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ELŐSZÓ

A Magyar Állami Földtani Intézetben az Országos Alapszelvény Program 
keretében 1976 óta rendszeres kutatómunka folyik litosztratigráfiai egysé
geink részletes, sokoldalú megismerése érdekében. Ennek keretében került sor 
több olyan fúrás maganyagának vizsgálatára, amely új, és az eddigieknél 
pontosabb adatokat szolgáltatott a Dunántúli-középhegység alsó-triász kép
ződményeiről. Ezek az adatok, kiegészítve a felszíni szelvények és a korábbi 
fúrások vizsgálatának eredményeivel, lehetőséget adnak a régión belül a réteg- 
tani korrelációk elvégzésére, a fáciesviszonyok térbeli változásainak kideríté
sére, a fejlődéstörténet részletesebb kiértékelésére, és a szervesanyag érettség 
vizsgálatával az üledékképződés utáni folyamatok elemzésére is.

A sokoldalú vizsgálatsor lehetővé teszi a rétegsorok távkorrelációját is, 
lehetőséget adva a korszerű faciológiai, fejlődéstörténeti összehasonlításokra, 
amelyek egyes nagyszerkezeti kérdések eldöntése szempontjából is jelentősek 
lehetnek.

A fenti okok miatt indokoltnak látjuk, hogy — az Országos Alapszelvény 
Program eredeti koncepciójának megfelelően — a lényegesebb vizsgálati ered
ményeket, adatokat, azok jelenlegi értelmezésével együtt közzétegyük.

E kötet négy, kiemelkedő jelentőségű fúrási szelvény alsó-triász képződ
ményeit tárgyalja részletesen, melyek pontos helyét az 1. ábrán tüntettük fel. 
E szelvényeket fontosságuk, megőrzött és részletesen vizsgált anyaguk miatt 
alapfúrásoknak tekintjük.

Az Alcsútdoboz (Ad.) 2. sz. fúrás 1978-ban mélyült a Dunántúli-közép
hegység ÉK-i részén megindult „eocén program” -mai kapcsolatos vízföldtani 
problémák, és ami ettől elválaszthatatlan, a paleozóos —mezozóos képződmé
nyek felépítésének, kifejlődésének tisztázása érdekében. A fúrás a teljes alsó- 
triász rétegsort, majd a permi összletet is harántolta és elérte annak anchi- 
metamorf aljzatát. E kötetben csak a triász szakasz részletes leírását és vizs
gálatainak értékelését közöljük, a perm szakasz vizsgálatát a hasonló jellegű 
perm képződmények alapszelvényeit ismertető kötetben tesszük közzé, itt 
csak röviden ismertetjük.

A Köveslcál (K k .) 9. sz. fúrás 1980-ban mélyült a Balaton-felvidék 
DNy-i részén, alapvetően alapszelvény feltárási céllal. A fúrás a teljes 
alsó-triász rétegsort feltárta egészen a permi Balatonfelvidéki Homokkő 
Formációig.

A Bakonyszűcs (Bsz.) 3. sz. fúrás 1980 —81-ben mélyült, a Dunántúli
középhegység ÉNy-i szárnya középső- és alsó-triász rétegsorának megismerése 
céljából. A fúrást ugyan — biztonsági okokból — a perm kori rétegek elérése 
előtt le kellett állítani, így is fontos új információkat adott az addig a terüle-
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ten kevéssé ismert (vagy nem kellő állapotban megőrzött szelvényű) alsó
triász képződményekről.

Az Alsószalmavár 1. sz. fúrás 1968 — 70. években mélyült, szerkezetkuta
tási céllal. A fúrás 133,0 és 461,5 m között középső- és alsó-triász rétegeket 
tárt fel, majd felső-perm üledékes és paleozóos anehimetamorf palaösszletet 
harántolt 1364,0 m mélységig.

A részletesen vizsgált fúrások mellett a kötetben helyet kapnak egyes, 
különösen fontos felszíni alapszelvények is, valamint röviden összefoglaljuk 
azon fúrások vizsgálatának eredményeit is, amelyek nem e program kereté
ben, hanem korábban, többnyire ipari kutatások során mélyültek.

1. ábra. Az alsó-triászt is elért fontosabb fúrások a Dunántúli-középhegységben
Fig. 1. Major boreholes reaching down to the Lower Triassic in the Transdanubian Mid

Mountains

Külön fejezet tartalmazza a biosztratigráfiai vizsgálatok eredményeinek 
összegzését és értékelését, valamint a kronosztratigráfiai értékelést, különös 
tekintettel a perm—triász és az alsó —középső-triász határkérdésekre.

A minden korábbinál részletesebb alapszelvény vizsgálatok eredményei 
lehetőséget adtak egyfelől a fejlődéstörténeti rekonstrukció pontosítására, 
másrészt a tágabb földtani környezetben ismert, hasonló korú képződmények
kel való összevetésre is. Munkánk záró fejezetei az összehasonlítás eredmé
nyeit és a levonható következtetéseket tartalmazzák.

A kötetet a tárgyalt alapfúrások feldolgozásával kapcsolatos önálló tanul
mányok egészítik ki. melyeket a Függelékben közlünk.

D r . H a a s  J á n o s



LITOSZTRATIGRÁFIAI TAGOLÁS 
H a a s  Já n o s

A Dunántúli-középhegység alsó-triász (szkíta főemelet) képződményei a 
permet követő tengerelőrenyomulás során képződtek, és mintegy 400 m vas
tag rétegsorral képviseltek.

A fúrási szelvényeink rétegsorán belül négy, formáció rangú litosztratig- 
ráfiai egységet ismerhetünk fel. [E litosztratigráfiai egységek tartalmukat és 
megnevezésüket tekintve összhangban vannak a Triász Albizottság 1984-ben 
elfogadott beosztásával és nevezéktanával* (H a a s  J. — K o v á c s  S ., 1985)].

A szkíta alsó szakasza a transzgresszió kezdő ütemét képviseli. Két, jel
legeiben eltérő kifejlődését ismerjük.

1. A Bilaton-felvidéken a Balatonfelvidéki Homokkő Formáció felett 
üledékhézaggal dolomit, márga, aleurolit rétegek váltakozásából épül fel a 
rétegsor. Ez a klasszikus irodalomból is ismert Arácsi Márga Formáció (L ó c zy  
L . sen. 1913; S zabó  I. 1972, 1978; B a l o g h  K. 1981). Ezt a kifejlődést kép
viseli a Köveskál 9. sz. fúrás rétegsora. Az Arácsi Márga Formáció két tagozat
rangú egyseget foglal magába: a dolomit-dominanciájú Nádaskúti Dolomit és 
a márga-dominanciájú Arácsi Márga Tagozatokat.

2. A Dunántúli-középhegység ÉK-i részén, ahol a szkíta a tengeri perm 
rétegsorra települ (Dinnyési Dolomit Formáció). Az alsó szakaszt világosszürke, 
sekélytengeri mészkő képviseli. Ezt először az Alcsútdoboz 2. sz. fúrásból írtuk 
le és innen Alcsútdobozi Mészkő Formációnak nevezzük. A két kifejlődés 
valahol a Vértes D-i előterében fogazódhat össze, de az átmenet helyét és 
jellegét jelenleg még nem ismerjük pontosabban.

Mind az Arácsi Márga Formáció, mind az Alcsútdobozi Mészkő Formáció 
fölött a Hidegkúti Formáció következik vörös színű, törmelékes, sekélytenger
ben lerakodott képződményekkel (Hidegkúti Homokkő Tagozat), majd 30 — 
60 m vastagságban lagúna kifejlődésű dolomittal (Hidegkúti Dolomit Ta
gozat).

