetikus, részleges dolomitosodás.

A formáció felső részén a képződési környezet meglehetősen állandó. Végig a platóperemi homok
dombok térségében folyhatott az üledékképződés. Kisebb változások e környezeten belül észlelhetők, 
attól függően, hogy a lerakódás helye a hullámzásnak jobban kitett perem, vagy a védett háttér 
közelében volt. Meg kell említeni, hogy részleges dolomitosodás a felső szakaszon is tapasztalható, 
de az időszakos szárazra kerüléssel való értelmezés ez esetben sem jelent problémát.

Pisznioei Mészkő Formáció

A Sümegtől К -re levő hegyvonulaton mélyült bauxitkutató fúrások közül néhányban a Kardos
réti Mészkő felett és a felső-kréta összlet alatt vörös mészkőrétegeket harántoltak néhány méter 
vastagságban. Eddig a következő fúrásokból ismerjük a képződményt: Ck-170. sz. 5 m, Ck-171. sz. 
9 m, Ck-173. sz. 9 m vastagságban. A fúrások helyét a 3. ábra mutatja. Hasonló kifejlődésű kőzet 
apró denudációs foszlányait ismerjük a Mogyorós-dombon is. Az egység jellegeit a Ck-170. sz. fúrás 
rétegsorának részletesebb tárgyalásával mutatjuk be (15. ábra).

Az egységes biológiai jellegeket mutató kőzet éles határral települ a Kardosréti Mészkőre, disz- 
kordancia azonban nem állapítható meg. Említést érdemel, hogy a Kardosréti Mészkő legfelső rétegei 
már világos rózsaszín, illetve barnás árnyalatúak. A kőzet világosvörös, barnásvörös afanerites 
mészkő, bioturbációs nyomokkal. Változó mennyiségű Crinoidea váztöredéket tartalmaz. A rétegsor 
alsó részén kevés, felső részén jelentős mennyiségű korrodált felszínű és vas-mangánoxid filmmel 
borított iszaprög volt megfigyelhető (X. tábla 5., 6., 7.). Gyakoriak a sztilolitos réteghatárok. A kő
zetszövet biomikrit (wackestone), ritkábban mikrit 10 — 30% fosszília komponenssel. A fosszília elemek 
közül az Ostracoda, Crinoidea, Mollusca, Spongia gyakoriak, szórványosan Gastropoda és Ammonites 
vázak is előfordulnak. Jelentős a Foraminiferák mennyisége, különösen gyakoriak az Ophthalmidium 
példányok (max. 50 db/cm2), továbbá egyes szakaszokon az Involutina liassica J o n e s . Emellett 
a Nodosaria, a Lenticulina és a Trocholina-felék előfordulása gyakori (X. tábla 2., 3., 4.).

Figyelmet érdemel, hogy a fent leírt mikrofosszília-együttes a Kardosréti Formációnak a fúrás
ban feltárt legfelső szakaszán — mikropátitos szövetű kőzetben — már megjelenik, jóllehet, kisebb 
mennyiségben. Az onkoid szemcsék magjában Involutina liassica és Ophthalmidium volt meg
figyelhető. Mindez az éles szöveti határ és színváltozás mellett is üledékképződési folyamatos
ságra utal.

A Pisznicei Mészkő Formációba sorolható kőzetfajták apró denudációs foszlányai a Mogyorós
dombon is felszínre bukkannak.

A Mogyorós-dombnak a 12. ábra 6. ponttal jelölt részén a Dachsteini Mészkőre települő, mintegy 
2 m vastagságú rétegszakasz vörös afanerites, a legalsó rétegben gyéren, feljebb erősebben crinoideás 
mészkőből áll. A kőzet szöveti összetételét és mikrofaunáját a 16. ábra ,,A” szelvénye szemlélteti.
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16 ábra. A  Pisznicei Mészkő feltárásai a Mogyorós-dombon 
Réteg szelvény (E ): I. mészkő, 2. erinoideás, 3. mésziszaprögös. — Szöveti összetétel (Sz.ö.): 1. fosszília, 2. intraklaszt, 3. pellet, 4. mikrit+ mikro- 
pátit. —  ForaminiSérák: 1. Cornuspira sp., 2. Ophthalmidium sp., 3. Kodosariidae, 4. Dentalina sp., 5. Spirillina sp., G. Erondicularia, 7. Len- 

tieulina, 8. Involutiua sp., 9. I. liassica, 10. I. cf. turgida, 11. Trocholina sp., 12 T. granosa, 13. T. turris, 14. Triasina sp.

Hasonló kifejlődést! kőzetfajták települnek a Mogyorós-domb DNv-i részén (12. ábra 3. pont) 
a Kardosréti Mészkő denudált felszínére. A feltárásban megfigyelt rétegsor vizsgálatának eredményeit 
a 16. ábra ,,B” szelvénye mutatja. A két feltárás mikrofácies jellegei is nagymértékben hasonlóak.

Hasonló kőzettípusok repedéskitöltésként is észlelhetők. Ezeket a repedéskitöltések tárgyalásá
nál említjük meg.

Kronosztratigráfia

Az egység pontosabb kronosztratigráfiai helyzetére vonatkozóan közvetlen biosztratigráfiai 
bizonyíték nincs. A jellegzetes Foraminiferá/c [Involutina liassica (Jo n e s ), Trocholina turris F r e n t 
z e n ] tartománya alsó- és középső-liász. Az Ophthalmidium-félék mennyiségi maximuma, középhegységi 
tapasztalatok alapján, a szinémuri emeletre esik. A fekvő Kardosréti Formáció felső része, a Brachio- 
2ioda fauna alapján, a hettangiból az alsó-szinémuriba átnyúlik. Mindezek alapján az egység az alsó-
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szinémuri felsőbb részébe sorolható. A dunántúli-középhegységi tapasztalatok alapján (Zirc—Borza- 
vár környéke) nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy a képződmény eredeti fedője a felső-sziné- 
muriba sorolható szürke, tűzköves mészkő, amelyet a Városi-erdő peremén ismerünk (Süt-23. sz. 
fúrás) és így elképzelhető, hogy a következő évek fúrásos kutatása ezt a képződményt is feltárja 
a Rendeki-hegy alatt.

Képződési környezet

A kőzet képződési viszonyai nem állhatták távol az egészen sekélyvízi lerakódású Kardosréti 
Mészkőétől. Erre utal egyrészt a folyamatos átmenet (fácies egymásmellettiség), másrészt a jellegzetes 
Foramini fera fauna egyezősége. Ugyanakkor nem kétséges, hogy a mésziszap leülepedése kis ener
giájú nyugodt környezetben történt, a hullámverési öv alatt, tehát a Kardosréti Mészkő felhalmozó
dásánál mélyebben. Az oldott peremű rögök, korrodált Ammonitesek kétségtelenül időszakos kar
bonát-oldódásra utalnak ; ez azonban a fentiek alapján nem hozható kapcsolatba az aljzat jelentősebb 
mélységével, hanem talán a víz kemizmusának megváltozásával, vagy még inkább az üledékképző
dési sebesség lelassulásával kapcsolatos. Igen lassú üledéklerakódás esetében a tengervíz egészen 
kis mértékű CaC03-telítetlensége is feltűnő oldási jelenségeket okozhat (A. H a l l a m  1971, H. C. 
Jb n k y n s  1974, H a a s  J. 1976). A vörös szín és a rögök oxidos bekérgezése az üledék—víz határon 
oxidativ környezetet jelez.

Isztiméri Mészkő Formáeió

A Városi-erdő Ny-i részén, keskeny sávban, szürke tűzkőgumós mészkő bukkan a felszínre 
(12. ábra). Az erdő peremén mélyített S-4. sz. fúrás tárta fel jelentős vastagságban, de a meredek 
dőlés miatt nem tudta átharántolni az egységet. Az ettől 100 m-re É-ra telepített Süt-23. sz. fúrásban, 
a lefelé növekvő dőlés miatt, szintén nem sikerült az átharántolás, de az egység felsőbb részét és 
a fedőképződményekkel való kapcsolatát meg lehetett figyelni. A harántolási vastagság 133,5 m 
volt (60,0 — 193,5 m), a felsőbb szakaszon a dőlés 15—20°, de lefelé meredekebbé válik és a pontos 
érték nem volt megállapítható. így az átharántolt rétegtani vastagság is bizonytalan, 60—80 m-re 
becsülhető.

A kőzet világosszürke színű, sárgás, zöldes árnyalatú, afanerites, illetve igen finom kristályos, 
apró Crinoidea töredéket tartalmazó mészkő, amelyben változó méretű tűzkőgumók, lencsék, illetve 
több méter vastagságú tűzkőrétegek figyelhetők meg. A tűzkő kissé kékes árnyalatú világos- és sötét
szürke. A feltárt szakasz felső részén zöld agyaghártyákkal, illetve pár cm-es zöld agyag betelepülé
sekkel tagolt. A jellemző szövettípus biopelmikrit, igen nagy mennyiségű Spongia tűvel, Crinoidea- 
és Ostracoda maradványokkal, kevés Foraminiférával. A Spongia tűk gyakran kovás anyagúak és 
az alapanyag finomkristályos kovás átitatódása is gyakran megfigyelhető.

Felfelé a hierlatzi kifejlődésű crinoideás—posidoniás mészkő felé az átmenet gyors, de üledék- 
megszakítás nem volt megfigyelhető, a szöveti jellegek változása folyamatos.

A fentiekben tárgyalt tűzköves mészkő kifejlődési jellegei megegyeznek a Bakony más terüle
tein ismert, szinémuriba sorolt tűzköves mészkőével, ezért nem lehet kétséges az Isztiméri Formációba 
sorolásuk. A bakonyi analógiák alapján feltételezhető, hogy a képződmény vagy közvetlenül a 
Kardosréti Mészkőre, vagy a Pisznicei Mészkőre települ. Mivel a Kardosréti Mészkő a területen 
— a Bmnchiopoda fauna alapján — valószínűleg az alsó-szinémuriba is felnyúlik, a szürke tűzköves 
mészkő egység a szinémuri felsőbb részébe sorolható. A képződési környezet a sekélytenger hullám
verési övnél mélyebben fekvő (50 — 100 m mélységűnek becsülhető) aljzata, melyet kovaszivacsok 
népesíthettek be.

Hierlatzi Mészkő Formáció

A Városi-erdő ÉNy-i részén keskeny, tektonikus árokban meglehetősen változatos kőzettani 
és őslénytani jellegeket mutató mészkő bukkan a felszínre (12. ábra 2. pont). Fehér színű Posidonia- 
lumaselía, rózsaszínes, afanerites mészkő, kalcitpátos kötőanyagú, kalcitdrúzás, crinoideás mészkő 
kőzetfajták figyelhetők meg, de folyamatos rétegsor a felszínen árkolással sem volt megállapítható. 
A rétegtani ismeretek pontosabbá tétele céljából telepített Süt-23. sz. fúrás mintegy 60 m vastag
ságban, az említett kőzetfajták váltakozásából álló rétegsort harántolt (a dőlés 5 — 10°), majd alatta 
az Isztiméri Formáció tűzköves mészkő rétegeit érte el. Hasonló jellegű kőzettípusok az említett 
területen kívül csupán néhány apróbb foszlányban és repedéskitöltésként ismertek a Mogyorós
dombon.

A formáció jellegeit a Süt-23. sz. fúrásban a 17. ábra szemlélteti. A rétegsor a makroszkópos 
és a mikrofácies jellegek alapján a következő szakaszokra osztható :

A l e g a l s ó  s z a k a s z  (50,6—60,2 m) világosszürke, illetve hal vány vörös mészkő. Afanerites 
alapanyagban szórványosan Crinoidea váztöredékek figyelhetők meg. A szövetre a pelbiomikrit
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összetétel jellemző. A Spongia tűk mennyisége igen jelentős. Ezenkívül vékonyhéjú Ostracodák 
és Grinoidea vázelemek gyakoriak. A Fomminiferák szórványosan figyelhetők meg.

A k ö v e t k e z ő  s z a k a s z  (35,2—50,6 m) barnásszürke, vöröses árnyalatú crinoideás mészkő. 
Gyakoriak a pátos drúzák, repedéskitöltések. A szövet biomikrit, jól megfigyelhető a kőzet diagenezis 
utáni részleges oldódása és az üregek durva kalcitpáttal való kitöltődése.

A fosszíliák, elsősorban a Mollusca vázak, gyakran pátos kitöltésűek. A szakasz felső részén 
gyakorivá válnak a Posidonia teknők, lefelé mennyiségük fokozatosan csökken. Végig gyakoriak 
a Crinoidea vázelemek, az Ostracoda teknők (általában a vastagfalú teknők dominálnak), helyenként 
az embrionális Ammonites vázak is jelentősen feldúsulnak és apró Gastropodák is megfigyelhetők 
(XI. tábla 6.). A szakasz alsóbb részén a Spongia tűk még jelentős mennyiséget érnek el (XI. tábla 
7., 8.). A Foraminiferák általában közepesen gyakoriak, de alul csak szórványosan fordulnak elő. 
Az Involutina, Trocholina, Lenticulina, Nodosaria, Ophthalmidium genus általános.

A h a r m a d i k  s z a k a s z  (30,2—35,2 m) szürkésfehér Posidonia-lumasella. Vékonycsiszo- 
latban megfigyelhető, hogy az eredeti biomikrites szövet (kb. 70 — 90% volt a fosszíliák mennyisége) 
többnyire utólagosan átkristályosodott, pátosodott. A domináns Posidonia teknőkön kívül Gri
noidea, Gastropoda, Ostracoda, Ammonites váztöredékek ismerhetők fel (XI. tábla 1., 3., 4.).

A n e g y e d i k  s z a k a s z  (20,0—30,2 m) halványrózsaszínű, illetve fakó barnásszürke, 
szürke afanerites mészkő, kalcit drúzákkal. A mikrit alapanyag mennyisége általában csekély és az 
allokémiai elegyrészek mennyisége jelentős. A 20,0—27,0 m közötti szakaszon onko-oopátit, onko- 
oointrapátit szövettípusok dominálnak. A szakasz alsó részén a bioklasztok mennyisége nő meg 
jelentősen. A fosszíliák közül a szakasz felső részén a Crinoidea és Spongia, alsó részén ezek mellett 
a Posidonia és Ammonites vázmaradványok gyakoriak. A Foraminifera összetételben lényeges vál
tozás nincs.

A f e l s ő  s z a k a s z t  (0,0—20,0 m) halványrózsaszín, ritkábban barnásvörös, továbbá 
világos barnásszürke, olykor sötétszürke színű afanerites mészkő építi fel. Végig gyakoriak a durva
kristályos kalcittal kitöltött néhány cm-es üregek és repedések. A jellemző kőzetszövet pátdrúzás 
biomikrit (20—50% fosszíliatartalommal). A fosszíliaelemek közül a Crinoidea vázmaradványok 
makroszkóposán is észlelhetők. Mennyiségük változó : lencsékben erősen feldúsulnak (ilyenkor a kőzet 
40—50%-át teszik ki). A Spongia tű maradványok előfordulása általános; ahol a Crinoidea vázelemek 
mennyisége alárendeltté válik, domináns fosszília komponenssé lépnek elő. Kizárólag kalcit anyagúak.

Az egyéb szerves maradványok közül az Ostracoda teknők, Mollusca héjtöredékek, apró Gastro
poda és Ammonites vázak, Globochaete elemek, Foraminiferák említhetők.

A szakasz legalsó részén a Posidonia héjak mennyisége is jelentős. A Foraminiferák közül gya
koriak a Nodosaridaek. Jellemző és viszonylag gyakori fajok: Involutina liassica (Jo n e s ), I. turgida 
K r is t a n , I. sp., Lasiodiscus sp., Ophthalmidium sp.

A Süt-23. sz. fúrásban feltárt rétegsor a rétegtani helyzet, a mikrofácies és a bakonyi analógiák 
alapján az alsó-pliensbachiba sorolható.

Képződési környezet

A hierlatzi kifejlődésű crinoideás, brachiopodás, ammoniteses, biopátit szövetű mészkőfajták 
az egykori Tethys területén gyakran megfigyelhetők, környezeti értelmezésüknek gazdag irodalma 
van (H. C. J e n k y n s  és H. S. T o r r e n s  1971, D. B e r n o u l l i 1971, D. B e r n o u l l i és H. C. J e n k y n s  
1974).

A Dunántúli-középhegység területére vonatkozó irodalomban két nézet ütközik:
K o n d a  J. (1970a, b) szerint a hierlatz kifejlődés az üledékhézagos, peremi kifejlődésekre jellemző, 

ahol „sekélyvízi, sőt litorális képződmények találhatók” . . . „Az üledékhézagot ezeken a helyeken 
tényleges szárazra jutás okozta” . Az „amonitico rosso” kifejlődés a viszonylag mélyebbvízi területe
ket jellemzi. * 3 4

--------------
17. ábra. A  Süt-23. sz. fúrás Hierlatzi Mészkő Formációt feltárt szakaszának rétegsora és vizsgálati eredményei
Rétegoszlop (It): 1. mészkő, 2. tűzkő, 3. crinoideás, 4. posidoniás, 5. iszaprögös, 6. agyaghártyás. — Szín: 1. világosbarna, 2. sötétvörös,
3. világosszürke, 4. sötétszürke, 5. rózsaszín, 6. fehér. — Makroszkópos jelleg (M): 1. kalcit drúza, 2. kalcit repedéskitöltés, 3. Gastropoda,
4. Ammonites. — Hierlatzi Mészkő F . szakaszai (Sz): 1. világosszürke, halvány vörös mészkő, 2. barnásszürke crinoideás mészkő, 3. Posidonia 
lumasella, 4. rózsaszínű onkoidos—ooidos mészkő, 5. rózsaszínű afanerites mészkő. — Szöveti összetétel (Sz.ö.): 1. fosszília, 2. intraklaszt, 
3. pellet, 4. ooid, 5. onkoid, 6. szemcseközi pátit, 7. átkristályosodásos pátit (drúzás pát), 8. mikropátit, 9. mikrit. — Fosszíliák: 1. Glomospira 
sp., 2. Lasiodiscus sp., 3. Textulariidae, 4. Ophthalmidium sp., 5. Nodosaria sp., 6. Austrocolomia sp., 7. Dentalina sp., 8. Frondicularia sp. 
9. Lenticulina sp., 10. Marginulina sp., 11. Involutina sp., 12. I. liassica, 13. I. turgida, 14. Trocholina sp., 15. Foraminifera indet., 16. Globo
chaete, 17. Spongia, 18. Brachiopoda, 19. Mollusca héjtöredék, 20. Posidonia, 21. Gastropoda, 22. Ammonites, 23. Ostracoda, 24. Crinoidea
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Ga l á c z  A. cs V örös A. (1972) véleménye viszont az, hogy a hézagos „ammonitico rosso” réteg
sorok a kiemelt blokkok, ,,seamount” -ok üledékei, és «a szerkezetileg még a ,,seamount” -okhoz tar
tozó, üledékhézagos szelvényekkel jellemzett lépcsős leszakadások területén rakódott le a hierlatz 
típusú mészkő». A fauna részben autochton, részben a kiemelt, deafotikus zóna alatt levő blokkokról 
beszállítódott elemekből tevődik össze. A gyakori biopátitos szövet képződését úgy magyarázták, 
hogy „a tenger alatti magaslatról mélyebbre kerülő, nagyobb mennyiségű vázanyag lokálisan hát
térbe szorította (felhígította) a vörös mikrit felhalmozódását” .

A Sümegen feltárt fúrási szelvény szedimentológiai, illetve mikrofácies vizsgálata olyan adatokat 
szolgáltatott, amelyek elősegíthetik a genetikai problémák jobb megértését. Meg kell jegyezni azonban, 
hogy a vizsgált rétegsor a középhegységen belül is rendkívül változatos formációnak csupán egy 
szelvénye, nem is a legtípusosabb (a fekvőben az Isztiméri Mészkő többé-kevésbé folyamatos réteg
sort indikál) és így az értelmezés extrapolálhatósága korlátozott.

Az Isztiméri Formáció fölötti, a Hierlatzi Formáció l e g a l s ó  r é s z é t  k é p v i s e l ő  
s z a k a s z  szivacstűkben gazdag pelbiomikrit kőzettípusa kétségtelenül a hullám verési öv alatti, 
nyugodtvízi környezetben való lerakódásra utal.

A m á s o d i k  s z a k a s z  crinoideás biomikrit kőzettípusa szintén a hullámverési öv alatt 
képződött. Itt azonban a felfelé egyre gyakoribbá váló, nagyméretű mészvászú bentosz Foramini- 
ferák, továbbá a vastagfalú Ostracoda teknők, a gyakori Crinoidea vázelemek, Gastropodák egészen 
sekélyvízi miliőt jeleznek, amennyiben az élőhely közelében ágyazódtak az üledékbe.

A rétegsor k ö z é p s ő  r é s z é n  megfigyelhető Posidonia-l u inasé 1 la feltehetően összemosással, 
sekély vízben keletkezhetett.

A n e g y e d i k  s z a k a s z b a n  megfigyelt onkopátit—oopátit (grainstone) szöveti típus, 
amely a szakasz jelentős részét jellemzi, igen nagy valószínűséggel egészen sekély környezetben, 
a hullámbázis fölötti, erős vízmozgású zónában ülepedett le (E. F l ü g e l  1972, L. J. W il s o n  1975). 
A szöveti jellegek alapján a jelentősebb átülepítés valószínűtlen.

A l e g f e l s ő  s z a k a s z  crinoideás -szivacstűs biomikrit kőzettípusa, az alsóbb szakaszok
hoz lényegébeti hasonló, és a hullámbázis alatti, de valószínűleg ugyancsak sekélytengeri kép
ződmény.

A fentieket összegezve a következő megállapítások tehetők:
— a rétegsorban megfigyelhető onko-oopátit kőzettípusok egészen sekélyvízi leülepedése bi

zonyítottnak tekinthető,
—• az alsóbb és felsőbb szakaszok dominánsan sekélytengeri bentosz faunája a folyamatos 

változási tendenciák, fácieskapcsolatok alapján valószínűleg csak kisebb szállítást szenved
hetett és a leülepedési környezet, a hullámverési öv alatti, sekélytengeri aljzat lehetett.

Figyelmet érdemelnek a rétegsorban csaknem végig szabad szemmel is megfigyelhető kalcit- 
drúzák, amelyek a szöveti vizsgálatok alapján korai diagenetikusak. A víztiszta, durvakristályos 
kalcitpáttal, illetve részben tengeri üledékkel kitöltött üregek, nyilván a leülepedés utáni oldódással 
jöttek létre.

G. M. F r ie d m a n  (1968) szerint a drúzás mozaikpát üregkitöltés felszínre kerüléssel, vagy felszín 
alatti helyzetben, de édesvízből való kicsapódással keletkezik.

R. G. C. B a t h u r s t  (1975) véleménye szerint nincs ilyen közvetlen és egyszerű összefüggés 
a pórusvíz kemizmusa és az üregkitöltő pát jellege közt.

A F ősid onia -lu masel la esetében elsősorban a váz pátos továbbnövekedéséről, szintaxiális perem 
képződéséről beszélhetünk.

Repedéskitöltések

A Sümeg környéki jura képződmények különleges típusát képviselik azok a kőzetfajták, amelyek 
a felső-triász Dachsteini Mészkőben és az alsó-liász Kardosréti Mészkőben létrejött repedéshálózatot 
töltik ki.

A repedésrendszerek kitűnően tanulmányozhatók a Mogyorós-domb D-i részén, de megfigyel
hetők a Városi-erdő ÉNy-i szegélyén is. Értékes információt szolgáltattak a repedések jellegéről és 
a kitöltő anyag sajátságairól a Mogyorós-domb D-i részén mélyített, a Dachsteini és a Kardosréti 
Formációt feltáró fúrások is.

A Mogyorós-domb DNy-i részén feltárt repedésrendszer kitöltő anyaga azért különösen alkalmas 
a tanulmányozásra, mert itt a repedéskitöltő képződmények mellett az alsó-liász mészkőre üledék
hézaggal települő középső-liász rétegfoszlányok is megtalálhatók. Ez jó alapot ad a repedéskitöltő 
képződmények pontosabb rétegtani besorolására, a mikrofácies típusok és a fosszíliák összevetése 
alapján.

A Mogyorós-domb DNy-i részén (12. ábra 3. pont), 16,5X12,0 m terjedelemben letisztított 
kőzetfelszínen a Kardosréti Formáció fehér színű, rózsaszín foltos, onkoidos mészkövébe települve
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70°-90° — 250°-270°, illetve 20—200° csapású, több méter szélességű sávokban, az alapkőzettől 
jelentősen eltérő jellegű, változatos kifejlődésű kőzetíájták figyelhetők meg, amelyek repedéskitöltés
ként értelmezhetők. A hasadékok mentén gyakran erősen breccsássá válik az alapkőzet. A repedés
kitöltő anyagban is gyakoriak a teljesen koptatatlan, részben az alapkőzetből, részben az idősebb 
repedéskitöltések anyagából származó törmelékszemcsék, a bioklaszt anyag pedig a hasadékok csa
pásával párhuzamosan rendeződött.

A repedéskitöltések (XII. tábla 2., 3.) anyaga sárgásfehér, rózsaszínes árnyalatú, afanerites és 
gyakran crinoideás mészkő. A feltárásban az alapkőzetre települő, vörös, vagy rózsaszínű mészkő
rétegek kisebb denudációs foszlányait is megtaláltuk. Ezek normál településű kőzetfajták, melyeket 
részletesebben a Pisznicei Formáció tárgyalásánál ismertettünk (16. ábra).

A letisztított kőzetfelszín felülnézeti képét és ezen a makroszkóposán elkülönülő kőzettípusokat 
a 18. ábra mutatja. Ugyanitt tüntettük fel a mikrofácies-vizsgálat céljából vett minták helyzetét is.

A repedéskitöltő képződmények mikrofácies vizsgálatának eredményeként a következő típusokat 
állapítottuk meg (18. ábra):

1. P e l m i k r i t .  A szövet sávos, folyásos jellegű. A mikrit alapanyag helyenként mikropáttá 
alakult. Az apró (20 gm méretű), kerekded, valószínűleg nem fekális eredetű pelletek mennyi
sége 50—80%. A fosszília elemek mennyisége általában csekély, de sávokban néha feldúsul 
a szerves eredetű törmelékanyag: Crinoidea, Ostracoda, Foraminifera (11., 12., 13. sz. minta).

2. M i k r i t .  A típus két változatát figyeltük meg. Az egyik esetben a fosszília elemek mennyi
sége egészen alárendelt. A Crinoidea váztöredékek, Spongia tűk, vékony falú Ostracoda teknők 
és Globochaete maradványok által képviselt szerves komponens a kőzetszövetnek csupán 
1—2%-át alkotja. Ritkán apró korrodált peremű, limonittal kérgezett rögök is találhatók, 
melyek anyagában a fosszília elemek mennyisége nagyobb (10. és 18. sz. minta). — A másik 
változat (1. minta) tulajdonképpen átmenet a biomikrit I. típus felé. A fosszíliák mennyisége 
4 —5%-ra nő és — bár kis mennyiségben — megjelennek a bentosz Foraminiferák : Nodosaria, 
Marginulina, Spirilina, Vidalina-félék, az Involutina liassica (Jo n e s ), a Trocholina granosa 
F r e n t z e n  és a Lasiodiscus sp.

3. B i o m i k r i t  I. t í p u s .  A fosszíliák mennyisége az előzőekben tárgyaltakhoz képest 
megnő, eléri a 10—20%-ot. Embrionális Ammonites vázak, Spongia tűk, Crinoidea vázelemek, 
vastag és vékony falú Ostracoda teknők gyakoriak. A Foraminiferák mennyisége és minősége 
az előző típus második változatához hasonló (21., 22., 3., 4., 5., 6., 16., 29., 33. minta).

4. B i o m i k r i t  I I .  t í p u s  (XIII. tábla 1., 2., 3., 7.). A fosszília törmelékanyag mennyisége 
30—50%. Ennek legnagyobb része jó megtartású, kevéssé koptatott Crinoidea vázelem. A gya
kori biogén alkotóelemek közé tartozik a Bivalviák, Gastropodák, Ammonitesek váztöredéke, 
továbbá a vastag falú Ostracoda teknők és a szivacstűk. A Foraminiferák közül gyakoriak 
a Nodosaria, Lenticulina, Marginulina-félék. Különösen nagy számban jelentkeznek az Oph- 
thalmidium sp., az Involutina liassica (Jo n e s ), a Trocholina granosa F r e n t z e n  és a Tr. turris 
F r e n t z e n  faj példányai (2., 8., 9., 15., 16., 23. minta).

A repedéskitöltő anyag mikrofácies típusait összevetve a normál településű rétegsor adataival 
azt találjuk, hogy a 16. ábrán bemutatott B) szelvény (helye a 18. ábrán x-szel jelölve) második 
rétege a 2., harmadik rétege a 3., negyedik, ötödik és hatodik rétege pedig a 4. típus jellegeihez 
hasonló. Az 1. típusnak megfelelő kőzet a normál helyzetű rétegsorban nem volt megfigyelhető. 
Elképzelhető, hogy ez a kőzettípus speciálisan a repedések kitöltéseként jelentkezik. A 18. ábra B-vel 
jelölt vázlatán a mikrofácies típusoknak a feltárt repedésrendszeren belüli helyzetét tüntettük fel.

A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a repedések az alsó-szinémuri utáni tektonikus mozgá
sok és az ezekhez kapcsolódó lepusztulást követő üledékképződés kezdeti szakaszán töltődtek ki 
a normál rétegsor legalsó rétegeinek anyagával. A felnyílási—kitöltődési folyamat többszöri ismétlő
désével is számolni kell.

A feltárás középső részén húzódó repedés tengelyében figyeltük meg a legidősebb generációba 
sorolható kitöltő anyagot, majd mindkét oldal irányában a kitöltő anyag fiatalabb. A felnyílási — 
kitöltődési folyamat a következőképpen értelmezhető :

1. Az első ütemben mintegy 2 m széles hasadék képződött az aljzatot képező Kardosréti Mészkő
ben és ezt a normál településű rétegsor legalsó rétegének anyaga töltötte ki.

2. A további szétnyílás során újabb, keskeny repedés jött létre az alapkőzet és a lényegesen 
eltérő konzisztenciájú korábbi repedéskitöltő anyag közt, amelyet a második réteg anyaga töl
tött ki.

3. Az újabb felnyílás során a repedés ellentétes oldalánál jött létre nyílt hasadék, amely a har
madik réteg anyagával töltődött ki.