A tenger-előrenyomulás következő fázisát képviseli a régióban ugyancsak 
általános elterjedésű, 100—300 m vastagságú Csopaki Márga Formáció, amely 
az előzőeknél nyíltabb vízi, de ugyancsak part közeli sekély tengeri, vékony 
mészkő betelepüléseket tartalmazó márga rétegsor.

* A  megjelenés óta bekövetkezett változásokat a részletes leírásoknál közöljük.
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A Csopaki Márga Formációt fedó', lagúna fáciesű, vékonyan réteges 
Aszóíói Dolomit Formáció legalsó néhány métere még valószínűleg az alsó
triászba tartozik. Túlnyomó része azonban, a jelenlegi biosztratigráfiai adatok 
és felfogás szerint már az anisusi emelet legalját képviseli.

A szkíta felső részének litosztratigráfiai egységei mind a négy részletesen 
vizsgált fúrásban megfigyelhetők, jóllehet bizonyos mértékben eltérő kifejlő
déssel. A tárgyalt alapszelvény-fúrások összehasonlító vizsgálata e litosztra
tigráfiai egységek nem nagymérvű, de mégis meglevő térbeli változásaira is 
adatokat szolgáltatott.



AZ ALCSŰTDOBOZ (AD.) 2. SZ. FÚRÁS 
O r a v e c z  J. — H a a s  J. — O r a v e c z n é  S c h e f f e r  A. — G ó c z á n  F.

Bevezetés

Az elsődlegesen vízföldtani célból mélyített Alcsútdoboz 2. sz. fúrás 
szarmata rétegek alatt — mintegy 1450 m vastagságban — teljes alsó-triász — 
felső-perm korú rétegsort harántolt és 1509 m mélységben, idősebb anchi- 
metamorf fekete agyagpalában állt le.

A rétegsor nagy földtani jelentősége miatt a minták földtani feldolgozására 
az Országos Alapszelvény Program keretében került sor. A munkában a Magyar

2. ábra. Az Alcsútdoboz 2. sz. fúrás 
összefoglaló földtani szelvénye 

1. Dolomit, 2. dolomitos mészkő—meszes 
dolomit, 3. mészkő, 4. márga, 5. aleurolit, 

6. anhidrit, 7. magmás telérek
Fig. 2. Summarizing geological 

profile o f borehole Alcsútdoboz 2
1. Dolomite, 2. dolomitic limestone— 

calcareous dolomite, 3. limestone, 4. marl, 
5. siltetone, 6. anhydrite, 7. igneous dykes
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Állami Földtani Intézet koordinálásával számos intézmény szakembere vett 
részt.

A fúrás magmintái teljes egészében a MÁFI szépvízéri mintaraktárába 
kerültek, ahol a szakszerű megőrzésük biztosított. A feldolgozás előtt a ma
gokról fekete-fehér és színes diapozitív dokumentációs fényképfelvételek ké
szültek. A fényképfelvételek és a helyszíni megfigyelés alapján litológiai jelle
geket, a dőlési, szerkezeti adatokat folyamatosan rögzítettük.

A rétegsor anyagvizsgálatának célja volt :
1. az egyes kőzettípusok pontos anyagi összetételének, ásvány-kőzettani 

jellegeinek meghatározása ;
2. a képződési viszonyok rekonstruálásához szükséges információk nye

rése (mikrofácies vizsgálatok);
3. a lehető legpontosabb kronosztratigráfiai besorolás érdekében biosztra- 

tigráfiai, a szelvény jellegéből adódóan elsősorban mikrobiosztratigráfiai ada
tok szerzése, különös tekintettel a perm—triász határ kérdésére;

4. a rétegsorban megfigyelt vulkánitok jellegeinek meghatározása ;
5. a kőzetet ért utólagos hőmérsékleti hatások megállapítása (a szerves- 

anyagok geokémiai és érettségi vizsgálata).
A  feldolgozást és a vizsgálatokat végezték :
Makroszkópos leírás és mikrofácies vizsgálat (ELTE Földtani tanszék) : d e . Or a -

V E C Z  JÁ N O S .
K ém iai elemzések (MÁFI) : Soha I stván n é , d e . B a bth a  A n d r á s , D é e  I stvánné , 

P etbás Gyö rg yn é , Szűcs F eeen cn é , Szabados F eeen cn é . Értékelés: d e . Jk b é n y i 
K á r o l y .

Színképelemzés (MÁFI): V íg  A n t a l n é , értékelés: d e . Csalagovits I m e e .
Szerves geokémiai vizsgálat: M ÁFI Geokémiai Laboratórium: JATE Ásványtan — 

Geokémia—Kőzettani tanszék. Értékelés (M ÁFI): d e . V ető Istvá n .
Vitrinit vizsgálat és értékelés (M ÁFI) : d e . L aczó Ilo n a .
Szervesanyag érettségi vizsgálat (MÁFI) : d e . L őeincz H a jn a l k a .
Röntgenvizsgálat M ÁFI : Szem eth y  , A n d r e a , D obosi K l á r a .
Homogenizációs hőmérsékletmérés (MÁFI): d e . V ető I stvá n n é .
Szemcseméret-vizsgálat (M ÁFI),: Értékelés: d r . E lek  Iza b e l l a .
Mikromineralógiai vizsgálat (MÁFI) : d e . R avasz Csabán é .
Törmelékes üledékek csiszolatos vizsgálata (ELTE Kőzettan —Geokémiai tanszék)? 

d e . P uskás Z u á e d .
Magmatitok kőzettani vizsgálata (ELTE Kőzettan—Geokémiai tanszék): d e . K u -  

bovics I m e e , d e . F e k e te  Á gnes, Szabó Csaba .
Szerves mikrofácies és palynológiai vizsgálat (M ÁFI) d e . G óczán  F eben c , Siegl 

K á r o l y n é .
Mikrofauna vizsgálat (MÁFI) : Oraveczné  d e . Schefeer  A n n a .
Makrofauna vizsgálat (MÁFI) : d e . D etee  C-:a b a .
A  fényképfelvételeket (ÉLTÉ Földtani tanszék) d e . Oe av e cz  J ános és K lin da  

L ajos készítették.

A litosztratigráfiai egységek jellemzésénél az említett szakemberek vizs
gálataira támaszkodtunk. Az egyes vizsgálatok elvégzőire a szövegben név 
szerint, külön nem hivatkozunk. (A részletes adatokat, valamint az egyes 
specialisták értékeléseit részletesen 1. Oeavecz J. et al., 1979.)

A sokoldalú vizsgálatok eredményeinek áttekintését, összevetését diagra
mokkal és a jellegzetes kőzetkifejlődéseket, mikrofácieseket bemutató fénykép- 
felvételekkel könnyítjük meg. A fúrás alsó-triász alatti szakaszából származó 
képződményekről csak rövid összefoglalást adunk.
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A fúrás perm korú képződményei

A fúrás az alsó-triász képződmények alatt kb. 600 m vastagságban harán- 
tolt anchimetamorf palára diszkordánsan települő perm rétegsort, amely 
három egységre tagolható.

1. Legalul a Balatonfelvidéki Homokkő Formáció kőzetei települnek 
160 m vastagságban, majd konglomerátum, középen homokkő, felül aleurolit 
dominanciájával jellemezhető ez a vörös színű, ciklusos folyóvízi üledéksor.