4. A további húzó feszültség hatására egyszerre, vagy több szakaszban a bizonyos mértékben 
már konszolidálódott repedéskitöltő anyag belsejében újabb repedések keletkeztek, melyek a negye
dik réteg anyagával töltődtek ki.
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AJ Makroszkópos felvétel: 1. Kardosréti Mészkő Formáció (alapkőzet), 2. tektonikusán breccsásodott kőzet, 3. iszaprögös, 4. crinoideás, 5. Am
monites embriós; repedéskitöltő mészkőfajták: 6. szürke, 7. fehér, 8. sárga, 9. rózsaszínű, 10. vörös. — B ) Mikrofáciesek: 1. pelmikrit (sávos- 
folyásos szövet), 2. mikrit, 3. biomikrit I. (fossz. 10—20%), 4. biomikrit II. (fossz. 30— 50%), 5. vörös mikrit, G. onkoidos pelmikrit (alapkőzet).

—  A szögletes keretbe zárt számok a mintavételi pontokat jelölik

Némileg eltérő a helyzet a feltárás DK-i oldalánál húzódó repedés esetében. Itt ugyanis centrális 
helyzetben a fiatalabb kitöltő anyagot találjuk és az oldalak felé jelentkeznek a fiatalabbnak vélhető 
kitöltés-generációk. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a repedés—tágulás során a kitöltő anyagon 
belül jöttek létre és töltődtek ki az újabb hasadékok.

A Kardosréti Mészkőre települő bázisrétegek, illetve az ezekkel lényegében megegyező szöveti 
jellegeket mutató repedéskitöltések pontosabb korbesorolását a K o n d a  J. által gyűjtött és G é c z y  B. 
(1970) által meghatározott Ammonites fauna teszi lehetővé.

G é c z y  B . vizsgálatai szerint a gyűjtött fauna két részre bontható. A vörös kalciteres mészkő 
kőzettípusból a következő faunát határozta meg (példányszám 48 db) :
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Phylloceras sp.
Geyeroceras cf. cylindricum  (So w e r b y , 1831)



Partsehiceras sp.
Peltolytoceras altijormis (B on arelli, 1900) n. subsp.
Juraphyllites sp.
Arnioceras sp.
Asteroceras of. reynesi (F u c in i , 1903)
Riparioceras riparium  (Oppel, 1862) n. subsp.

A fauna, az Arnioceras és az Asteroceras nemzetségek alapján G é c z y  B. szerint, a felső-sziné- 
muri alsó részét (obtusum zóna) képviselheti.

A vörös-fehéres, szürke, crinoideás, bracliiopodás, ammoniteses (hierlatz típusú) mészkőből 
a következő fauna került elő (példányszám 84 db) :

Phylloceras sp.
Oeyeroceras c f. cylindricum  (So w e rb y , 1831)
Partsehiceras sp.
Juraphyllites sp.
Lytoceras sp.
Angulaticeras sp.
Oxynoticeras sp.
P ar oxynoticeras cf. salisburgense pulchellum (F u cin i, 1901)
P ar oxynoticeras sp.
Arnioceras sp.
Asteroceras sp.
Leptechioceras sp.
Palaeoechioceras ? variabile (G u g e n b e r g e r , 1936)
Palaeoechioceras n. sp.
Paltechioceras sp.
Goeloceras oosteri (H u o , 1899)
Coeloderoceras sp.

G é c z y  B. szerint a fauna uralkodó része a legfelső-szinémuri — raricostatum zóna alsó részébe 
tartozik, néhány példány mélyebb szintből (felső-szinémuri alsó része - obtusum zóna) keveredett
a faunába.

A K o n d a  J.-féle gyűjtésből előkerült csiga faunát Sza b ó  J. (1979, 1980) dolgozta fel és publi
kálta. Munkájában a következő alakokat említi:

Discohelix cf. ornata (H örnes)
Discohelix inornata Szabó  
Pentagonodiscus réussi (H örnes)
Sisenna cf. procera (D eslongchamps)
Pleurotomaria cf. platyspira (D eslongchamps)
Leptomaria sp.

A megtisztított kőzetfelület É-i sarkánál telepített Süt-28. sz. fúrás igen jelentős vastagságban 
harántolt repedéskitöltő anyagot. A repedéskitöltések helyzetét a 14. ábra mutatja. Figyelmet 
érdemel, hogy a kitöltött repedések vastagsága 200 m mélységben sem csökken.

A csiszolatos vizsgálat során észlelt mikrofáciesek besorolhatók a felszíni feltárás vizsgálatánál 
kimutatott típusokba (XIII. tábla 4., 5., 6.).

A feltárástól 100 m-re telepített Süt-27. sz. fúrás felső-triász rétegsorában szintén számottevő 
a repedéskitöltés anyagú szakaszok vastagsága (9a—b ábra). A mikrofácies jellegek az említettekhez 
hasonlók. A repedésekhez kapcsolódó mikroszkópos méretű breccsásodást a XIV. tábla 1—6. képei 
mutatják.

A Mogyorós-dombon, a részletesen tárgyalt feltárástól ÉNy felé 200 m-re két kisebb felületű 
megtisztított kőzetfelszínen is tanulmányoztuk a repedésrendszereket (helyük: 12. ábra 4., 5. pont; 
kőzettípusokat 1. 19. ábrán). Az alapkőzet ezekben az esetekben Dachsteini Mészkő, gazdag Triasina 
és Aulotortus faunával. A fő repedésirányok 80-95°—260-275°, illetve 125—305°. A repedések 
szélessége néhány centimétertől néhány méterig terjed.

A repedéskitöltő anyagok között a leggyakoribb a téglavörös, vagy okkersárga színű agyagos 
mészkő, mészmárga, amelyben a repedésfalak közelében a befoglaló kőzetből, vagy a repedéskitöltő 
anyagból származó breccsaszemcsék is megfigyelhetők.

A csiszolatos vizsgálat szerint a kőzettípus szövetileg mikrit (mudstone), 1 — 10% apró fosszília 
törmelékszemcsét tartalmaz csupán. Néhány Crinoidea vázelem, vékony falú Ostracoda teknő és apró 
bentosz Foraminifera mellett csaknem minden vizsgált mintában Bositra töredékeket lehetett meg
figyelni, gyakran jelentős mennyiségben. Bositrákat tartalmazó kőzet a területen a Süt-26. sz. fúrás
ban feltárt Eplényi Mészkő Formációban ismert, amely feltehetőleg a felső-liász—alsó-dogger inter
vallumban képződött. Valószínű, hogy ez a repedéskitöltő anyag e formáció alsó részének felel meg 
és a toarciba sorolható. Ezt a korbesorolást erősíti meg a K o n d a  J. (1970) által e feltárásból említett 
Harpoceras sp. töredék, valamint a G a l á c z  A. által gyűjtött Hildoceras sp.
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A repedéskitöltések másik része vörös mészkő, biomikrit, 25 — 50% fosszíliatartalommal, amely
nek legnagyobb részét a Crinoidea vázelemek teszik ki. Ezenkívül Ammonites embrió vázak, Ostraco- 
dák, Posidonia-félék héjtöredékei és néhány bentosz Foraminifera fordul elő. Ez a mikrofácies a rész
letesen tárgyalt feltárás 4. típusához hasonló. A kőzetfelszínen megfigyelt normál településű réteg
foszlányok vizsgálata alapján itt ez a kőzettípus települt a denudált kőzetfelszínre.

19. ábra. Repedéskitöltés rendszerek a Mogyorós-dombon 
1. Dachsteini Mészkő F., 2. vörös mészmárga, 3. sárga mészmárga, 4. vörös 
crinoideás, Ammonites embriós mészkő, 5. világosszürke afanerites mészkő, 
kevés Crinoidea és Ammonites embrió váz, 6. breccsás mészkő, sárga, fakó
vörös, világosszürke szemcseközti kitöltőanyaggal, 7. vörös mészmárga alap

anyagban fehér, afanerites mészkő lemezdarabok

A Balatonederics felé vezető országút K-i oldalán, a Városi-erdő peremén, a felső-triász és alsó- 
liász mészkőben megfigyelhető repedéskitöltő képződmények általában a kevés fosszília komponenst 
tartalmazó mikrit fáciestípushoz tartoznak, de ritkábban crinoideás, biomikrit szövetű mészkő is 
előfordul. Bositrás repedéskitöltést ezen a területen nem észleltünk.

A jura tengeri üledékekkel kitöltött hasadékok (neptuni telérek) kialakulása nem helyi jelenség. 
Hasonló jellegű kitöltött hasadékok a Dunántúli-középhegység más területeinek üledékhézagos réteg
soraiban is gyakran megfigyelhetők (K onda J. 1970) és a Tethys terület hasonló kifejlődésű egységei
ben általánosnak tekinthetők a felső-triásztól a jura végéig, liász súlyponttal (D. B ernoulli és 
H. C. Jenkyns 1974).

A tengeri üledékképződéssel párhuzamosan létrejövő, hosszabb időn keresztül megújulóan fel
nyíló hasadékok, illetve a blokkosodás, amit a fáciesek differenciálódása jelez, a triász—legalsó - 
liász karbonátos plató feldarabolódásához, nagyszerkezetileg a Tethys jura riftesedéséhez kapcsol
ható (D. Bernoulli és H. C. Jenkyns 1974).
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A Mogyorós-dombon viszonylag nagyobb területen felszínre bukkanó radiolaritrétegek alatt 
szürke, kovás mészmárga képződmény apró kibúvásait először N o s z k y  j .  említette 1957. évi kéziratos 
jelentésében. A mogyorós-dombi felszíni árkolások telepítése során a triász—alsó-liász mészkő és 
a meredek dőlésű jura képződmények tektonikus kontaktusa közelében magunk is találkoztunk ezzel 
a kőzettípussal, de a pontos rétegtani helyzet — az erős tektonizáltság miatt — nem volt megálla
pítható.

A radiolarit alatti, alig ismert jura rétegsor megismerése céljából telepítettük a Süt-26. sz. fú
rást (20. ábra), amely 80,0—199,0 m között, jelentős vastagságban harántolta az uralkodóan szürke, 
kovás márgából álló egységet. A rétegek gyűredezetteknek látszanak, hiszen a dőlésértékek 45°— 
80°-ig többször, folyamatosan változnak. Ez nehezíti a valódi vastagság megállapítását. így csak 
hozzávetőleges érték adható meg: 60—80 méter.

Az egységre jellemző kőzet világosszürke, kovás márga, illetve mészmárga. Ritkán vékony, 
zöldes árnyalatú agyagmárgarétegek tagolják a meglehetősen monoton rétegsort. A feltárt szakaszon 
végig, változó gyakorisággal fekete tűzkőlencséket lehetett megfigyelni.

A kőzetanyag CaC03-tartalma 30—60%, a Si02 mennyisége 30—40%, főleg kvarc és krisztobalit 
ásványokhoz kötött. Az agyagásványok mintegy 10%-os mennyiséget érnek el. Szemethy A. röntgen- 
vizsgálata szerint általában illit fordul elő, de a legfelső szakasz vékony pelites betelepülésében 
24% illit mellett 18% montmorillonitot is kimutatott.

A csiszolatvizsgálat szerint a kőzetszövet általában biomikrit, gyakran az alapanyag többé- 
kevésbé átkovásodott.

A formáció mikrofáciesképére elsősorban a Bositra maradványok nagy mennyisége jellemző. 
Előfordul csaknem teljesen Bositra vázakból álló kőzet, de gyakoribb a Bositrák és a Badiolariák 
együttes gyakoriságával jellemezhető típus. Az előbbi esetben a Bositra héjak nagyobb méretűek, 
épnek látszanak és jól orientáltak, az utóbbi esetben viszont apróra törtek és az orientáció kevésbé 
figyelhető meg. Különösen a formáció felső szakaszán jelentős a kovaanyaggal kitöltött Badiolariák 
mennyisége (eléri a 80%-ot). Spongia tű maradványok is észlelhetők maximálisan 3 — 10% meny- 
nyiségben.

Egy-egy mintában néhány Ostracoda és bentosz Foraminifera maradványt is meglehetett figyelni. 
Viszonylag gyakoriak a nagyméretű Crinoidea nyéltagok, főleg a rétegsor felső szakaszán és gyakran 
extraklasztokkal együtt. Ez felveti azt a lehetőséget, hogy a Crinoidea vázelemek is áthalmozott 
jellegűek. Erősebb koptatottság azonban nem látszik a maradványokon.

A pelites szakaszokból iszapolással kinyert mikrofosszíliákat K o p e k  G. -NÉ vizsgálta. A Badiolariák 
közül a Spumellaria típusból Cenodiscus sp., Lithopium sp., Cenosphaera sp., Cenelipsis sp., Aphaero- 
stylus sp., Druppula sp., a Nascellaria alakkörből Lithostrobus sp., Dictyomitra sp. alakokat határozott 
meg. Az említett Badiolaria-féléken kívül néhány rossz megtartású Foraminifera is megfigyelhető 
volt: Lenticulina cf. mariae Sc h ie f ., L. cf. velascoensis W h it e ., Beussella sp., Guttulina sp., Gavelinella 
sp. Az egysejtű vázakon kívül Spongia tűk, Mollusca, Echinoidea és Ostracoda töredékek és néhány 
halfog maradvány említhető az iszapolási maradékban.

A nannoplankton vizsgálatok során Bóna J. mindössze néhány átkristályosodott Coccolithus 
sp. maradványt talált.

Már a szelvény legalsó részén, de főként a formáció legfelső szakaszán egyes rétegek jellegei 
a fedő radiolarit egységéhez állnak közel.

Ugyancsak a felső szakaszon és általában a radiolarit típusú kőzetekhez kötötten, kőzettörmelék 
(intra- és extraklaszt) beágyazásokat figyeltünk meg, maximálisan 70% mennyiségben. A szemcsék 
koptatatlanok, méretük 0,2 —1,5 cm. Anyaguk rendkívül változatos. Intraklasztnak egyrészt a radio
larit tűzkő törmelékszemcséket (előfordulnak ugyanis másodlagosán kovásodott, ooidos szövetű 
tűzkő darabok is), másrészt a Bositrákat tartalmazó szemcséket minősítettük. A törmelékanyag 
nagyobb része karbonátos kőzetekből származó extraklaszt: dolomit és mészkő anyagú. A következő 
szöveti típusokat lehetett felismerni: mikrit, mikropátit, intramikropátit, pelmikropátit, dolomikro- 
pátit, dolopátit, oopátit, oomikrit — amelyek a felső-triász kőzetek mikrofácies képét mutatják, 
továbbá Ammonites maradványt tartalmazó mikrit, crinoideás mikrit, crinoideás intrapátit, spongia- 
tűs—ostracodás mikrit, spongiatűs—posidoniás mikrit — amelyek mikrofácies jellegeik alapján liász 
kőzetekből származhatnak (XV. tábla és XVI. tábla 3.).

Kronosztratigráfia

A formáció sümegi feltárásából pontosabb kronosztratigráfiai besorolást lehetővé tevő fosszília 
nem került elő. Annyi támpont van, hogy az itt tömegesen fellépő Bositrák a Dunántúli-középhegy
ség más területein a toarci, aaléni, bajóci emeletekben találhatók nagy mennyiségben (Fülöp J. 
1971). A bakonycsernyei szelvényben a Radiolariák és Bositrák együttes gyakorisága a felső-dogger

Eplényi Mészkő Formáció
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alsó részén észlelhető (Géczy B. 1961). Ilyen radiolariás—bositrás biofácies jellemző a Süt-26. sz. 
fúrás által feltárt rétegsorban is és bár ezek a fáciesjellegek elvileg nem tekinthetők izokronnak, 
feltételesen elfogadhatónak látszik, hogy a megismert szakaszt a középső-dogger végére, illetve 
a felső-dogger kezdetére helyezzük. A formáció alsó részét a vizsgált területen nem ismerjük.

Képződési környezet

A formáció képződési környezetének meghatározása fontos támpontot jelenthet a dunántúli
középhegységi jura sokat vitatott ősföldrajzi helyzetének megítélésében. *

A környezeti viszonyok elemzésénél a fosszíliák ökológiai jellegeire, vázuk megtartási állapotára 
és anyagára, továbbá a megfigyelt intra- és extraklasztok anyagára és alaki sajátságaira támaszkod
hatunk. A Bositrák és a Radiolariák plankton formák, tehát ezek dominanciája kétségtelenül nyílt 
tengeri üledékképződésre utal. Mindjárt hozzátehetjük azonban, hogy a pelágikus jelleg nem szük
ségképpen jár nagy vízmélységgel és nagy parttávolságot sem jelent.

Nem hagyható figyelmen kívül a bentosz elemek jelenléte sem, jóllehet ezek mennyiségileg 
alárendeltek. Ide tartoznak a Spongia, bentosz Foraminifera, Ostracoda, Crinoidea maradványok. 
Nem lehet kizárni, hogy ezek egy része, vagy egésze nem helyben élt szervezet, hanem elhalás után 
besodort váz. Ami a vázak anyagát illeti, a kovavázú maradványok (Radiolaria, Spongia) jelentős 
gyakorisága, helyenként kőzetalkotó mennyisége feltűnő.

A kovavázú maradványok feldúsulása, a radiolarit képződés a geológia régi problémája, és csupán 
a Tethys jura radiolarit üledékeivel kapcsolatban is számos elképzelés, hipotézis és megfigyelés 
látott napvilágot.

A kutatók egyik csoportja szerint a Radiolaria vázanyag üledékalkotó mennyiségű felhalmozó
dása a CaC03 kompenzációs szint alatti karbonát-oldódás következménye, és mélységfüggő.

A Tethys jura radiolaritjaival kapcsolatban ezt a nézetet képviselte R. T r ü m p y  1960, J. A u b o u in  
1965, R. E. Ga r r is o n  és A. G. F isc h e r  1969, A. B o s e l l in i és E. L. W in t e r e r  1975. A Dunántúli
középhegységre vonatkozóan hasonló véleményt képviselt G al á c z  A. és V örös A. (1972), megem
lítve, hogy jura időszakban a kompenzációs szint mélységére nézve nincs közvetlen adat.

A jelenkori óceáni karbonátoldódás múltba vetítésének korlátáira A. H a l l a m  (1971) hívta fel 
a figyelmet. A kérdéssel 1976-os cikkemben magam is foglalkoztam. Az abban kifejtettek alapján 
azon az állásponton vagyok, hogy nem csupán a mélységre vonatkozó adatok nem vehetők át a mai 
modellből, hanem maga a modell sem alkalmas a Tethys jura szedimentációjának megítéléséhez. 
T. W o r s l e y  (1974) szerint aCaC03 kompenzációs szint a felső-jura—alsó-kréta előtt feltehetően nem 
is létezett. A karbonátos mikroplankton-robbanás előtt ugyanis nem volt jelentős pelágikus karbo
nátkicsapódás, és így az egész karbonátháztartás alapvetően más volt, mint ma.

Régóta élő elképzelés a radiolarit képződésnek a tenger alatti vulkanizmussal való összekapcso
lása. Egyesek szerint a tűzkő a tenger alatti magmatizmus közvetlen produktuma. Ez a középhegy
ségi jura esetében kizárható.

Általánosabb az a vélemény, amely szerint a magmatizmusnak közvetett hatása van. A tenger
víz kovasavtartalma a vulkáni hamu halmirolízise során megnő, és ez növeli a kovavázú mikroplank- 
ton produktivitást (H. R. G rtjnatt 1965, R. A. H a r t  1973).

Ismét mások a tengervíz kovasavtartalmának változásait elsősorban a kontinensekről beáramló 
oldott szilikát mennyiségében bekövetkező ingadozásoknak tulajdonítják (G. R. H e a t h  1974), ezt 
viszont elsősorban a klímaváltozás szabályozza (J. D. H a y s  et al. 1974, M. St e in b e r g  et al. 1977).

A szerzők jelentős része úgy véli, hogy az óceánok szilikátháztartásában a fő szerep a mikro- 
plankton szervezeteké (S. E. Ca l v e r t  1974, W. M. B e r g e r  1974). A plankton produktivitást elsősor
ban a nutriensek eloszlása szabja meg, és fontos szerepe van a kontinensperemi feláramlásnak (up- 
welling).

S. E. Ca l v e r t  (1966) a Kaliforniai-öböl vizsgálata során, egy viszonylag zárt riftesedő területen, 
a helyi tényezők (vulkanizmus közvetett hatása, feláramlás) meghatározó jelentőségére hívta fel 
a figyelmet.

M. St e in b e r g  (1981) globális kovadúsulási időszakokat tételez fel, amelyek idején a kovaüledé
kek nemcsak az óceánokban, hanem a sekély tengeri területeken is feldúsulnak.

* A  vita lényegét és az ellentétes nézeteket a közelmúltban F ülöP J. (1975) foglalta össze.

■4------------
20. ábra. A  Süt-26. sz. fúrás rétegsora és vizsgálatának eredményei
Rétegoszlop (R ): 1. radiolarit, 2. diagenetikus tűzkő, 3. epigenetikus tűzkő, 4. kovás márga, 5. extraklaszt. 6. mészkő, 7. tektonikusán össze
tört. — Ásványos összetétel (Röntgen) (Á .ö.): 1. alfa kvarc, 2. kvarc, 3. krisztobalit, 4. montmoriilonit, 5. Iliit—montmorillonit, 6. illit, 7. tri- 
dimit, 8. káliföldpát, 9. plagioklász, 10. kalcit
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A földtörténet egyik legjelentősebb kovadúsulási időszaka a felső-jurára esik, amikor nem csu
pán az egykori Tethys területén Marokkótól Indonéziáig, de ezen túl is Alaszkától Venezueláig, számos 
területen ismertek a radiolarit üledékek.

A bositrás—radiolariás Eplényi Formáció és az ebből kifejlődő Lókúti Radiolarit sümegi szel
vényének vizsgálata több szempontból figyelembe vehető adalékokat szolgáltat a radiolarit-képződés 
problémáj ának megközelítéséhez.

Az értelmezés szempontjából lényegesnek tartjuk, hogy a vizsgált szelvényben a mészvázú 
maradványok dominanciájától a kovavázúak uralkodásáig teljes átmeneti sor van. Az átmeneti 
kőzettípusok tanulmányozása és egyéb megfigyelések — megítélésünk szerint — arra utalnak, hogy 
a kovafeldúsulás sem az Eplényi Formációnál, sem pedig a rátelepülő radiolarit esetében alapvetően 
nem oldásos szelekció következménye. Érveink a következők:

1. A radiolariás—bositrás kőzettípus esetében, ahol a kőzet jelentős része egészen vékony mész- 
vázakból épül fel, aligha beszélhetünk intenzív karbonát-oldódásról, mégis jelentős mennyiséget 
érnek el a kovavázúak.

2. A 70—80%-ban kovavázúakból álló radiolaritban is többnyire előfordul néhány meszes 
Bositra váz, ami oldásos szelekció esetében nehezen lenne elképzelhető.

3. A formáció felső részén, ahol radiolarit és bositrás márgarétegek váltakoznak, nincs semmiféle 
látható oldási felszín, ami pedig várható lenne, ha egy meszes üledék az intenzív oldás környezetébe 
kerül.

4. A vastagabb mészvázú bentosz fosszíliaelemeken korrodáltság nem látszik.
5. Ugyancsak nem mutatkozik oldásnyom a karbonátos extraklasztok peremén sem.
Ha a kovavázak nem CaC03 oldás következtében dúsulnak fel, akkor azt kell feltételezni, hogy 

a kovavázas élőlények ökológiai viszonyai váltak kedvezővé, a mészvázúak rovására. Valószínűleg 
a vízben oldott kovásav mennyisége nőtt meg. Ennek legvalószínűbb oka a klímaváltozás hatására 
a kontinensekről bejutó oldott kovaanyag megnövekedése és/vagy a vulkáni eredetű anyag üledék
gyűjtőbe kerülése, halmirolitikus bontódása lehetett. Ezt az elképzelést alátámasztani látszik a be
települő zöld Agyagrétegek jelentős montmorillinit-tartalma és az, hogy ezek a rétegek elsősorban 
a radiolarit betelepülésekhez kötődnek. V ic z iá n  I. (1977) vizsgálatai szerint a Dunántúli-középhegy
ségben a középső-doggertól jelentkeznek montmorillonitdús ásványegyüttesek. Az idősebb jura kép
ződményekben az illit dominál és helyenként kaolinitdúsulást is észleltek.

A batiális mélységet feltételező értelmezés másik érve a bentosz fosszíliák hiánya. Valójában 
még a radiolaritrétegekből sem hiányoznak a bentosz alakok, hiszen a Spongia maradványok meny- 
nyisége jelentős, legfeljebb a mészvázú bentosz alakok ritkák. Természetesen a mészvázú bentosz 
alárendelt szerepe az alsó- és középső-liász gazdagsághoz viszonyítva, jelzi a relatív mélységnöve
kedést.

Szintén lényeges és vitatott kérdés a parttávolság megítélése. Ehhez, továbbá a lepusztulási 
terület földtani felépítésének rekonstruálásához a rétegsorban megfigyelt extraklasztok értékelése 
ad fontos támpontokat, annál is inkább, mert tudomásunk szerint ezekben az egységekben ilyen 
megfigyelések korábban nem voltak.

Az egység leírásánál jellemzett, viszonylag nagyméretű koptatatlan törmelékdarabok a tengerből 
kiemelkedő, intenzíven pusztuló szigetekről, sziklaszirtekről juthattak a tengeri üledékgyűjtőbe. 
Szárazföldi szállításban aligha vehettek részt és abráziós jellegeket sem mutatnak. Olyan meredek 
sziklás partot tételezhetünk fel. amely viszonylag meredek tenger alatti lejtőbe folytatódhatott és 
a hullámverés során, esetleg bioeróziós hatásra (sekélyvízi szivacsok) felaprózódott anyag gravitációs 
szállítással, a lejtő alján halmozódott fel.

Az extraklasztok alapján a törmelékszolgáltató magaslatokat uralkodóan felső-triász dolomit 
és mészkő, továbbá az alsó-liász Kardosréti Mészkő építhette fel, de helyenként a lepusztulási fel
színen lehettek fiatalabb alsó-, középső-, sőt felső-liász képződmények is, bár az sem kizárt, hogy 
az utóbbiak a triász—alsó-liász kőzetek repedéskitöltő anyagai voltak és ezekkel együtt pusztultak 
le. Az intraklasztok nyilván a tenger alatti lejtőszakasz üledékfelszakadásából származnak.

További megválaszolandó kérdés a kiemelt, lepusztuló területek jellege és egykori helyzete. 
Ehhez az üledékhézagok elemzése szolgáltathat adatokat. A mogyorós-dombi folyamatos rótegsorú 
dogger—alsó-kréta feltárásoktól É-ra 2,5 km-re mélyült Sp-1. és Süt-17. sz. fúrásokban a felső
triászra néhány méteres tengeri üledékbe ágyazott triász—liász kőzettörmelék bázisréteggel (felső- 
dogger?) maim rétegsor települ. A Mogyorós-domb D-i oldalán, amelyet azonban az északitól szer
kezeti sík választ el, à jura rétegsor szintén hézagos.

A sümegi tapasztalatok alapján úgy gondoljuk, hogy a dunántúli-középhegységi liász kifejlődé
sek alapján feltételezett szigettenger jelleg (V a d á s z  E. 1961, V íg h  G. 1961, F ü lö p  J. 1969, 1971, 
K o n d a  J. 1970) legalábbis ezen a helyen, a doggerben is fennmaradt. A szigetként, illetve tenger 
alatti sziklaszirtként kiemelkedő kisebb-nagyobb tektonikus blokkokat keskeny és viszonylag mély 
(néhány száz méter) tenger alatti árkok, csatornák választották el egymástól, melyekben pelagikus 
jellegű, elsősorban a víz kemizmusától függően uralkodóan karbonátos, illetve kovás biogén kompo-
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nensű iszap felhalmozódása folyt. A kiemelt helyzetű tektonikus blokkokat hasonlóan értelmezzük 
mint R. B e r n o u l l i és H. C. J e n k in s  (1970, 1974), továbbá G a l á c z  A. és V örös A. (1972) a sea- 
mountokat, azzal a lényeges, de nem alapvető különbséggel, hogy az egyes blokkok tengerszint fölé 
emelkedését is valószínűsítjük.

Ha a sümegi szelvényt tágabb földtani környezetében szemléljük, a fentiekben vázolt viszonyok 
a liásztól kezdve riftesedő Tethys körülményei között (D. B e r n o u l l i és H. C. Je n k in s  1974) meg
magyarázhatók. A biogén kovaüledékek időszakos feldúsulását nem a mai óceánok, hanem G. R. 
H e a t h  (1974) nyomán a riftesedő Kaliforniai-öböl modelljéből vezetjük le, ahol a feláramlás szerepe 
mellett a tenger alatti vulkanizmus közvetett hatása is kimutatható. Ezt a modellt két specifikus 
globális tényező módosíthatta : a szárazulati kovaoldódásra általában kedvező klíma, és a mészvázú 
planktonrobbanás előtti helyzet.

Lókúti Radiol árit Formáció

A formáció Sümeg környékén kizárólag a Mogyorós-dombon ismert. Itt egy fúrással és több 
kutatóárokkal tártuk fel a rendkívül meredek dőlésű (70 — 90°) gyüredezett rétegsort (12. ábra).

Fekvőjét a Süt-26. sz. fúrásban feltárt szürke, bositrás mészmárga (Eplényi Mészkő Formáció), 
fedőjét a Mogyorós-domb I. sz. árkolással feltárt alsó-maim világosszürke, mészgumós márga alkotja.

A formáció vastagsága az árkolások, illetve a fúrás adataiból szerkesztve, tektonikusán zavarta
lan rétegsort véve, 150 — 160 m-nek adódik. A triász kőzetekkel való tektonikus érintkezés közelsége 
miatt teljesen zavartalan rétegsorral nem lehet számolni. A Süt-26. sz. fúrásban erősebb tektonizált- 
ságot a felső szakaszon észleltünk. A fúrási rétegsor alsó.szakasza és a formáció árkolással feltárt felső 
része kevésbé látszott tektonizáltnak. Rétegsorismétlődést nem tapasztaltunk. Mindezek alapján 
úgy véljük, hogy a szerkesztéssel megállapított vastagságérték közel reális formációvastagságnak 
tekinthető.

A Süt-26. sz. fúrás a formáció alsó részét jelentős vastagságban harántolta (3,0—80,0 m között 
50—80°-os dőléssel). A fúrás rétegoszlopát és a vizsgálati diagramokat a 20. ábra mutatja.

A fekvő Eplényi Formáció felől az átmenet folyamatos. A radiolarit kőzettípus közbetelepülés
ként az Eplényi Formációban is több szintben jelentkezik. A formációhatár felett viszont végig 
típusos radiolarit volt megfigyelhető a rétegsorban, amelyet csupán néhány vékony zöld agyag 
róteglemez, továbbá másodlagosan karbonátosodott szakaszok és breccsás zónák szakítottak meg. 
A tektonikusán felaprózott radiolaritban képződött repedéseket tűzkő, vagy kalcitpát tölti ki.