2. Az erre következő, Tabajdi Evaporit Formáció mintegy 100 m vastag
ságú. Kőzetanyaga anhidrit lencséket és dolomit betelepüléseket tartalmazó 
vörös és szürke színű aleurolit. A rétegsor alluviális síkságon képződött konti
nentális sabkha fáciesű, amelyben felfelé haladva már tengeri beütések nyo
mai is mutatkoznak. A formáció legfelső szakaszán szegényes Foraminifera- 
asszociáció is megfigyelhető, jelezve a tengeri kapcsolatokat.

3. A Tabajdi Evaporit Formáció felett a 300 m vastag Dinnyési Dolomit 
Formáció következik. Ennek alsó szakasza egyveretű, kőzetlisztes márgával 
váltakozó szürke, anhidrites dolomit. Felső része szürke meszes dolomit és 
dolomitos mészkő.

A Dinnyési Dolomit Formáció kőzetei igen gazdagok algamaradványok
ban, különösen a Dasycladaceák és a Rodophyták jellemzők. Ugyancsak gaz
dag és változatos a Foraminifera- és a sporomorpha-együttes. A formáció felső 
részében az Ostracodák is gyakoriak, és Bellerophon sp. is előkerült. (Mindezek 
az ősmaradványok rendkívül lényeges információkat adnak a perm—triász 
határ helyzetéről, amelynek tárgyalására a kronosztratigráfiai fejezetben 
visszatérünk.)

A Dinnyési Dolomit Formáció ciklusos lagúnafácies, amelynek sekély
tengerben lerakodott karbonátüledékei, a tenger visszahúzódási szakaszaiban 
evaporit képződéssel párhuzamosan dolomitosodtak.

A formáció legfelső szakasza sárgásszürke színű dolomit, sötétszürke 
meszes. dolomit és dolomitos mészkő, valamint világosszürke mészkő váltako
zásából áll. Erre települ az a világosszürke ooidos mészkő, amí kifejlődési jel
legei alapján már az Alcsútdobozi Mészkő Formációba sorolandó.

A folyamatos kifejlődésű rétegsorban a perm—triász határ az ooidos 
szakaszon belül, tehát az Alcsútdobozi Mészkő Formáció legalsó métereiben 
vonható meg (3. ábra).

A fúrás alsó-triász képződményei

A l c s ú t d o b o z i  M é s z k ő  F o r m á c i ó

A Dinnyési Dolomit Formáció felső-perm képződményeire 920,9 — 706,0 m 
között, mészmárga közbetelepülésekkel tagolt mészkősorozat települ.

Ezt az eddig máshol nem harántolt, fekvő és fedőképződményeitől kőzet
kifejlődése szerint elütő, ősmaradvány-tartalma alapján is biztosan felismer
hető, az alsó-triászba sorolható mintegy 200 m vastagságú egységet Alcsút
dobozi Mészkő Formáció megnevezéssel javasoljuk elkülöníteni.

A formáció alsó határa, ami lényegében egybeesik a perm—triász határ
ral, a Dinnyési Dolomit Formáció algás, dolomit—mészkő váltakozásából' 
álló rétegsorára települő ooidos mészkő megjelenésével húzható meg.

Felül a formációt záró, vékonyréteges szürke mészkőre fokozatos átmenet 
nélkül következnek a Hidegkúti Formáció vörös, kőzetlisztes márga rétegei.
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Makroszkópos kőzettani jellegek
A formáció rétegsorában végig jellemző' a világos-középszürke színű, szti- 

lolitos, agyaghártyákkal tagolt, vékonyréteges, ill. iszapcsúszással kialakult, 
igen jellegzetes apró- vagy mikrogumós mészkő (I., IL , III. tábla).

A mészkő rétegsorába közbetelepülő, az alsó szakaszon jelentős vastag
ságban fellépő szürke mószmárga ugyancsak könnyen felismerhető mikrogu
mós szerkezetéről, valamint az igen sűrűn közbeékelődő, enyhén hullámos 
felületű, mészkőlemezes „dobostorta”  rétegzettségéről (IV. tábla).

A formáción belül a makroszkópos kőzettani jellegek alapján három sza
kasz különíthető el:

1. Alul 920,9 m-től 878,0 m-ig mészkő és márga fokozatos átmenetekkel 
váltakozik. Voltaképpen az alternáló márga- és mészkő-rétegekben a terrigén 
törmelékes frakció mennyiségének növekedése vagy csökkenése miatt külö
nülnek el a rétegek. A karbonátosabb és agyagosabb szakaszokon belül jól 
megfigyelhetők az iszaprogyásos, mikrogumós üledékszerkezetek.

2. A 878,0 — 829,0 m közötti szakasz vékony — 0,5—5,0 cm-es ^ ő s m a 
radványokban gazdag, oolitos mészkőlemezekkel sűrűn sávozott, lemezesen 
rétegzett szürke mészmárga (II., III. tábla). A kitűnően követhető, enyhe 
dőlésű finomrétegzettségben a helyenként megfigyelhető kis méretű redők 
mindegyike — megítélésünk szerint — szingenetikus : üledékcsúszás során 
alakult ki.

3. A formáció vastagságának mintegy a felét kitevő felső szakaszt (829,0 — 
706,0 m) összefüggően világosszürke, zöldesszürke, tömött, szilánkos törésű 
mészkő építi fel (V. tábla). Rétegzettsége a vastagpadostól a vékonyrétegesig 
változik. A rétegeket sötét színű, vékony agyaghártyák választják el.

Két jellegzetes, könnyen felismerhető üledékszerkezeti bélyeg kíséri a 
rétegsort. Az egyik a gyakori sztilolitosodás, a másik a vékonyrétegzett sza
kaszok „mikrogumóssága” . A maganyagon és a csiszolatokban egyaránt jól 
követhetők a gumóképződés „befagyott”  stádiumai.

A tömött, mikrites—mikropátos szövetű mészkőrétegek közötti közbe
településként találjuk a jellegzetes oolit, illetve csigás oolit vékony rétegeit. 
Az oolit-betelepülések vöröses színük (limonit), illetve zöldpettyes (glauko- 
nit?) megjelenésük alapján is könnyen felismerhetők.

Kőzetösszetétel
A kémiai elemzések és a termikus röntgendiffrakciós vizsgálatok egybe

vágó adatai alapján a karbonátos- és karbonátos—pelites átmeneti kőzetfaj
tákból álló kőzetsor litológiai jellegei lényegesen pontosíthatók (4. ábra). Az 
egyenletesen alacsony Mg-tartalom csak néhány %-nyi dolomitot jelent. Tiszta 
mészkővel csak néhány esetben találkozunk, a kőzet majdnem mindig több
kevesebb agyagásványt tartalmaz. A márgaszakaszok pelites része maximáli
san 30% illit—montmorillonitból, 10% kloritból és néhány százalék kvarctör
melékből áll.

Az 1—2 súly%-ot kitevő nehézásvány jórésze pirít, limonit. Az alsó ha- 
tárösszletben autigén ásványként jelentősebb mennyiségű anhidrit található. 
Csupán egy minta (834,0 m) tűnik ki allotigén ásványaival (perovszkit, gránát, 
epidot, hipersztén, augit, amfibol).