A formáció kőzeteinek Si02-tartalma 85 —100% között, CaC03-tartalma 0—15% között változik, 
csak a legalsó métereken emelkedik jelentősen a Si02-tartalom csökkenésével. A Si02-tartalom, 
Sz e m e t h y  A. röntgenvizsgálatai szerint kvarc és tridimit ásványokhoz kötött, amelyek közel egyenlő 
arányban találhatók. A legalsó részen (79,0 m) azonban a kvarc mellett krisztobalit jelent meg.

A csiszolatos vizsgálat szerint a mikrokristályos, gyakran átkovásodott alapanyagban 20 — 
90%-ban (átlag 50%) találhatók Radiolaria vázak (u ralkodóaü Spumellaria, alárendelten Nascellaria 
típus). Az eredeti vázszerkezet a Spumellaria típusnál ritkán (XVI. tábla 2.), a Nascellariáknál 
gyakrabban ismerhető fel. A vázat többnyire kovaanyag tölti ki. A Radioláriak mellett kisebb meny- 
nyiségben (5 — 10%) kova anyagú szivacstű maradványok is megfigyelhetők. Néhány bentosz Fora- 
minifera. és Ostracoda váz is megfigyelhető volt (XVI. tábla 1., 5.). Á rétegsor alsóbb szakaszán (elő
ször 59,0 m-nél), csekély mennyiségben a Bositra héjtöredék maradványok is megjelennek. Nagyobb 
mennyiséget 79,0 m alatt, egyes rétegekben érnek el. A vékony pelites rétegek iszapolható anyagából 
kevés rossz megtartású Radiolaria, továbbá Spongia tűk, Echinoidea tüskék és halfogalc voltak 
felismerhetők.

A rétegsor legalsó részén a CaC03-tartalom eléri a 66—82%-ot. A csiszolatvizsgálatok során ki
derült, hogy a kőzetet mintegy 80%-ban Radiolaria maradványok építik fel. A kalcitosodás tehát 
másodlagos, diagenetikus folyamat eredménye. Helyenként a Si02 anyagú vázak részleges kioldott- 
sága figyelhető meg, máskor az eredeti szövet teljesen megsemmisült. Ehhez az oldási — újra kicsa
pódási folyamatsorhoz kapcsolódhat a tűzkőlencsék képződése is. A mikroszkópos vizsgálat során 
az is kiderült, hogy a makroszkóposán észlelhető mikrorétegzett szerkezeti jelleget a tisztán kova 
anyagú és a részlegesen kalcitosodott radiolaritsávok váltakozása adja. Az elkülönülés ez esetben is 
diagenetikus, a kalcitosodás és tűzkőképződés itt is szorosan összekapcsolódik. A formációnak a fúrás
ban harántolt szakasza feletti részét néhány akna, legfelső szakaszát pedig a mogyorós-dombi alap- 
szelvényárok tárja fel. Az aknában és az árokban feltárt radiolarit szerkezeti és szöveti jellegei 
megegyeznek a fúrásban feltárt rétegsor felső szakaszáéval.

A formáció legfelső 10 m-es szakasza sötétszürke, fekete tűzkő, amely tulajdonképpen pelites — 
karbonátos filmmel elválasztott vékony tűzkőlemezekből áll és a felszínen lemezekre szétesve mállik 
(XVI. tábla 4.). A felszínen csekély morfológiai kiemelkedéssel jelentkező, többnyire vékony talaj
réteggel fedett tűzkőréteg, a Mogyorós-dombot É K — DNy-i irányban átharántolva, hosszabb sza
kaszon követhető, sőt a sümeg— balatonedericsi országút EK-i oldalán is nyomozható.
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Kronosztratigráfia

A formáció pontosabb kronosztratigráfiai besorolását lehetővé tevő ősmaradvány eddig nem vált 
ismertté, így a kor megítélésénél a települési helyzetre és a távolabbi területekről származó ismeretek 
extrapolációjára támaszkodhatunk.

A települési helyzetet illetően az rögzíthető, hogy a fedőben éles határral, de nem diszkordánsan 
települő rétegtag feltételesen az oxfordi emeletbe sorolható, de biztos adatok csak az ezt fedő Páli- 
hálási Formáció kimmeridgei—alsó-titon korára vannak.

A fekvő formáció felé folyamatos az átmenet, a határt is nehéz megvonni. A bositrás márgaegy- 
ség korbesorolása azonban szintén meglehetősen bizonytalan, képződése valószínűleg a felső-dogger 
alsó részébe is felhúzódott. A Radiolariák tömeges megjelenése a Dunántúli-középhegységben általá
ban a felső-doggerben (kallovi) rögzíthető (G é c z y  B. 1961, N o s z k y  J. 1961).

F ülői* J. (1971) — V íg h  G.-nak a Gerecsében végzett megfigyelései alapján — a formációt 
a bath-kallovi emeletbe sorolja a Dunántúli-középhegység területén. Kérdéses azonban, hogy a ge- 
recsei megfigyelés mennyire általánosítható. G é c z y  B. (1968) a lókúti, Ga l á c z  A. (1970) a Gyenes- 
pusztai szelvényekben mutatta ki a formáció kezdetének aszinkronitását.

A formáció alsó határának aszinkronitása nem meglepő. A sümegi és más folyamatos kifejlődésű 
szelvényekben (pl. Bakonycsernye, G é c z y  B. 1961) a bositrás—radiolariás, karbonátos—tűzkő vés 
képződményekből ugyanis többszöri visszaütéseket mutató fáciesátmenet van a radiolarit kőzettípus 
felé. A sümegi szelvényben a Lókúti Formáció alsó határának megvonása némileg önkényes is, és 
mint említettük, már az Eplényi Formációban vannak radiolarit szakaszok. A hézagos szelvényekben 
viszont a radiolarit és a fekvőjében levő mészkő között üledékhiány van, amelynek időtartama ugyan
úgy változó lehet, mint a kondenzált, keményfelszínekkel tagolt mészkő sorozat belső hézagai 
esetében.

A fentiek alapján, a magam részéről legvalószínűbbnek azt tartom, hogy Sümegen a formáció 
képződése a bath emelet felsőbb részén kezdődött, a dogger végéig folytatódott és nem kizárt, hogy 
az oxfordiba is áthúzódott.

Képződési környezet

A formáció képződésének környezete — megítélésünk szerint — nem tért el lényegesen az Eplényi 
Formációétól, így az annak tárgyalásánál kifejtett környezeti értelmezés jórészt e képződményre 
is vonatkozik. Az értelmezés megismétlése nélkül azt állapíthatjuk meg, hogy a Lókúti Radiolarit 
is szigetekkel, sziklaszirtekkel tagolt nyílt tengermedencében képződött, az ott lerakodott Radiolaria- 
iszapból. A Si02-dúsulást alapvetően ökológiai tényezőknek, nem a CaC03 oldásnak tulajdonítjuk, 
bár a kis karbonáttartalmú radiolarit esetében az oldási tényező is szerepet játszhat. A kovavázú 
szervezetek elszaporodása feltételezésünk szerint elsősorban a tengervíz kemizmusának tenger alatti 
magmatizmus, továbbá klimatikus tényezők hatására történt fokozatos megváltozására vezethető 
vissza. A tűzkőlencsék és -rétegek képződése korai diagenetikus oldás és újrakicsapódás eredménye.

A formáció alsó határának említett aszinkronitása nem cáfolja a genetikára vonatkozó elkép
zelésünket. A tenger alatti vulkanizmus megindulása, illetve megélénkülése, továbbá az egyéb említett 
tényezők a víz kemizmusát, a kovavázú plankton produktivitást nem egycsapásra változtatják meg, 
legfeljebb a tendencia egyirányú. Másrészt az üledékhézagos területeken a kovaüledékek is konden
záltak, illetve ugyanúgy, ahogy korábban a karbonátos üledékek, egyes, kiemelt blokkokon nem is 
ülepedtek le.

Pálihálási Mészkő Formáció

Kibúvásait csupán a Mogyorós-dombon ismerjük (11. ábra), ahol két kutatóárok a formáció 
teljes egészét feltárta. A fúrások közül a Süt-17. és az Sp-1. sz. harántolta az egységet.

Helyi típusszelvény: Mogyorós-domb I I .  szelvény

A Pálihálási Mészkő Formáció helyi típusszelvénye a Mogyorós-domb ÉNy-i részén 1961-ben 
kialakított kutatóárok (II. szelvény). Az árokban a Lókúti Radiolarit legfelső tűzkő tagozata a 
Pálihálási Formáció oxfordiba sorolt mészmárga tagozata, majd efölött, 15 m valódi vastagságban 
a Pálihálási Formáció típusos kifejlődésű 300/75° dőlésű rétegsora vizsgálható és a fedőben a Mogyo
rósdombi Formáció is megjelenik (21. ábra).

A Pálihálási Formáció bázisán 1,5 m vastagságú, egynemű világosszürke mészmárga réteg 
figyelhető meg, amelyből makrofosszília nem kerül elő. A márga folyamatosan megy át a formáció 
fő tömegét képező mészkőbe, oly módon, hogy a márgában először mészkőgumók jelennek meg és
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21. ábra. A Mogyorós-domb II. kutatóárok szelvénye és vizsgálatának eredményei
Rétegszelvény (R ): 1. fiatal törmelékes fedőképződmények, 2. mészkő, 3. gumós mészkő, 4. agyagos ; mészkő, 5. tűzkő, 6. Lombardia, 
7. Ammonites. — r.sz. rétegszám, Pl plankton, В bentosz. — К  kevés, S  sok, NS nagyon sok. —  Cadosina: 1. lapidosa, 2. parvula, 3. fusca, 
4. malmica, 5. pulla, 6. Stomiosphaera mollucana, 7. Cadosina sp. —  Tintinnina: 1. Chitinoidella, 2. Crassicollaria intermedia, 3. Cr. parvula, 

4. Cr. massntiniana, 5. Calpionella alpina, 6. C. elliptica, 7. Tintinnopsella carpathica
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ezek mennyisége felfelé fokozatosan nő. A tagozathatár ott vonható meg, ahol a mészkőgumós márga 
gumós, agyagos mészkő kőzettípusba megy át. Az alsó tagozat teljes vastagsága 3,7 m.

A szelvényben a Pálihálási Formáció uralkodó részét vörösesbarna, illetve világosszürke, közepe
sen vastag (10—30 cm), illetve vékonyréteges, gumós, agyagos rétegfelszínekkel tagolt agyagos mészkő 
építi fel (XVII. tábla). A kőzettani és mikrofácies jellegek finomabb változásai alapján a rétegsor 
szakaszokra bontható (21. ábra).

A l e g a l s ó  s z a k a s z  (1 — 14. réteg) vörösesbarna, közepesen vastag agyagos mészkőréte
gekből áll. A rétegeket egyenetlen, agyagos rétegfelszínek választják el. A gumós szerkezet gyakori, 
de nem minden rétegre jellemző. Makroszkóposán is megfigyelhető, hogy a kőzet jelentős része dur
vább vagy finomabb Echinodermata vázelemekből épül fel. A mikroszkópos vizsgálat szerint a jel
lemző szövet a bioklasztit (90% fölötti bioklaszttartalom), illetve a biomikrit (70 — 90% bioklaszt- 
tartalom). A domináns biogén kőzetalkotók a plankton Saccocoma vázrészek (Lombardiák) (XVIII. 
és XIX. tábla). Méretük 50—400 gm. Szórványosan nagyobb méretű (0,5 —2,0 mm) Grinoidea váz
elemek is előfordulnak. Éleik gyakran lekerekítettek, de egyes esetekben rezorbeáltak és limonitos 
kéreggel bevontak. A mikrofosszíliák közül a viszonylag jelentős mennyiségben megjelenő Cadosinák 
említhetők. Alárendelten nem karbonátos szemcsék (kvarc, glaukonit) is megfigyelhetők.

A k ö v e t k e z ő  s z a k a s z t  (15—24. réteg) vörösesbarna és világosszürke, zöldesszürke 
vékonyréteges, apró mészkőgumókat tartalmazó agyagos mészkő építi fel, amely uralkodóan apró 
Echinodermata váztöredék lemezkékből áll. A kőzetszövet bioklasztit, 90%-ot meghaladó mennyiségű 
Lombardiával. A vázelemek mérete 70—260 gm. Egyéb mikrofosszíliák rendkívül ritkák. Makrofosszí- 
liák is csak kis mennyiségben találhatók. Aptychus maradványok mellett, néhány rossz megtartású 
Ammonites említhető.

A k ö v e t k e z ő  e g y s é g  (25—30. réteg) világosszürke, vékony, illetve közepes rétegvas
tagságú agyagos mészkő és mészkő, Lombardia-bioklasztit. A vázelemek mérete 70—360 u.m között 
változik. A 28. réteg fölött az intraklasztos szövettípus válik jellemzővé. Az intraklasztok (illetve 
plasztok) anyagában általában a Lombardiák mennyisége kisebb mint a befoglaló anyagban és iszap- 
folyásos mikrit szövettípus is megfigyelhető felszakadt intraklasztként. Egyes rétegekben a pelletes 
szövet is megjelenik. A bentosz Grinoidea vázelemek mennyisége az előző szakaszhoz képest meg
növekszik. Méretük 0,5 —1,5 mm, gyengén koptatottak. A szakasz tetején a Badiolariák és a Glo- 
bochaetek is megjelennek. A makrofosszíliák mennyisége és összetétele az előző szakaszéval meg
egyező.

A makroszkópos kőzettani kifejlődésben a szöveti jellegekben és a fosszíliaegyüttesben is jelentős 
változás regisztrálható a 31. rétegtől. A 31—35. rétegek által alkotott s z a k a s z t  uralkodóan 
szürke, helyenként halvány rózsaszín árnyalatú, gumós, agyagos mészkő 10—50 cm vastagságú 
rétegei építik fel. Már szabad szemmel is észrevehető, hogy az Echinodermata váztöredékek mennyi
sége lecsökken. A szövet biomikrit. A biogén szöveti elemek közt még mindig a Lombardiák dominál
nak, de mellettük a Globochaete, a Radiolaria és a Gadosina-félék mennyisége is jelentősen megnő. 
Megjelennek a Foraminiferák, kis mennyiségben, de rendszeresen megtalálhatók mind a bentosz, 
mind a plankton formák. Alárendeltebb mennyiségben Mollusca töredékek és Ammonitesek embrionális 
vázai is megfigyelhetők. Az egyéb szöveti elemek közül intraklasztok kis mennyiségben általában 
észlelhetők. Anyaguk lombardiás biomikrit, vagy kevés biogén szemcsét tartalmazó mikrit. Ritkán 
pelmikrit szöveti típus is előfordul. A makrofosszíliák mennyisége az alsóbb szakaszokéhoz viszonyítva 
jelentősen megnő. A rétegekből a biosztratigráfiai célú gyűjtés során gazdag Ammonites fauna került 
elő. (A fauna ismertetése a biosztratigráfiai részben található.)

A 36—40. rétegek közötti s z a k a s z  világosszürke, 20—60 cm vastagságú gumós mészkő
rétegekből áll. A szövet általában bioklasztit, ritkábban biomikrit. A kőzetalkotó mennyiségű Lom
bardiák mellett a Badiolariák és a Gadosinák gyakoriak. Intraklaszt szemcsék megfigyelhetők ugyan, 
de ritkán. A szakasz alsó rétegeiben az Ammonites fauna mennyisége az előző szakaszhoz viszonyítva 
lecsökken, a 38. réteg fölött azonban faj és egyedszámban is igen gazdaggá válik.

A k ö v e t k e z ő  s z a k a s z b a n  (41 —47. réteg) a kőzet színe, rétegzettsége alig változik. 
A bioklasztos elemek erős lecsökkenése azonban szabad szemmel is jól látható, az afanerites alap
anyagban kevés, legfeljebb közepes mennyiségű apró bioklaszt elem látszik. A mikroszkópos vizsgálat 
szerint a szövet biomikrit, még mindig a Saccocoma váztöredékek uralkodó szerepével. Emellett na
gyobb méretű bentosz Grinoidea vázelemek, bentosz és plankton Foraminiferák, Globochaete és 
Badiolaria maradványok folyamatosan megjelennek. A Calpionellidaek előfutárai (Chitinoidellák) 
kis számban a 43. rétegben lépnek fel. Ugyanennek a rétegnek a felsőbb részén intraklaszt szemcsékben 
már fejlettebb Galpionellidae faunákat is megfigyeltünk. A mikrofácies vizsgálat arra utal, hogy a 
43—45. rétegszakasz többszöri iszap-újraülepedéssel, féHg’konszolidált állapotban végbement fel
szakadással rakódhatott le. A Calpionellidaek normális fejlődési sora a 46. rétegtől felfelé tapasztal
ható. Ettől kezdve a faj és egyedszám is nő. Az Ammonites fauna a szakasz alsó részében gazdag. 
A felső rész (46—47. réteg) faunája lényegesen szegényebb és akárcsak a mikrofaunában, itt is lénye
ges változás van a faunaképben.
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A Pálihálási Mészkő Formáció és az erre folyamatosan települő Mogyorósdombi Formáció ha
tárát a szelvény 47. rétege fölött vontuk meg. A 48. rétegben megjelenő szürkésfehér, afanerites, 
vékonyréteges mészkő már kimondottan a fedő formáció sajátosságait mutatja. A mikrofáciesben 
a Lombardiák kimaradnak. Domináns elemként a Calpionellidaek lépnek fel.

A Pálihálási Formáció szintén teljesnek tekinthető szelvényét tárja fel a Mogyorós-domb I. 
alapszelvény is (helyét a 12. ábra, vizsgálatának eredményeit a 22. ábra mutatja).

A két mogyorós-dombi szelvény kis távolsága ellenére, a formáció vastagságában, kifejlődésében 
és a kőzetek színében is viszonylag jelentős különbségek észlelhetők a két azonos korú rétegsor 
között. ' :

A Mogyorós-domb I. szelvényben a mészmárga tagozat vastagsága 3,4 m. Az átmenet a mészkő 
kőzettípusba a Mogyorós-domb II. szelvényben leírthoz hasonló. A kőzet a röntgen és DTG vizsgálat 
szerint (Sz e m e t h y  A., F ö l d v á r i M.) dominánsan kalcitból áll (80—90%). Emellett néhány %-ban 
kvarcot és illit-montmorillonit kevert szerkezetű agyagásványt mutattak ki. A mikromineralógiai 
vizsgálat szerint (R a d ó c z y  Gy .-né) a 0,1 —0,2 mm-es frakcióban a könnyűásványok közt a kvarc 
dominál, és kevés földpát volt megfigyelhető. A nehézásványok közül viszonylag gyakori a gránát, 
ezenkívül kis mennyiségben magnetit, biotit, epidot, zoizit, turmalin volt kimutatható.

A mészmárga tagozat fölötti mészkő tagozat vastagsága 13,5 m. A rétegsor a kőzettani jellegek 
alapján négy elég élesen elkülönülő szakaszra bontható:

Az a l s ó  (2,5 m vastagságú) s z a k a s z t  vörös, egészen finomkristályos mészkő építi fel. 
Felfelé haladva a gumós szerkezet vékonyrétegesbe megy át. A leglényegesebb mikrofáeies jellegek: 
mikrit, biomikrit szövet, a szakaszon belül változó mennyiségű Lombardiával. Gyakoriak a Cadosina- 
félék. A  szakasz a Mogyorós-domb II. szelvény alsó szakaszaival párhuzamosítható (0—24. réteg).

A má s o d i k  s z a k a s z  (vastagsága 2,2 m) vörös, lombardiás mészkő. Közepes réteg- 
vastagságú. A rétegeket hullámos, agyagos rétegfelszínek választják el. A jellemző mikrofáeies 
lombardiás biomikrit, nagy mennyiségű Olobochaete, Cadosina, Radiolaria maradvánnyal. A Mogyorós- 
domb II. szelvény 25—30. rétegeket magába foglaló szakaszával párhuzamosítható, de míg ott a 
szürke, itt a vörös szín jellemző.

A h a r m a d i k  s z a k a s z  (vastagsága 5,8 m) téglavörös, helyenként okkersárga árnyalatú, 
vékonyréteges, gumós, agyagos mészkő. A szakasz legalsó részén nagy mennyiségű Ammonites 
található. A Mogyorós-domb II. szelvény 31 —40. rétegeit tartalmazó szakaszával lényegében meg
egyező kifejlődést.

A 3 m vastag f e l s ő  s z a k a s z  világosszürke, helyenként sárgás vagy rózsaszín árnyalatú, 
vékonyréteges, lombardiás mészkő, amely gyakran tartalmaz néhány cm nagyságot is elérő autigén 
breccsa szemcséket. A szövet lombardiás biomikrit. A Globochaetek, Cadosinúk, Radiolariák mennyi
sége jelentősen lecsökken. A mikrofáeies jellegek alapján ez a szakasz a Mogyorós-domb II. szelvény 
41—47. sz. rétegeivel azonosítható, de itt az intraklasztos jelleg sokkal feltűnőbben jelentkezik.

A Süt-17. sz. fúrás 402,9—413,2 m között közel vízszintes településsel, tehát mintegy 10 m 
vastagságban harántolta a Pálihálási Mészkő Formációt (23. ábra), amely ebben a szelvényben a felső
triász Kösseni Formáció fölötti 4 m vastagságú, vörös színű agyagba, márgába ágyazott triász — 
liász, karbonátos kőzetek törmelékéből álló rétegre települ.

A b á z i s r é t e g b e n  különböző típusú (sötétszürke, halvány rózsaszínű, sárgásszürke afane
rites, illetve sárgásfehór finomkristályos, kalcitpettyes) mészkőszemcsék figyelhetők meg. Méretük 
néhány millimétertől néhány deciméterig terjed, általában koptatatlanok vagy alig koptatottak, rit
kán erősebben koptatottak. A réteg alsó részén a szemcséket gyakran F e—Mn-oxidos kéreg veszi 
körül és apró vas—mangán-oxidos konkréciók is megfigyelhetők.

A mikroszkópos vizsgálat szerint a törmelékszemcsék legnagyobb része az alsó-liász Kardosréti 
Mészkőből származik, onkomikropátit, onkopátit, illetve pelmikropátit szövetű, a formációra jellemző 
mikrobiofáciessel. A szemcsék jelentős része a Dachsteini Mészkő jellegzetes mikrofáeies képét 
mutatja, de a Kösseni Formációból származó szemcsék is vannak, sőt néhány dolomittörmelék is 
előkerült. A törmelék közt általában kevés a beágyazó anyag, de az kétségtelenül tengeri üledék. 
A réteg alsó részén a beágyazó anyagban az extraklaszt szemcséken kívül nagyobb, általában mangá- 
nos kéreggel bevont Crinoidea vázelemek is megfigyelhetők. A törmelékes réteg felsőbb részén a szem
cseközti anyag vékonyhéjú Mollusca (Bositra?) töredékeket tartalmaz.

A makroszkópos és a mikroszkópos megfigyelések alapján nyilvánvaló, hogy nem lehet szó 
tektonikus breccsáról. Különböző formációk lepusztulásából származó, tengerben felhalmozódott 
durva törmelékes bázisréteggel indul a jura szedimentáció, mégpedig a fekvő triász összlethez képest 
jelentős szögdiszkordanciával.

A törmelékes rétegre 20 cm vastagságban szürkésbarna, mangánpettyes, afanerites mészkő 
települ. Szövete: radiolariás mikrit, Globochaetekkel, Gadosinákkal, Ostracoda teknőkkel, Ammonites 
törmelékdarabokkal, Aptychusokkal. Néhány nagyobb mangán-oxiddal bevont Crinoidea töredék 
okozza a mangánpettyes makroszkópos jelleget. E vékony réteg mikrofáciese elsősorban abban tér 
el a rátelepülő rétegekétől, hogy az azokban gyakori Lombardiák teljesen hiányoznak.
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22. ábra. A  Mogyorós-domb I. kutatóárok felső-jura szakaszának szelvénye és vizsgálatának eredményei 
Rétegseehiény ( I ! ) : 1. mészkő, 2. autigén breccsás mészkő, 3. gumős mészkő, 4. fehér márga, 5. tűzkő. — К  kevés, S sok, NS nagyon sok. 
— Cados ina: 1. lapidosa, 2. tenuis, 3. parvula, 4. malmica, 5. pulla; Tirdinnina: 1. Crassicollaria intermedia, 2. Calpionella alpina, 3. Crassi-

collaria parvula, 4. Chitinoidella
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25. ábra. A  Süt-17. sz. fúrás felső-jura szakaszának rétegsora és vizsgálatának eredményei 
Rétegoszlop (R ): 1. mészkő, 2. agyagos mészkő, 3. márga, 4. kőzettörmelék, 5. Lombardia, 6. Ammonites. —  К  kevés, S sok, NS nagyon sok. 
— Rep repedéskitöltés. —  Cadosina: 1. Cadosina lapidosa, 2. Stomiosphaera wanneri, 3. Cadosina fusca, 4. C. malmica, 5. C. parvula, 
6. C. tenuis, 7. Stomiosphaera mollucana, 8. Cadosina fibrata; Tintinnina:  9. Crassicollaria intermedia, 10. C. parvula, 11. Calpionella alpina, 

12. C. elliptica, 13. Tintinnopsella carpathica, 14. Remaniella cadischiana, 15. Tintinnina indet.
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A 411,2—413,2 m közötti s z a k a s z  már kifejezetten a Pálihálási Formáció jegyeit mutat
ja. A kőzet halvány lilásvörös színű finomkristályos (apró lombardiás), helyenként gumós mészkő. 
Mangán-oxidos filmmel bevont fosszíliák is megfigyelhetők.

A kőzetszövet lombardiás biomikrit (XVIII. tábla). A Gadosinák mennyisége jelentős. Ezenkívül 
plankton és bentosz Foraminiferák, egyes rétegekben bentosz Crinoideák, Brachiopodák, Gastropodák, 
Molluscák váztöredékei említhetők.

A szakasz alsó részén (412,3 m) 5 cm-es mangánoxidos kéreggel bevont triász kőzettörmeléket 
és apró törmelékdarabokat tartalmazó betelepülést figyeltünk meg, amelynek vörös pelites szem
cseközti anyaga az alsó törmelékes rétegéhez hasonló.

A k ö v e t k e z ő  s z a k a s z  (405,6—411,2 m) fakó lilás, hal vány vörös, finom, illetve közepes 
szemcseméretű lombardiás mészkő, illetve egyes rétegekben gumós, agyagos mészkő. Az alsó részen 
magános korallt, a felső részen Aptychusokat lehetett megfigyelni. A szövet lombardiás biomikrit, 
illetve bioklasztit. Az 50—350 pm méretű Lombardiák mellett a bentosz Grinoidea elemek egyes 
rétegekben viszonylag gyakoriak. Globochaetek végig jelen vannak. A Gadosinák mennyisége általában 
csekély.

A 402,9—405,6 m közötti s z a k a s z t  halvány szürkésbarna, világos rózsaszínű mészkő építi 
fel, amely szórványosan szabad szemmel is látható Grinoidea elemeket tartalmaz. A  szakasz alsó része 
agyaghártyás, felső része gumós, autigén breccsás szerkezetű. Az autigén breccsa szemcsék egyrésze 
kerekített, másik része szögletes, lemezszerűén felszakadt üledékdarabokból áll. A gumók határán és 
az agyagos felszíneknél gyakori a sztilolitos kontaktus. A jellemző szövet biomikrit (70—80% fosszília 
komponenssel). A tömegesen előforduló Lombardiák mérete 80 — 180 pm. Egyenletesen közepes 
mennyiségűek a Gadosinák. Ezenkívül a Globochaetek, Iiadiolariák, Grinoidea vázelemek, Foramini- 
ferák, kagyló héjtöredék és embrionális Ammonites vázak végig megtalálhatók.

A 402,9 m fölött következő halványvörös, rózsaszín árnyalatú, a f a n e r i t e s  m é s z k ő  
s z a k a s z t  már a Mogyorósdombi Formációba soroljuk.

A dokumentáció alapján valószínűleg hasonló rétegsort harántol az Sp-1. sz. fúrás is, felső
triász rétegek fölött, de a leírás és a vizsgálatok a pontosabb összevetést nem teszik lehetővé.

A felszínen és fúrásokban feltárt néhány méter vastagságú Pálihálási Mészkő rétegsorok tele
pülési módjában és kifejlődésében viszonylag jelentős különbségeket észleltünk. A Mogyorós-dombon 
a formáció a Lókúti Radiolarit fölött, a kis vastagságú oxfordi rétegtag közbeiktatódásával üledék- 
folytonosan települ; a Süt-17. sz. és feltehetően az Sp-1. sz. fúrásban is a triász rétegekre üledék
megszakítással, szög- és eróziós diszkordanciával, törmelékes alapréteggel következik. A formáció 
alsó része vörös vagy világosszürke színű, agyag rétegközös vagy gumós lombardiás mészkő, vagy 
agyagos mészkő. Felső részén mindegyik szelvényben autigén breccsás szakaszt figyeltünk meg és 
erre települ a Mogyorósdombi Formáció.

Bio- és kronosztratigráfia

Bio-, illetve kronosztratigráfiai szempontból a legmegfelelőbb szelvény a Mogyorós-domb II. 
jelű, amelyben két alkalommal (1961, 1979) folyt rétegről rétegre történő makrofauna gyűjtés, és 
ennek feldolgozásával párhuzamosan a mikroszkópos méretű fosszíliák meghatározására is sor került.

A mikrofosszíliák vizsgálatán alapuló korrelációt a Mogyorós-domb I. jelű szelvényen is elvégez
tük. A makrofosszíliák meghatározását és rétegtani értékelését Y íg h  G u s z t á v  végezte el. A mikro- 
fosszíliákat L é n á r d  T a m á s  és T a r d in é  F il á c z  E d it  vizsgálta. A vizsgálatok végeredményét, 
a biozóna-beosztásokat és a kronosztratigráfiai besorolást a 21. és 22. ábra szemlélteti.

A formáció legalsó részét képező márga tagozat legnagyobb része feltehetően az oxfordi emeletet 
képviseli, de nincs paleontológiái bizonyíték. Az oxfordi alsó és felső határának megvonása egyaránt 
bizonytalan.

A formáció mészkő kifejlődésű tagozatának alsó részét (Mogyorós-domb II. szelv. 0 — 29. réteg, 
Mogyorós-domb I. szelv. 1. szakasz) a kimmeridgei emeletbe soroljuk. Ezt elsősorban a Lombardiák 
kőzetalkotó mennyisége, továbbá a Gadosina parvula és a Stomiosphaera molluscana fajok jelzik, 
amelyek fő virágkora a kimmeridgei emeletre e$ik (N á g y  I. 1966, B orza  K. 1969). Kronosztratigrá- 
fiailag értékelhető makrofosszíliát ezekből a rétegekből nem tudtunk gyűjteni.

A formáció felsőbb szakaszát (Mogyorós-domb II. szelvény 30—47. réteg, Mogyorós-domb I. 
szelvény 2—4. szakasz) az alsó-titonba, illetve, ha az Ammonites-zónákon alapuló kronosztratigráfiá- 
ban használatos hármas beosztást használjuk, az alsó- és középső-titonba sorolhatjuk be.