Az Alcsútdobozi Mészkő Formáció átlagos nyomelemtartalma 115 minta 
alapján (ppm): В =  76, Ba=884, Be =  6,3, Со =13, Cr =  35, Cu =  40, Ga=13, 
Ni =  22, P b=  19, Sr= 1052, V =17, Zn =  43, Zr=290.
2
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4. ábra. Alcsútdobozi Mészkő Formáció. Az Alcsútdoboz 2. sz. fúrás kőzetanyagán végzett 
műszeres analitikai vizsgálatok eredményei

1. Mészkő, 2. ooidoe mészkő, 3. dolomit, 4. lemezes dolomit, 5. mészmárga, 6. márga, 7. aleurolit, 3. dolomit, 
9. kaiéit, 10. illit+illit-montmorillonit, 11. kaolinit— klorit, 12. kvarc, 13. földpát 

Erratum: — FeO
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Fig. 1. Alcsútdoboz Limestone Formation. Borehole Alcsútdoboz 2 : analytical data 
1. Limestone, 2. oöidal limestone, 3. dolomite, 4. laminated dolomite, 5. calcareous marl, 6. marl, 7. siltstone, 
8. dolomite, 9. calcite, 10. illite +illite-montmorillonite, 11. kaolinite—chlorite, 12. quartz, 13. feldspar

Erratum: —FeO

2*
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A karbonátos kőzetekre jellemző viszonylag alacsony nyomelemértékek 
adta háttérből kiemelkedik a formáció alsó szakaszában (920,9 — 878,0 m) 
több szintben mért Cu, Pb, Zn felhalmozódás, sorrendben 200 ppm —500 ppm 
és 400 ppm maximális koncentrációkkal. Az alsó tagozatban mért színesfém
felhalmozódásnak elméleti, genetikai—prognosztikai jelentősége van; újabb 
bizonyítékot szolgáltat a közép-európai perm—triász transzgressziós sorozat
ban levő Cu—P b —Zn dúsulás (egyes helyeken ércesedés) regionális jellegére.

Milcrofácies
A csiszolatok mikrofácies-vizsgálata során a következő típusokat lehetett 

elkülöníteni (a kőzetszöveti jellemzők mélység szerinti változását az 5. ábra 
tünteti fel):

5. ábra. Alcsútdobozi Mészkő Formáció. Az Alcsútdoboz 2. sz. fúrás kőzetszöveti jellem
zői, mikrofosszüiái és fáoiesgörbéje. (A jelmagyarázatot lásd a 4. ábrán)

Fig. 5. Alcsútdoboz Limestone Formation. Textural characteristics of rocks, microfossils 
and facies curve from borehole Alcsútdoboz 2. (For the legend, see Fig. 4)
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1. Mikrit (III. tábla). A formáció leggyakoribb mikrofáciese szemcséket 
alig tartalmazó „üres”  mikrit. Csendes vízi mésziszaplerakódás, melyet vékony 
pelites közbetelepülések tagolhatnak.

A konszolidálatlan vagy félig konszolidált iszap makroszkóposán is meg
figyelhető szakadási, csúszási, folyási, felszakadási jellege a mikroszkópi vizs
gálat során is jellemzőnek mutatkozott. A szindiagenetikus folyamat során lét
rejött apró-, ill. mikrogumós szerkezetet a IV. tábla fényképei illusztrálják.

A típusnak az összlet alsó szakaszára korlátozódó változata az agyagos 
mikrit, ahol az agyagos sávok (2—4 mm vastag) sűrű sorozata tagolja a kőzetet.

2. Oolit (V tábla 4.; VI. tábla)
A formáció bázisának jellegzetes, de a magasabb szintekben is előforduló 

mikrofáciese, mely 0,3—0,4 mm átmérőjű, közel azonos nagyságú, gömb alakú 
szemcsékből épül fel. Belsejüket gyakran dolomitkristály tölti ki. A gömböcs- 
kék felületén megfigyelhető vékony mikritfilm feltehetően cyanophyta bekér- 
gezés. A szemcsék közti teret mikrit, mikropátit, vagy pátit tölti ki. A szemcsék 
belsejének dolomit-kitöltése valószínűleg korai diagenetikus oldás és újraki- 
csapódás eredménye.

3. Onkoidos, intraklasztos biomikrit —biopátit (II. tábla 2., 4.)
Koptatott, lapos—kerekített intraklasztok, algabekérgezéses szemcsék és

közel parallel szemcse-orientáció jellemzi ezt a mikrofácies típust.
4. Molluszkás biomikrit—biopátit
A mikrites szövetű kőzetfajták közé éles határfelületekkel, nagyobb ener

giaindex-szel jellemezhető biogén rétegek, lencsék iktatódnak be. A vékony
héjú kagylók a rétegződéssel párhuzamosan helyezkednek el.

5. Gastropodás oolit (I. tábla 1., 2.; II. tábla 3.)
A rétegsor legjellegzetesebb mikrofáciese. Az apró csigák tömegét és az 

ooid szemcséket valószínűleg algamúködéssel kiválasztott vörös, vasoxidos ké
reg veszi körül. A vörös színű, nagyobb oxidációs fokot jelző csigaoolit réte- 
gecskéiből az iszapfrakció teljesen kimosódott, kötőanyaga oldatból kivált 
pátit.

Az ooidok és a Gastropodák belseje gyakran részben, vagy egészben pát- 
tal kitöltött. Geopetália-jellegű kitöltésként késői diagenetikus kiválású dolo- 
mitkristályokat lehetett megfigyelni.

Az egyes szintekben megfigyelt anhidrites biomikrit voltaképpen nem 
önálló szövet változat. Jellegzetessége az, hogy az ősmaradványok üregeit, va
lamint a kioldott héjak helyét is anhidrit tölti ki.

Szerves mikrofácies

A szervesanyag relatív mennyisége ebben a 214 m vastagságú formációban 
rendkívül csekély (6. ábra). Az alsó 20 m-es szakasz kivételével a „nagyon ke
vés”  relatív mennyiségi értékkategória a jellemző. Mindössze hat minta anyaga 
tér ettől el, amelyből kettő a „kevés” , négy pedig a „nyomokban”  kategóriába 
tartozik.

Az alsó szakasz szervesanyagának relatív mennyiségi értékei — a fekü 
Dinnyési Dolomit Formáció gazdag szervesanyagának utolsó előfordulásaként 
— néhány mintában elérik a „közepes”  és „sok” kategóriát, jelezve egyúttal 
azt a feltűnő különbséget, amely a felső-perm és az alsó-triász képződmények 
szerves mikrofáciesében ettől a mélységtől kezdődően kirajzolódik.

A szervesanyag szemcseösszetételében a szén relatív mennyisége alig kü
lönbözik a Hidegkúti Formációétól. Talán a 860 — 835 m közötti szakasz gya
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kori ,,1—2 db”  és „kevés” kategóriái jelölnek a „közepes”  és „sok” között sű
rűn ingadozó értékek között egy szegényebb szakaszt.

A sporomorpha relatív mennyiségi értékei — a fekü és fedő formációkéhoz 
viszonyítva — feltűnő változást mutatnak. A formáció alsó szakaszán, 884,0 —
865,0 és 909,0 — 894,0 m mélységközökben kirajzolódik ugyan egy-egy rövid, 
„sok”  értékű csúccsal jellemezhető maximum a görbén, csakúgy, mint a felső 
szakasz 731,0—706,0 m mélységközében egy kettős „tömeges”  csúcsú maxi
mum, de a formáció egészére mégiscsak az „1 —2 db” és „0 ” minimum értékek 
a jellemzők.

A planktonnak csak a formáció felső harmadában van szerepe a szerves
anyag szemcseösszetételében. A 772,0 — 759,5 m mélységközben jelentkező

6. ábra. Alcsútdobozi Mészkő Formáció. Az Alcsútdoboz 2. sz. fúrás szerves mikrofáoiese. 
(A jelmagyarázatot lásd a 4. ábrán)

Fig. 6. Alcsútdoboz Limestone Formation. Organic microfacies from borehole 
Alcsútdoboz 2. (For the legend, see Fig. 4)
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„sok” és „közepes” , valamint a 730,0 — 720,0 m közötti „sok” és „tömeges” 
csúcsokkal szereplő maximumok jól jelzik az egykori tengeri üledékgyűjtő nyílt
vízi környezetét, de a 920,9—787,5 m mélységköz száz métert meghaladó üle
déksorából való hiánya jellemzője e formációnak.

Az „egyéb alakos elem” -ek előfordulása egybeesik a planktonéval. 765,0 —
706.0 m közötti átlagértéke a „sok”  kategóriába tartozik.

Az egykori biotóp algaszármazékának tekinthető „kolloid”  előfordulása 
viszont az előző két szemcse-fajta mennyiségi értékének fordítottját mutatja 
az értékgörbón. Folyamatos előfordulásúnak 920,9 — 754,0 m mélységközben 
jelentkezik, de egy-egy mintában 731,0 m-ig szórványosan még megjelenik. 
Mennyiségi értékei a „közepes” és „sok”  kategóriák között ingadoznak.

A szén a „durva”  mérettartományban rendkívül gyéren, szórványosan, 
az „ 1 —2 db” -os értékkategóriában jelenik meg. A „közepes”  méretűek három 
rövidebb-hosszabb szakaszban folyamatosan és a formáció alsó harmadában 
— egy hasonló nagyságú szakaszban — megszakítva jelentkeznek. A formáció 
alsó, 16 m-es szakaszában jelentkező „sok”  és „közepes”  értékű, folyamatos 
görbe még a fekü Dinnyési Dolomit Formációban szereplő értékkategóriák foly
tatásának tűnik. Az e feletti 46 m-es üres szakasz után következik a 877,0 —
831.0 m mélységközben kirajzolódó, megszakított előfordulású, „kevés”  átlag
értékű, második pozitív szakasz, majd 822,5 — 782,5 m-ben ugyancsak közepes 
átlagértékű, folyamatos görbével jelentkező harmadik szakasz. A 749,5 —
706.0 m mélységközben „ 1 —2 db”  és „sok” relatív mennyiségi értékkel sze
replő, összefüggő görbével jelentkező negyedik szakasz és harmadik között, 
egy-két mintában szintén megjelenik a szén közepes frakciója.

Az apró szemcseméret átlaggörbéjének lefutása ugyanezt a szakaszossá
got mutatja, de magasabb értékekkel és folyamatos előfordulással, hűen tük
rözve a szén váltakozó értékeit. A szemcsék koptatottságára az „erősen kop
tatott” , bontottságára viszont — két szakasz kivételével (802,5 — 780,0 és
916.0 — 883,0 m) — a „gyengén bontott” érték a jellemző.

A sporomorpha-érettségi index „3”  körüli.
Biofácies
A formáció alsó részén található oolitos mikrofáciesek faunamentesek. A 

felette következő mikrogumós, mikropátitos szövetű kőzettípusban féregnyo
mok, bioturbációra utaló szerkezetek figyelhetők meg.

A 897,0 — 884,0 m közötti szakaszon Ostracoda teknők felhalmozódása 
észlelhető. Az Ostracodák, ha nem is ilyen nagy mennyiségben, de rendszeresen 
előforduló elemei a mikrofaunának a formáció magasabb részein is.

Az azonosítható Foraminiferák első megjelenése 867,3 m-ben van, de na
gyobb számban csak 799,3 m felett mutatkoznak. Egyhangú asszociációt al
kotnak, mindössze két faj : Gyclogyra? mahajeri Brônn. et al. és a Rectocornu- 
spira kalhori Bröistn. et al. és R. reschi Oravecz-Scheffer L. tábla, 3 —4.) je
lenlétével. 738,0 m-ig folyamatosan, de közepesnél nem nagyobb mennyiségben 
találhatók. Mellettük a Spirorbis phlyctaena Brönn. et al. fennőtt Annelida 
található rendszeresen.

Jellegzetes, a formáció felső részén többször ismétlődő lito-, ill. biofácies- 
típus a gastropodás oolit és gastropodás mikrit. A 755,0 — 751,0 m-ig vett min
tákban Natica sp. domináns, ezen kívül a Holopella sp., ?Acteinina sp.
?Pleurotomaria sp. ismerhető fel.
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A formáció felső szakaszán gyakran Mollusca és Ostracoda töredékek tö
meges felhalmozódása tűnik fel, összemosott, lumachella-szerű betelepülések
ként (I. tábla 2., 4.). Ezekben mikrofaunát nem találtunk.

A formáció alsó szakasza kétosztatúnak tűnik. A 919,0* —904,0 m közötti 
szakasz sporomorpha-ta,rta,lombnn alig, de taxon-összetételében alapvetően kü
lönbözik a formáció magasabb tagjaitól. A felső-perm legfiatalabb sporomorpha 
együttesének már kis taxon számú, de még jellemző bisaccatos és Tympanicys- 
ta-s társulásaiban 919,0 m-nél jelennek meg azok a nagyméretű, leggyakrab
ban tetrádokban előforduló harasztspórák, amelyek a formációnak innen kez
dődő szakaszát kronosztratigráfiailag már egyértelműen a triász időszakhoz 
sorolják. Ezek közül legjellegzetesebb a Lapposisporites V is s c h e r  1966 és a 
Kraeuselisporites (L e s c h ik , 1955) emend. Ja n s o n iu s  1962. Ebben az együttes
ben találjuk a Lunatisporites novimundi (Ja n s o n iu s , 1962) Sc h e u r in g  1970, 
a Lunatisporites noviaulensis (L e s c h ik , 1956) Sc h e u r in g  1970, és a felső- 
permből áthúzódó Klausipollenites schaubergeri (R . P o t o n ié  et K l a u s ) 
J a n s o n iu s  1962, valamint a Striatoabieites richten (K l a u s , 1955) H a r t  1965 
fenyőpollen fajokat is (LIV —L X X . táblák).

904,0 — 796,0 m mélységközben egy nagyon gyér, faj és példányszámban 
egyaránt szegény szakasz van, amelyet a Cyclogranisporites és a Spheripottenites 
következetes előfordulásával, valamint az előző sporomorpha taxonok szórvá
nyos megjelenésével jellemezhetünk.

A formáció 796,0 — 708,0 m mélységközére lényegében az a jellemző, hogy 
dominancia értékükkel változnak azok a mikroplankton elemek, amelyek fel
lépése a Scythiana spinulosa GÓCZÁN, 1987 megjelenésével (796,0 m) indul, és 
néhány méter után tömeges példányszámmal szerepelnek, dominanciájukat 
gyorsan és sűrűn váltogatják az egymást követő asszociációkban. A száraz
földi növényvilágot ebben a szakaszban csupán néhány Cyclogranisporites és 
Spheripollenites képviseli (L X III—LXIV. tábla).

A  formáció képződményei az alábbi palynozónákba’ sorolhatók :
— 922,4— 919,0 m : Tympanicysta—Punctatisporites—Calamospora együttes-zóna,
— 919,0 — 904,0 m : Lapposisporites—Kraeuselisporites együttes-zóna,
— 904,0— 796,0 m : Cyclogranisporites—Spheripollenites együttes-zóna,
— 796,0— 781,0 m : Scythiana spinulosa dominancia-zóna,
— 781,0— 719,0 m : irreguläre—compressa—Cyclogranisporites együttes-zóna,
— 719,0— 708,0 m : Scythiana spinulissirna dominancia-zóna.
A  zónajelző fajok fotóit az L I 7 —L X X . táblákon mutatjukA>e.