A Mogyorós-domb II. szelvény rétegeiből csupán kevés és rossz megtartású faunát sikerült 
gyűjteni, de a fauna összképe és különösen a két példányban előkerült Physodoceras sp. — Vígh G. 
szerint — az alsó-titonra utal. Gazdag a középső-titon A mmonites-együttese. A legközelebbi rokonság 
a Beti Cordillerák alakjaival mutatható ki. így a zónabeosztásnál F. S. O lo riz  (1978) a Beti Cordille- 
rákban kidolgozott rendszerét lehetett alkalmazni (24. ábra).
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Ezek szerint a középsó'-titon 4 zónára tagolható. A Mogyorós-domb II. szelvény 32 — 35. rétegei 
a Verruciferum-zónát képviselik (21. ábra). A legjellemzőbb faunaelemeket a 3. táblázat tar
talmazza.

A gazdag faunában több példányban is jelen vannak a mediterrán provincia középső-titon réte
geinek alsó részére jellemző Haploceras (Neolissoceras?)  verruciferum, valamint a Semiformiceras 
semiforme szépen fejlett példányai. Tekintve, hogy lényegesen több a verruciferum, OLORiz-zal egyet
értésben ezt a fajt célszerű nálunk is zónajelzőként kiemelni. Csupán elenyésző számmal szerepel 
a Pseudolissoceras genus. Az összehasonlító generikus táblázaton jól szembetűnik, hogy néhány genus, 
sőt faj is, amelyek Frankoniában kizárólag az alsó-titonra szorítkoznak, ebben a faunában felhúzód
nak a középső-titonba is [pl. Usseliceras ( Subplanitoides), Franconites ( Franconites)  stb.].

A szelvény 36 — 37. sz. rétegei a Eichteri-zónábíi sorolhatók (21. ábra). A  fauna lényegesen sze
gényebb az előzőnél. Figyelmet érdemel, hogy itt jelenik meg először a Haploceras (Haploceras) 
tithonicus faj. Legjellemzőbb a zónajelző Eichierella richten, amely kizárólag ezekben a rétegekben 
található.

Az Admirandum — Biruncinatum-zónát a szelvény 38—42. sz. rétegei képviselik. A fauna ismét 
gazdag és változatos. A jellemző faunaelemeket a 3. táblázat mutatja. A faunaképben változás, 
hogy új alakként megjelenik a Haploceras (Neoglochiceras) leiosoma faj, egy, a fringilla-hoz közel 
álló Sublithacoceras, valamint feltűnnek az első Lemenciák. Legnagyobb jelentősége azonban a Simo- 
ceratidáknak van, köztük a Simoceras (Simoceras) admirandum és a Simoceras (Simolytoceras ? ) 
biruncinatum zónajelzők (XX. tábla).

A Burckhardticeras-zonút (II. szelvény 42—46. réteg) szintén igen gazdag fauna képviseli és számos 
új alak is fellép (3. táblázat). Ebben a faunaegyhitesben számos genus (illetve faj) utolsó képviselőjé
vel találkozhatunk. Kimarad a Haploceras woehleri, eltűnnek a Semiformicerasok, Discosphinctoides 
(Pseudodiscosphinctes)-ek, a Sublithacocerasok és Lemenciák, valamint a Virgatosimocerasok. Csak 
ezekben a rétegekben mutathatók ki a Magyarország területéről eddig teljesen ismeretlen, itt zóna
jelzőként vett Burckhardticerasok, meg a Djurjuriceras genus képviselői is. Jellemző az együttesben 
a Simoceras-félék felszaporodása, különösen a S. volanense volanense, S. volanense schwertschlageri 
és S. volanense magnum fajok jelenléte.

A szelvény 47. rétege, azaz lényegében a Pálihálási Mészkő felső határa, V ígh G. vizsgálatai 
szerint már a felső-titon legalsó részére utaló faunát tartalmaz.

A mikrofosszíliák alapján a kimmeridgei—titon határ a 29. és a 30. réteg között jelölhető ki, 
ahol a titonra jellemző Cadosina malmica, és G. pulla faj belép és a Lombardiák mennyisége csökkenni 
kezd. Ez összhangban van az Ammonites biosztratigráfiából levezetett kronosztratigráfiai értéke
léssel.

A titont a mikrofosszíliák alapján egyes szerzők (K. B o r z a — E. K öhler— O. Sa m u e l  1978) 
két, mások (G. H é g a r a t  — J. R e m a n e  1968) három részre osztják fel. A Calpionellák előfutárának 
tekintett Chitinoidella D o b é n , 1973. nemzetséget ennek megfelelően a középső-, ill. a kétosztatúság 
hívei az alsó-titon felsőbb régióiba helyezik. (A hazai gyakorlatban az utóbbi álláspont terjedt el.) 
Abban a szerzők véleménye általánosan megegyezik, hogy a Galpionellidae B o n é t , 1956. család típus
nemzetsége a Calpionella L o r e n z , 1902. és a Crassicollaria R e m a n e , 1962. nemzetség (ezen belül is 
a típus-faj Crassicollaria brevis R e m a n e , 1962.) a felső-titon alját, ill. az А-zónát reprezentálja.

A nemzetközi irodalom szerint tehát a mikrofosszíliák alapján a felső-titon alsó határát a Crassi
collaria genus fellépésénél, azaz a 44. réteg bázisánál lehetne megvonni. Tény, hogy a Tintinninák 
mennyisége a 47. rétegig, a makrofauna alapján kijelölt határig, igen csekély, és fölötte hirtelen 
megnő. Ugyanitt a Lombardiák mennyisége hirtelen lecsökken. A Tintinninák felvirágzása és a Lom
bardiák lecsökkenése, a Mogyorós-domb I. és II. szelvénynél is, a Pálihálási Mészkő felső határának 
a közelébe esik. A pontos megítélést nehezíti, hogy a határnál mindkét szelvény esetében autigén 
breccsás üledékfelszakadásokat tartalmazó rétegek vannak, és érdekes módon — az első Calpionelli- 
daek is a breccsa szemcsékben jelennek meg és valószínűleg ilyen formában térnek vissza a Chitinoidel- 
Iáik is a Mogyorós-domb II. szelvény felső-titon szakaszának alján.

A Süt-17. sz. fúrás szelvényében a Pálihálási Mészkő alatti törmelékes rétegről csak annyi 
kronosztratigráfiailag is figyelembe vehető adatunk van, hogy a felső-triász—alsó-liász eredetű 
szemcsék közötti anyagban Bositra (?) törmelékek vannak. Ez, a középhegységi ismeretek alapján, 
a törmelékes rétegnek a doggerba sorolását veti fel.

A mikrofauna vizsgálat alapján (23. ábra) ugyanazok a tendenciák figyelhetők meg, mint a 
mogyorós-dombi szelvények esetében. A törmelékes alapréteg fölötti 20 cm-es szakasz sem Lombardiát, 
sem Cadosinát nem tartalmaz. Ennek alapján némi fenntartással az oxfordiba sorolható. E felett, 
a Pálihálási Formáció alsó részén a Cadosina parvula és a C. lapidosa kiugró mennyisége teljesen 
hasonlóan jelentkezik mint a mogyorós-dombi szelvényekben.

A kimmeridgei—alsó-titon határ 405,6 m-nél vonható meg a Cadosina malmica belépésével és 
a Lombardiák mennyiségének csökkenésével, továbbá az egyéb faunaelemek mennyiségi viszonyai 
is ugyanúgy változnak, mint a mogyorós-dombi szelvényekben.
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3. táblázat

A Mogyorós-domb П. emelvényből gyfijtStt Ammonites fia m  és zónabeosztásuk

Fajok

1

Haploceras (Haploceras) elimatum (Opp .) 
Haploceras (Haploceras) staszycii (Zmracmj.) 
Haploceras (Haploceras) tithonius (Op p .) 
Haploceras woeMeri (Opp.)
Haploceras (Neoglochiceras) oarachtheis 

(Zeuschn.)
Haploceras (Neoglochiceras) leiosoma (Op p .) 
Haploceras (Neolissoceras? )  verruciferum  

(Moh.)
Haploceras (s. 1.) sp.
Pseudolissoceras planiusculiMH (ZlOT.) 
Pseudolissoceras sp. (nov. sp. ?) 
Pseudolissoceras sp.
Streblites sp. [ex gr. folgariaeus (Opp .)] 
Substreblites zonarius (Opp.)
Semiformiceras semiforme (Opp .) 
Semiformiceras semiforme ssp. ind. 
Semiformic. sp. (ex gr. semiforme rotundus 

Oloriz)
Semiformiceras fállam i (Opp .)
Semiformiceras sp.
Neochetoceras aff. patem oi (Dl Step.)
Neochetoceras sp.
Subdichotomoceras of. pseudocolubrinus (Kit.) 
Subdichotomoceras ci. gajinsarense Spa te  
Subdichotomoceras sp.
Pachysphinctes sp. (ex gr. robustus Sp a t s ) 
PachyspMnctes sp. ind.
Torquatisphinctes sp. (ex gr. primus-acuticos- 

talus Spath)
Torquatisphinctes sp.
Discosphinctoides (Pseudodiscosphinctee) cf. 

rhodaniforme Olobiz
Discosphinctoides (Pseudodiscosphintíes) sp. 

(nov. sp.?)
Discosphinctoides (Pseudodiscosphintíes) sp.
'/Phanerostephanus sp. (nov. sp.?) 

Pseudovirgatites sp. [ex gr. seorsus (Opp.)] 

Pseudovirgatites sp.
Paraulacosphinctes senex (Op p .) 
Paraulacosphinctes transitorius (Opp .) 
Paraulacosphinctes sp.
Sublithacoceras aff. sphinctum D. et E. 
Suhlithacoceras sp. (ex gr. fringilla Z eiss) 
Lemencia pseudociliaia Olobiz 
Lemencia parvicostata D. et E.
Lemencia sp. (ex gr. parmda D. et В.) 
Lemencia раШ а (Schn.)
Lemencia pergrata (Schn.)

I
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/ 'V., .. ГЛ1 3. táblázat (1 . folytatás)

1 - - 2 - S -  ;* - -
1&ÜSÍA Í

’ '5~... 6 . . 7 - 8

.««Hi.vi.-fljtfa,. J

Lemencia aff. prava (Seror.) ji Ц t
Lemencia rigida X). et E. 1 ;'j Í j
Lemencia aff. strangulata Oxomz i j f 'fi;

Lemencia súbjacobi D. et E-
Lemencia sp. [ex gr. ciliata (Sero.)] i j —
Lemencia sp. (nov. sp.?) i

ы: ? i ; —
Lemencia sp. ,.... — ... - .... .Г—
Parapallasiceras (Parapall.) ef. paracolubrinus ï

ObOBiz ;
Parapallasiceras (Parapall.) praecox (Sero.) ... ■. -
Parapallasiceras (Parapall.) eudichotomus i í r-iUtH'-r

(Zitt.) С» :
Parapallasiceras (ParapaU.) aff. recticostata 2s? —

ObOBiz " '0 :
Parapallasiceras (Parapall.) nov. sp. [ex gr. 0 i' «0 k —

praecox (Sero.)] V
'r - fi r

Parapallasiceras (Parapall.) nov. sp.? [ex gr. ii.... Í
pseudocontiguus (D., et E.)] ■S0 ;

Parapallasiceras (Parapall.) sp. -  ....
3? -  ’ —

Parapall. (Danubisphinctes) aff. bartheli Âr- eo . — V-?' ï-ч:Ч ''fi-fifi.fi
OlOEIZ *•£es

Parapall. (Danubisphinctes) sp. [ex gr. sub- 3 ■
£*;

damibiensis (Sero.)] 0 Ч • л 4
Parapall. (Danubisphinctes) sp. to
flsterites sp. j K ' —
Franconites ( Franconites) sp. [exgr. pseudoju- 4

balm (D. et E.)] ae ■■’ .Aór.-. \
Franconites (Parakeratinites) communis ssp. йз ------ j.

nov. «0 i. ч>; ¥  1
Dorsoplanitoides (D orsoplanitoides) nov. sp. g ■ "•■-*r , ... r. ii

(et nov. sp.?) «]•
? Dorsoplanitoides (Ammerfeldia) sp. ^  _ — f ! —
Richterella richteri (Opp.) ' ' "£ ï ! £ ------------ f ■■уг̂ ’ .. • ..
Usseliceras (Subplanitoides) cf. radiatus | — Щ; '

Or.oinz V ~.... --1Ë} ■ -
Usseliceras (Subplanitoides) spindelense grande O- ■Ь.

Zeiss >> -:‘r ;b; £
Usseliceras (Subplanitoides) cf. schwertscMageri oL.V.;4>; ----- «-.4 ?<■ j' .• -V 4:'^.-Г;ф. .fin: Г

Zeiss «if
Usseliceras (Subplanitoides) schwertscMageri s i " '"

nov. ssp. V....чан ri 4-
Usseliceras (Subplanitoides) waUheri ssp. nov. о,: .----- V f 1 .
Usseliceras (Subplanitoides) sp. (ex gr. altegy- 5>| —— t {

ratum nov. ssp.) i ! 0? <
Usseliceras (Subplanitoides) sp. (nov. sp.?) 0 —  f ib f

div. ■Ц !
85 Í-
a  f .

Usseliceras (Subplanitoides) sp. i ■i ;
Pseudosubplanites cî. fraudator (Zitt.) 1 «

f » i
Pseudosubplanites aff. lorioli (Zitt.) i- il
? Pseudosubplanites sp. (nov. sp.?) j.

i'
t

5 . —
Pseudosubplanites sp. 1 ?
Aspidoceras rogoznicense (ZEtrscro.) ; ■ с.:;, W
Aspidoceras sp. ' — - j j CS —

Physodoceras neoburgensë су dolum (Ofp.) ; T ~ f
? Physodoceras sp. “ f “ ” “  j j
Pseudhimalayiles steinmanni (Ндгрт.) ] y i 4 г с >~
Virgatosimoceras ef. broili (Sero.) l ? **“—•’
Virgalosimoceras cf. rothpletzi (SCró.) f 1 1
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3. táb lázat (2. folytatás)

i

Virgatosimoceras sp. (nov. sp.?) div.
Virgatosimoceras sp. [ex gr. achiardii (Del 

Cam p .)]
Virgatosimoceras sp.
Simoceras (Simoceras)  admirandum Z itt . 
Simoceras (Simoceras) admirandum nov. sep. 
Simoceras (Simoceras) volanense vola/пеше 

(Op f .)
Simoceras (Simoceras) volanense schwertschla- 

geri Sc h n .
Simoceras (Simoceras) volanense magnvm 

Oloriz
Simoceras (Lytogyroceras) lylogyrwm (Z itt .) 
Simoceras (Lytogyroceras)  c f. strictum (C a t .) 
Simoceras (Lytogyroceras) sp. (ex gr. subbeli- 

cum Ol o r iz )
Simoceras (Lytogyroceras) sp.
Simoceras (Simolytoceras? )  biruncinatum (Q ti.) 
Simoceras (Simolytoceras?) calrianum (Z i t t .) 
Simoceras (Simolytoceras?) Sp.
Simoceras (s. 1.) sp.
Proniceras aff. jacobi D jan .
Proniceras sp. (ex gr. gracile Dja u .)
Proniceras sp. [ex gr. 'pronum (Opf .)] 
Proniceras sp.
? Fauriella (Strambergella? )  sp. [cf. carpathica 

(Z it t .)]
Burclchardticeras peremi (R om.) s. I. 
Burckhardticeras sp.
Himalayites faucium  Coll.
Himalayites sp.
Himalayites (Micracanthoceras) microcanthus 

(Ofp.)
Himalayites (Micracanthoceras) cf. microcan

thus marocana R om.
Himalayites (Micracanthoceras) microcanthus 

nov. ssp. div.
Himalayites (Micracanthoceras) sp. (ex gr.

microcanthus nov. ssp.)
Himalayites (Micracanthoceras?) sp. (nov. 

sp.?) div.
Corongoceras (Corongoceras) aff. koUikeri

(Qpp.)
Corongoceras (Corongoceras) c f.  symbolus 

(Opp.)
Corongoceras (Corongoceras) sp. (ex gr. inflati- 

form e Coll.)
Corongoceras (Corongoceras) sp. (ex gr. lam- 

berti R om.)
Corongoceras ( Corongoceras)  sp. (ex gr. rdbittyi 

Co l l .)
Corongoceras cf. abnormis (R om.)
Corongoceras abnormis nov. ssp.
Corongoceras sp. (nov. sp.?)
Aulacosphinctes cf. berriaselliformis Oloriz 
Aulacosphinctes linoptychus U h l . 
Aulacosphinctes cf. natricoides Dm .. 
Aulacosphinctes c f .  rectefurcatus (Zitt .)