Fácies-értelmezés
A szedimentációs környezet változásait az üledéksor jellemző litofáciesei 

alapján és a megfigyelt ősmaradványegyüttes alapján próbáljuk rekonstruálni 
(a fácies-görbét az 5. ábrán tüntettük fel).

A formáció kezdő rétegei megszakítás nélkül, folyamatos tengeri kifejlő
déssel települnek a lagúna-kifejlődésű algás, evaporitos Dinnyési Dolomitra.

A formáció képződése viszonylag egységes lagúnában ment végbe. A za
vartalan mikrorétegzettség hullámverési zóna alatti üledék-felhalmozódásra 
utal, melyet csak vékony betelepülésekként szakítanak meg bioturbációs, fé- 
regnyomos, iszapcsúszásos szakaszok. Enyhén dőlő, ferde lerakodási felületet 
kell feltételeznünk, ahol az üledék csúszása, torlódása végbement.

* A  litosztratigráfiai határ 920,9 m-ben van.
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A gastropodás mikrit fácies képződése algagyepes aljzathoz kapcsolható 
(A sse r e t o  — R iz z in i , 1975). A kis termetű csigák a tengeri fű leveleire tapadva 
éltek nagy tömegben, védett, lapos, parti életterekben. A dús vegetáció szűrő 
hatása okozza a finom, pelites üledék lerakódását, vasas bevonatuk anyaga 
pedig a szárazföldről bemosott vasas oldatokból származtatható.

Az oolitos fáciesekben a csigák töredékesebbek, a mésziszap a szemcsék 
közül kimosódott, majd a diagenezis során a pórusokban durva pátit kötőanyag 
keletkezett. Ez az üledéktípus az erős hullámverés zónájában keletkezett, való
színűleg a lagúnát részlegesen elrekesztő ooidos homokdombokon.

A márgás rétegszakaszok esetében sem számolhatunk jelentősebb mélyü
léssel, mivel itt is megtalálhatók az oolitos, csigás—oolitos közbetelepülések. 
A 882,0 — 834,0 méterközben levő márgás szakaszban az Echinodermaták fel
tűnő megcsappanása és ezzel egyidejűleg az algák elszaporodása a sótartalom 
megváltozására utalhat.

A formáció felső szakaszán, 785 m-től hirtelen megjelenő és végig kimutat
ható tengeri mikroplankton-dúsulás a lagúna nyílt vízi kapcsolatát jelzi.

H i d e g k ú t i  F o r m á c i ó

A Hidegkúti Formációt a fúrási szelvényben 706,0 — 593,0 m között azo
nosítottuk, valódi vastagsága kb. 100 m. A felső szakaszon a dőlés 0 — 20°, az 
alsó szakaszon általában 25—40°. A kőzet helyenként gyüredezett.

A kőzettani jellegek alapján a formáció egy alsó kőzetlisztes — pelites és egy 
felső — karbonátos (dolomit—mészkő) kifejlődésű szakaszra osztható. A ko
rábban megjelent rétegtani összefoglalások (Magyarország litosztratigráfiai 
formációi, 1983; H a a s  J. — K o v á c s  S. 1985, p. 7) az alsó, vörös, kőzetlisztes — 
pelites rétegcsoportot az Arácsi Márga Formáció részének tekintették. Az egy
ség — a mai felfogásunk szerint — rétegtani helyzete, kőzetkifejlődése, szedi- 
mentológiai jellegei, fedőjének a Hidegkúti Dolomit Tagozattal rokonítható 
karbonátos kifejlődése miatt, valószínűleg a Hidegkúti Homokkő Tagozatnak 
felel meg. A formáció felső, karbonátos részét a Hidegkúti Dolomit Tagozatba 
soroljuk.

Az alsó határ éles, bár kissé tektonikusán zúzott. Az Alcsútdobozi Mészkő 
Formáció mészkő rétegeire gyakorlatilag átmenet nélkül következnek a Hideg
kúti Formáció vörös, kőzetlisztes márga rétegei.

A formáció felső határa kevésbé éles. A legfelső, vöröses színű dolomitpad 
fölé a Csopaki Márga Formáció szürke mészkő rétegei települnek, amelyek 
azonban a legalsó részen már kismértékben dolomitosak.

A formáción belül három szintben alkáli jellegű csillám-diabáz kőzetet 
harántolt a fúrás.

Makroszkópos kőzettani jellegek
A Hidegkúti Homokkő Tagozat (706,0 — 631,0 m) vörös színű aleurolit és 

meszes aleurolit váltakozó rétegeiből áll (VII. tábla), helyenként homokkő len
csékkel, illetve egészen vékony homokkő rétegekkel.

Az aleurolit rétegek közé 706,0 és 691,0 m, illetve 640,0 és 631,0 m között 
gyakran világosszürke, 5 — 10 cm-es mészkő-rétegek, -lencsék ékelődhetnek. 
Meszes betelepülések a 691,0 — 670,0 m közötti szakaszon nincsenek, 670,0 —
640,0 m között meszes sávok helyettesítik azokat. 704,0 m-ben lumachella 
észlelhető.
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Az aleurolitok vékony (3 — 10 cm), nagyon vékony (0,3—3,0 cm), illetve 
mikrorétegesek, egyes szakaszokon az aleurolit leveles elválásé, más mélysé
gekben iszapcsúszási nyomok figyelhetők meg.

A Hidegkúti Dolomit Tagozat (631,0—593,0 m) zöldesszürke, illetve vi
lágosszürke, a legfelső részen vöröses színű dolomit, agyagos dolomit, valamint 
dolomitos mészkő és mészkő rétegekből áll. Az egyes kőzettípusok 5 — 10 m-es 
rétegcsoportokat alkotnak. A tagozat alsó határánál éles kőzettani és színbeli 
változás van.

A Hidegkúti Dolomitban végig jellemző a vékonyréteges kőzetszerkezet. 
Ezen belül a mészkő szakaszokon az agyaghártyás (esetenként sztilolitos) és 
a gumós, plasztos kőzetszerkezet jellemző.

A dolomit rétegek általában likacsosak, többször szivacs jellegűek. 
A pelitesebb részeken autigén breccsásodás jelentkezik. A  felső részen a 
gipsz—anhidrit foltokban, lencsékben és gyöngysorszerű alakulatokban fi
gyelhető meg.

Kőzetösszetétel

A Hidegkúti Homokkő Tagozat kőzeteiben a karbonáttartalom 10—30% 
között ingadozik, átlagosan 20% körül van. A MgO-tartalom minimális, a 
A1„03 és Si03 30—40%, az A120 3 4 — 8% között változik (7. ábra).

A formáció felső szakaszán a Hidegkúti Dolomit Tagozatban a karbonát
tartalom 60—90% között változik. Az alsó mészkő rétegcsoportban 626,0 és
608,0 m között a Mg-tartalom felfelé fokozatosan nő. A legfelső, dolomitos 
részen a CaO-tartalom 22—24%, a MgO-tartalom 13 — 14% (a dolomit ásvány 
30%-a CaO, 22%-a MgO), aS i02 5 —8%, az Al20 3-tartalom 2%. A P 20 5-tartalom 
általában 0,1% alatt marad, csak az egység alsó részén emelkedik 0,2%-ig.

A formáció átlagos nyomelemtartalmára 115 minta alapján a következő 
értékeket kaptuk (ppm): В =  69, Ba=804, Be = 8, Со =  32, Cr =  29, Cu =  50, 
G a= 19, Ni =  22, Pb =  17, Sr=1610, V=32,  Zn =  60, Zr =  600.

A Hidegkúti Formáció nyomelemei az alatta települő Alcsútdobozi és a 
fedőjében lévő Csopaki Márga Formációk között átmeneti jellegeket mutatnak. 
Csupán az alacsony Zn és az üledékes átlagnál magasabb Cu tartalom érdemel 
említést.

A röntgendiffrakciós- és termikus elemzések szerint a hidegkúti dolomit 
jól kristályos, sztöchiometrikus dolomit ásványt tartalmaz. Lejjebb, a 10 — 
40% dolomitot tartalmazó kevert (karbonátos— pelites— törmelékes) kőzetek
ben a dolomit rosszul kristályos és gyakran izomorf Fe2+ helyettesítéses (an- 
kerites). A homokkőben a karbonátok mellett illit—montmorillonit kevert 
szerkezetű agyagásvány (30—50%), alárendelten kaolinit és/vagy klorit (5 — 
10%), montmorillonit, valamint kvarc (20—30%) és földpát (5 — 15%) a fő kő
zetalkotó ásvány. Helyenként kisebb mennyiségben hematit is kimutatható 
volt (ez adja a kőzet vörös színét).

A felső szakaszon (605,1 m) az agyagos dolomitban 20% gipszet és anhid- 
ritet mutatott ki a röntgen-, a DTGr- és a mikromineralógiai elemzés. A vékony- 
■csiszolatokban 624,0—600,0 m között lehetett anhidritet megfigyelni. Az ez 
alatt lévő mészkő rétegcsoportban (624,0—609,0 m) a mikromineralógiai vizs
gálat egyéb szulfátokat : cölesztint, baritot és emellett fluoritot és perovszkitet 
is kimutatott. A baritnak, fluoritnak és cölesztinnek egyes szintekben való 
megjelenése — bár karbonátos kőzetekben is gyakoriak — hidrotermális ha
tásra is utalhat.
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A barit a Hidegkúti Homokkő Tagozat alsó szakaszán is (695,4 — 675,4 m) 
viszonylag jelentős mennyiséget képvisel (41% 675,4 méterben, ill. 74% 
695,4 méterben a nehézásványok %-ában kifejezve). Az allotigén nehéz
ásványok közül a kifakult és kloritosodott biotit jelentős mennyisége feltűnő 
(pl. 675,4 m, 655,5 m, 636,0 m). Ezen kívül gránát és epidot foi'dult elő rend
szeresen.

Mikrofácies

Az alsó, Hidegkúti Homokkő Tagozat kőzetlisztes, pelites kőzettípusai 
(VII. tábla, 2., 3.) csiszolatban kevéssé karakterisztikusak. (A kőzetszöveti jel
lemzők mélység szerinti alakulását a 8. ábra mutatja.) A domináns kőzettípus

8. ábra. Hidegkúti Formáció. Az Alesútdoboz 2. sz. fúrás kőzetszöveti jellemzői, mikro- 
fosszíliái és fáciesgörbéje (A jelmagyarázatot lásd a 7. ábrán)

Fig. 8. Hidegkút Formation. Borehole Alesútdoboz 2 : textural characteristics, micro
fossils and facies curve. (For the legend, see Fig. 7)

mikrorétegzett, kőzetlisztes és agyagos—mikrites vagy pátos sávok váltakozá
sából áll. A kőzetliszt-méretű kvarc- és csillámszemcsék és ezekkel párhuzamo
san a pirít eredetű limonit szemcsék mennyisége a szakasz középső részén je
lentős. A biogén komponensek (főleg Echinodermata vázelemek) a tagozat 
felső részében viszonylag gyakoriak.

A felső, Hidegkúti Dolomit Tagozatra az intraklasztos és ooidos mikrit 
vagy mikropátit szövet jellemző (VII. tábla, 1., 2.), igen kevés bioklaszt szem
csével. A tagozat alsó, mészkő kifejlődésű részén (626,0 — 617,0 m) az oopátit 
kőzettípus jellemző. Az ooidok mennyisége az 50%-ot is meghaladja. Ugyanitt 
egy vékony rétegben az Ostracoda teknők gyakoriak.
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Szerves mikrofácies
A formáció egészére a szervesanyag relatív mennyisége tekintetében a ..na

gyon kevés” értékkategória jellemző (9. ábra).
Összetételében a „szén” , a „sporomorpha” , az „egyéb alakos elem” és a 

„kolloid” végig szerepet játszik, a „plankton” viszont csak a formáció alsó két 
harmadában következetes előfordulású (706,0 — 636,0 m).

A szán relatív mennyisége a formáció egészében sűrűn, szinte méterről- 
méterre változva az „ 1 —2 db” és a „sok” kategóriák között erős ingadozást 
mutat. Középérték-görbéje csupán a formáció felső szakaszán, a dolomitban 
és dolomitmárgában 610,0—593,0 m között esik egy „közepes” értékcsúccsal 
az átlag alá, s így jellemző tagolódást nem mutat.

Szemcseeloszlásában a „durva” frakció csak elszórtan, a „közepes”  méret
tartományú következetesen, de mennyiségi értékében erősen ingadozva, az 
„apró” pedig folyamatosan, (a formáció alsó és felső tíz méterének kivételével) 
egy enyhén hullámos, közepes átlagérték-görbével szerepel. A szén megtartását 
az erős koptatottság és gyenge bontottság jellemzi.

A sporomorpha relatív mennyisége erősen ingadozó. Átlagérték-görbéjének 
lefutása a formációt három jellegzetes szakaszra tagolja. 704,0 m-től 665,0 m-ig 
tart az alsó szakasz, amelyben a két szélen jelentkező minimum közötti maxi
mum átlagértéke a „sok” kategóriát éri el.

Hasonlóan indul és fejeződik be a második szakasz, mely 665,0 és 637,0 m 
között rajzolódik ki, de csak a „közepes”  kategóriát elérő maximummal.

A felső szakaszon, 637,0—593,0 m között, két szélső minimummal közre
fogott, kettős csúcsú, aszimmetrikus maximum jelentkezik: 625,0 m-ben „tö 
meges” , 603,0 m-ben „sok” értékkategóriájú csúcsokkal.

9. ábra. Hidegkúti Formáció. Az Alcsútdoboz 2. sz. fúrás szerves mikrofáciese. 
(A jelmagyarázatot lásd a 7. ábrán)

Fig. 9. Hidegkút Formation. Borehole Alcsútdoboz 2 : organic microfacies. 
(For the legend, see Fig. 7)
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A formáció alsó határától 636,0 m-ig előforduló „plankton” átlagérték
görbéjének lefutása a sporomorpha-görbe fordítottja.

Az „.egyéb alakos elem” előfordulása és mennyiségi változása nem mutat 
összefüggést sem a sporomorphával sem a planktonnal.

A „kolloid” relatív mennyiségi értékgörbe lefutása — a 647,0 — 632,5 m 
mélységköz kivételével — a sporomorpháéval korrelál.

A szén a durva frakcióban csak szórványosan fordul elő, a közepes szemcse- 
tartományban pedig — a következetes előfordulás ellenére — oly sűrűn vál
tozó, hogy jellemző értékgörbét nem mutat. A finom frakció relatív mennyiségi 
változásai a szénével megegyezőek. A szénszemcsék általában „erősen kopta- 
tott” -tak, csupán a 635,0 — 593,0 m mélységközben mutatkozik az átlagtól el
térő, erős ingadozás.

A szemcsék bontottsága — 1—2 minta kivételével — a formáció egészé
ben a „gyengén bontott”  kategóriába tartozik.