2
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3. táblázat (3 . folytatás)

1 2 3 •4 5 6

Aulacosphinctes ef. parvulus Uh l . 
Aulacosphinctes sp. (ex gr. hollandi U h l .) 
Aulacosphinctes ep. (ex gr. hundesianus U h l .) 
Aulacosphinctes sp. (ex gr. la louchei Uh l .) 
Aidacosphinctes sp. div.
Djurjuriceras aff. armonicus Olobiz 
Djurjuriceras djurjurense K őit.
Djurjuriceras sp. [ex gr. ponti (Fallot  et 

T eum.))
Djurjuriceras sp.
Durangites vulgaris B ubckh .
Durangites sp. (ex gr. acanthicus B u bckh .) 
Durangites sp. (ex gr. densestriatus B urckh .) 
Durangites nov. sp. (aff. vulgáris B u bckh .) 
Durangites sp. (nov. sp.?) div.
Durangites sp.
Himalayitinae (nov. gén., nov. sp.)
„ Pseudokalroliceras”  sp. (nov. sp.?)) Incertae 
„ Tseudokatrólicnas" sp. /a ed is !
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Az alsó- és felső-titon határ 403,0 m-nél volt megállapítható, ahol a Crassicollariák belepnek, 
a Calpionella alpina faj nagyméretű példányai megjelennek, továbbá a Lombardiák hirtelen ki
maradnak.

A fentieket úgy összegezhetjük, hogy a Pálihálási Mészkő Formáció a sümegi szelvényekben 
az oxfordiban indul, a kimmeridgeit végig kitölti és az alsó- (illetve alsó- és középső-) titont is magába 
foglalja.

Képződési környezet

A képződési körülmények elemzésénél a biofáciesből és a szedimentológiai jellegekből indulha
tunk ki.

Az ősmaradvány-együttesben végig a plankton, illetve nekton alakok uralkodnak. Elsősorban 
a plankton Crinoidea vázelemek (Lombardiák) , továbbá az egykamrás plankton Cadosinák, Radiola- 
riák, valamint egyes rétegekben az aktív helyváltoztató Ammonitesek gyakoriak. Mindez kétség
telenül pel agi к  uh körülmények közötti üledékképződést jelez. A bentosz Crinoidea vázelemek általá
ban koptatottak, és gyakran limonitos, illetve Fe-M n-oxidos kéreggel körülvettek. Feltehetően 
sekélyebb területekről besodort elemek. A kis mennyiségben, de rendszeresen található bentosz 
Foraminiférákon, bentosz Mollusca töredékeken azonban nem látszik koptatottság, illetve bekérge- 
zettség. Ezek valószínűleg az üledékképződés környezetében éltek. Mindezek alapján néhány száz 
méteres vízmélység (mély neritikus, esetleg sekély batiális öv) tételezhető fel.

Itt említjük meg, hogy a kőzetek színe és biofáciese között nem tapasztaltunk összefüggést. 
A hasonló rétegtani helyzetben levő vörös, illetve szürke rétegek biofáciese nem tér el jelentősebben. 
Ugyanakkor szabályszerűnek látszik, hogy az autigén breccsás (intraklasztos) rétegek többnyire 
szürkés árnvalatúak.

A szöveti jellegek alapján az üledéklerakódás a hullámbázis alatti nyugodt környezetben ment 
végbe. A terrigén finom törmelék (pelit, kőzetliszt) beszállítása rendkívül csekély volt. A formáció 
felső részén általánosan megjelenő intraklasztok, feltehetően a közeli lejtő félig vagy teljesen kon
szolidálódott, közel egyidős üledékanyagából származnak. A gumós szerkezetek megjelenése a na
gyobb pelittartalmú rétegekhez kapcsolódik, kialakulásuk a korai diagenezishez köthető, míg a gu
mók határán előforduló mikrosztilolitosság a későbbi nyomás—oldódás eredménye. A karbonátosabb 
rétegekben a réteglapokhoz kapcsolódik a sztilolitképződés. Színgenetikus visszaoldási felszíneket 
nem figyeltünk meg.
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Mogyorósdombi Mészkő Formáció

Felszínen kizárólag a Mogyorós-dombon található (12. ábra), ahol a vékony talajréteg alól szá
mos helyen előbukkan és az I. sz. kutatóárok teljes rétegsorát feltárja. Ez a kutatóárok javasolható 
a formáció felszíni sztratotípus szelvényének. A Mogyorós-dombtól É-ra, a Süt-17. sz. és az Sp-1. 
sz. fúrás harántolta az egységet jelentősebb vastagságban.

A jura fejezetben csak a formáció jura időszaki, alsó szakaszával foglalkozunk. A kőzettanilag 
lényegében azonos kifejlődésű felsőbb részt az alsó- és középső-kréta fejezetben tárgyaljuk és ott 
foglalkozunk a formáció képződésének körülményeivel is.

Sztratotípus szelvény: Mogyorós-domb I. szelvény

A Mogyorós-domb E-i részén felszínre bukkanó szürkésfehér színű tűzköves mészkő rétegsort 
1960-ban Fülöp J. táratta fel alapszelvény jellegű vizsgálatok számára. Az árok szelvényrajzát, 
továbbá a mikrofauna-vizsgálatok eredményeit 1964-ben megjelent monográfiájában adta közre. 
A szelvény kiemelkedő lito- és biosztratigráfiai jelentősége miatt elvégzett újravizsgálat eredményeit 
a 22. ábrán mutatjuk be.

A formáció a fekvőjében levő Pálihálási Mészkőre üledékfolytonossággal települ. A kőzettani 
és mikrofácies jellegek is folyamatosan változnak. Megszűnik a Pálihálási Mészkőre általában jellemző 
vöröses vagy barnás szín, a gumós kőzetszerkezet, a formációhatárnál a Pálihálási Mészkő felső sza
kaszát jellemző autigén breccsásság is. A Lombardiák fokozatosan eltűnnek és ugyanezen a kb. 1 m-es 
átmeneti szakaszon lépnek fel nagy számban a Calpionellidaek. A Mogyorósdombi Formációra jellemző 
tűzkőbetelepülések pedig a formáció alsó határa felett 1,4 m-rel jelennek meg.

A tűzkőmentes legalsó szakasz fölötti jura formáció-rész végig egy veretű, szürkésfehér, afaneri- 
tes, vékonyréteges mészkő, agyagos mészkő, illetve kovás mészkő. A rétegfelszínek enyhén hullámo
sak. A mészkőrétegekben sötétebb szürke színű tűzkőlencsék vagy -gumók, illetve a szelvényben 
felfelé haladva egyre inkább tűzkőrétegek betelepülése figyelhető meg. A jura—kréta határ közelé
ben a tűzkőrétegek egészén sűrűn 10—20 cm távolságban követik egymást.

Makrofosszíliában a rétegsor szegény, csupán Aptychusok találhatók — egyes rétegekben, vi
szonylag jelentős mennyiségben — és néhány rossz megtartású Ammonites maradvány került elő.

A mikrofácies is egvveretű, szövetileg a kőzet mikrit, illetve biomikrit (XX. tábla).
A mikrofosszíliák közül a Calpionellidaek és a Cadosina-félék jellegzetesek, és általában jelentős 

mennyiséget érnek el а Radiolariák. A Radiolariák belsejét kalcit, vagy kovaanyag tölti ki és ez 
rétegenként, illetve egy rétegen belül is foltszerűen, szabálytalanul változik. A fentieken kívül folya
matosan megfigyelhetők a Olobochaeték, plankton és bentosz Foraminiferák, Mollusca héjtöredékek, 
bentosz Crinoidea vázelemek, ritkábban Brachiopoda és Ammonites maradványok.

A sztratotípus szelvényhez teljesen hasonló kifejlődési jellegeket mutat a Mogyorós-domb II. 
kutató árok rétegsora is (21. ábra), amely a Mogyorósdombi Formáció jura szakaszát csaknem teljesen 
feltárja.

Az első tűzkőréteg megjelenése alatti 1,5 m vastagságú alsó szakasz (48—53. réteg), akárcsak 
a sztratotípus szelvény esetében, mikrofáciesében átmeneti jellegű. Érdekességként említhető, hogy 
a 49. rétegben szórványosan 17—40 pm méretű romboéderes dolomitkristályok voltak megfigyelhetők 
a mikrit alapanyagban. Az első tűzkőréteg fölötti szakasz kőzetszerkezeti, szöveti, mikrofácies jel
legei megegyeznek a Mogyorós-domb I. alapszelvényben megfigyel ttel. E szakasz alsó részéről sze
gényes Ammonites fauna került elő. A makrofosszíliák mennyisége felfelé tovább csökken.

A Süt-17. sz. fúrásban a Pálihálási Mészkő legfelső, autigén breccsás szakaszára valószínűleg 
kisebb üledékhiánnyal települ a Mogyorósdombi Mészkő (23. ábra). A formáció jellegei elég jelentősen 
eltérnek a mogyorós-dombi szelvényekétől, amennyiben itt a felső-titon—berriázi szakasz vöröses 
színű és nem tűzköves kifejlődésű.

A formáció jurába sorolható részén (392,0 m alatt) a kőzet végig azonos makroszkópos jellegeket 
mutat. Vöröses, vagy rózsaszín árnyalatú, afanerites mészkő, helyenként agyaghártyás, sztilolitos 
felszínekkel tagolt.

Szövetileg mikrit vagy biomikrit, jelentős mennyiségű Calpionellidaevel és Cadosinával. Radio
lariák viszont, eltérően a mogyorós-dombi szelvényektől, alig fordulnak elő. Szórványosan 0,1 — 
0,4 mm átmérőjű Crinoidea vázelemek figyelhetők meg, általában koptatatlanok, ritkábban gyen
gén koptatottak. Plankton és bentosz Foraminiferák kis mennyiségben, de végig megfigyelhetők.

A leírás szerint a Süt-17. sz. fúráséhoz hasonló rétegsort tárt fel az Sp-1. sz. fúrás is 518—540 m 
között.
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A Mogyorósdombi Mészkő Formáció kevés makrofosszíliát tartalmaz, de a szisztematikus gyűj
tés során néhány korjelző Ammonites maradvány előkerült. Rendkívül gazdag és finomszintezésre 
is alkalmas viszont a formáció mikrofosszília-együttese, elsősorban a Calpionellidaek. A makrofosszí- 
liák vizsgálatát V í g h  G u s z t á v , a mikrofosszíhákét L é n á r d  T a m á s  és T a r d i n é  F i l á c z  E d i t  vé
gezte el.

Ammonitesèk a Mogyorós-domb II. szelvényből kerültek elő az 1961-es gyűjtés során (21. ábra). 
Mint a Pálihálási Formáció tárgyalásánál említettem, a formáció felső határát képző 47. réteg még 
viszonylag gazdag faunája, V í g h  G. szerint, a felső-titon legalsó részére utal (Microcanthus-zóna). 
A faunaképből majdnem teljesen kimaradnak a középső-titonra jellemző genusok, mindössze a Simo- 
ceratidákból húzódik át a legalsó rétegbe néhány, ami azonban átmosás eredménye is lehet. Az elma
radók helyét átveszik a felső-titon legalsó részére jellemző Pseudovirgatitesek, a Paraulacosphinctesek, 
valamint a Pseudosubplanitesek, de itt jelennek meg az első Pronicerasok, sőt, a valódi Himalayites- 
félék is. Ez utóbbiak között V í g h  G. új genust és új fajt is talált.

A határréteg fölötti 1,5 m-es, árkolással még feltárt szakaszon a fauna csupán néhány genusból 
áll. Ezek közül néhány alak áthúzódik a megelőző zónából, mások végképpen kimaradnak, de meg
jelennek teljesen új genusok is. Itt találkozunk először a Substreblites zonarius-szál, valamint egy 
Mexikóban honos, hazánkban eddig sehonnan sem említett új genus, a Durangites több képviselőjé
vel, köztük új fajokkal is. Ez utóbbi genust (provizórikusán csak a genus nevet használva) V ígh G. 
zónajelzőnek javasolja (Durangites-zóna).

A  titon legfelső része {Jakobi-zóna), továbbá a jura—kréta határ a mogyorós-dombi szelvények
ben Ammonitesekkel már nem mutatható ki.

A Mogyorós-domb II. sz. szelvénynek a makrofauna vizsgálattal párhuzamosan végzett mikro- 
fauna értékelése alapján a felső-titon alsó határának megvonásában nincs lényeges eltérés (21. ábra). 
A R e m a n e -féle zonáció szerint, a felső-titon alsó részét jelző А -zóna alsó határa ugyanis szintén a 47. 
rétegnél vonható meg. Itt lép fel a Grassicollaria nemzetség két faja, a Crassicollaria intermedia 
( D u r . D e l g a ) és a Gr. massutiniana (C o l o m ) . Ugyanakkor a Lombardiák mennyisége gyorsan 
csökken.

Az A- és a В-zóna határa az 52. réteg fölött húzható meg. Itt tűnnek el ugyanis azok a fajok, 
amelyek az А -zónára jellemzők: a Grassicollaria intermedia és a Gr. massutiniana, míg a Galpionella 
alpina faj egyedszáma a В -zónában megnő. Erre a zónára jellemző még a Grassicollaria parvula faj is. 
A feltárt szelvény legfelső rétegei a В-zóna alsó részét képviselik, ami nagyjából a Jakobi-zónának 
felel meg.

A Süt-17. sz. fúrásban az alsó-titon és a felső-titon határa élesebbnek látszik. A Lombardiák 
hirtelen maradnak ki és 403 m-nél rögtön az А -zóna alakjai lépnek fel. (Csupán egyetlen Ghitinoidella 
példányt lehetett megfigyelni 403,3 m-ben.) Ezért csekély üledékkimaradást, üledékelmosást lehet 
feltételezni a felső-titon bázisánál.

A B-zóna 390,5—394,5 m között mutatható ki a Grassicollaria parvula, Tintinnopsella carpathica, 
Calpionella alpina, G. elliptica, Remaniella cadischiana fajokkal. A titon—berriázi határt R e m a n e  
nyomán a В-zóna középső részénél, illetve a Calpionella elliptica faj megjelenésénél (392,3 m körül) 
vonjuk meg.

Bio-  és kronosztratigráfia
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