A sporomorpha és plankton érettségi indexe alacsony, csupán néhány rö- 
videbb szakaszon éri el a 3,0 értéket.

Biofácies
A formáció ősmaradványokban szegény, helyenként faunamentes. A 

legalsó részen lumachella található. Vékonycsiszolatban, a formáció alsó tago
zatának felsőbb részén, az Echinodermata vázelemeken kívül kevés Ostracoda 
metszet és féregjárat nyom van. A legalsó mintákból meghatározható Fora- 
miniferák: Glomospira reguláris L ip ih a , valamint néhány Erlcmdia és Glomo- 
spirella nemzetségbe sorolható maradvány. Feljebb mennyiségük csekély.

A formáció sporomorpha asszociációira lényegében a szervesvázú tengeri 
mikroplankton dominanciája jellemző, csupán a felső szakaszában (627,0 —
593,0 m) változik a kép a Densoisporites nejburgii (Sc h u l z ) B a l m e  harasztspóra 
megjelenésével (LXVIII. tábla).

A szervesvázú mikroplankton dominancia-változásai alapján meghatároz
ható zónák közül a következőket lehetett kimutatni :

— reductum —spinulosa dominancia-zóna a formáció bázisrétegeiben ;
— nejburgii—reductum dominancia-zóna a formáció legfelső szakaszában 

(627,0-593,0 m).
A formáció közbülső szakaszában helyenként palynológiailag meddő réte

gek váltakoznak olyan részekkel, amelyekben mind a Scythiana, mind a Meta- 
leiofusa és a Veryhachium nemzetségek tagjai egyaránt megjelennek, de olyan 
szórványosan és kevés példányszámmal, hogy a Scythiana — Veryhachium 
Oppel-zónán belüli rövidebb intervallumokat felölelő dominancia-zónák kije
lölését nem teszik lehetővé.

Fácies-értelmezés
Az értelmezésnél elsősorban a kőzet rétegzési és egyéb szerkezeti sajátsá

gaiból, ásványtani összetételéből (evaporitok) és a fosszíliák ökológiai jellegei
ből indulhatunk ki (a fácies-görbét a 8. ábrán tüntettük fel).

A formáció alsó tagozatában a legalsó rétegekben fellépő Foraminiferák 
és feljebb az Echinodermata váztöredékek alapján kétségtelenül normális 
sósvízi, tengeri kifejlődésű. Feltűnő a mikroplankton nagy mennyisége, amely 
már a formáció legalsó részén jelentkezik és a nyílt tengerrel való kapcsolatot 
jelzi.

A vékony rétegzettség és a pelit— aleurit szemcseméret kis energiájú üle
dékképződési környezetre utal. Az üledék nagyobb része terrigén eredetű, a
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lehordási terület kis reliefenergiájú lehetett, és uralkodóan magmás kőzetek
ből állhatott, esetleg olyan terület volt, amelyből a magmás ásványok örök
lődhettek. A karbonátos betelepülések uralkodóan a biogén dúsulásokhoz (Echi- 
nodermata váztöredék) kapcsolódnak. A lerakodási környezet oxidativ jelle
gére a kőzet vörös színe és a hematit megjelenése utal.

A felső tagozat alsó részét alkotó szürke színű, oopátos, intraklasztos 
mészkő rétegcsoport erősebben mozgatott sekélyvízben jött létre. Ebben a sza
kaszban a szárazra kerülés nyomai nem találhatók meg. A nyomokban mutat
kozó szulfát-ásványok a feljebb lévő sabkha felszínről kiinduló repedések men
tén behatolt pórusvizekből származnak.

A felső tagozat likacsos (evaporit kioldódásos), illetve gipszes—anhidrites 
és egyéb szulfátokat is tartalmazó vékony réteges, intraklasztos és ooidos dolo
mit rétegcsoportja egészen sekély, időnként túlsós, beszáradó lagúnában rakód
hatott le. A formáció felső határánál — nagy valószínűséggel — is ez történt 
(1. egyenetlen, repedéses agyagos felszín). Az evaporitok képződése és részben a 
dolomitosodás is sabkha környezetben ment végbe, mely száraz klímán a part
menti területen alakult ki, esetenként 8 — 10 km széles övezetben, az árapály 
öv fölött.

A pórusvízből közvetlen evaporit-kicsapódásra van mód és oldásos—he
lyettesítéses reakciók is végbemennek. Ily módon lencseszerű gipsz és gumós 
anhidrit testek képződnek diagenezis kezdeti szakaszában.

A Ca-szulfát kiválásával a Mg/Ca arány a pórus vizekben rendkívüli mó
don eltolódik (12-szeres Mg-többletet is regisztráltak). Ilyen körülmények kö
zött az eredetileg kalciumkarbonátos (a mi esetünkben eredetileg is dolomitos) 
üledék dolomitosodik és 1—2 gm-os kristályok képződnek (K in s m a n  I). I. S., 
1969). A recens anyagon végzett röntgenvizsgálatok szerint ilyen módon kris
tályos dolomit képződik (nem protodolomit).

C s o p a k i  M  á r  g a F o r m á c i ó

A meszes —márgás kőzetfajtákból felépülő egységet dolomit képződmények 
fogják közre: felül az Aszófői Dolomit Formáció, alul a Hidegkúti Formációt 
záró dolomitpad (7. ábra). Az 593,0—323,0 m között harántolt változó dőlésű, 
enyhén gyüredezett rétegsor valódi vastagsága: 245 m.

A formáció alsó határa éles. A felső határ az ásványos összetételt és a 
mikrofáciest tekintve az alsóhoz képest már kevésbé az. Mintegy 10 m vastag 
átmeneti szakasz figyelhető meg és ezen belül megy át a kőzetlisztes—márgás 
Csopaki Márga Formáció a csaknem tisztán dolomit anyagú, monoton mikro- 
fáciesű Aszófői Dolomit Formációba.

Makroszkópos kőzettani jellegek

A formáció — a középhegység más területein vizsgált fúrásokhoz hasonló
an — hármas-osztatú. Az alsó szakaszt (593,0 — 530,0 m) 0,5 —2,0 m vastagságú 
világosszürke mészkőpadokkal (lumachella, mészhomokkő) osztott, sötét zöl
desszürke márga, mészmárga építi fel. A középső szakasz (530,0 — 440,5 m) 
alján, 498,0 m-ig zöldesszürke, vörösfoltos márga települ, mely 1—20 mm 
vastagságú mészkőlemezeket és 10 — 15 cm vastag, szürke mészkőlencséket 
tartalmaz. Erre 498,0 és 440,5 m között többé-kevésbé egynemű vörös aleurolit 
következik. A felső szakaszon (440,5 — 323,0 m) visszatér a mészkőlencsés, zöl
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desszürke színű mészmárga (420,0 és 400,0 m között vörös aleurolit közbetele
pülésekkel), majd a rétegsort 369,5 — 323,0 m között zöldesszürke márga, majd 
mészmárga zárja; figyelemre méltó a 349,5—345,0 m közötti vörös, homokos 
márga közbetelepülés.

A rétegsor tulajdonképpen egy nagy ciklusnak is tekinthető a következő 
ciklustagokkal : A =  mészkőbetelepüléses zöldesszürke márga ; В =  zöldesszürke, 
vörös aleurolit közbetelepülésekkel tarkított mészkőlencsés márga; C =  vörös 
aleurolit ; В =  vörös aleurolit közbetelepüléses, mészkőlencsós zöldesszürke már
ga; A =  szürke márga—mészmárga.

A kőzetfajták makroszkópos jegyeit, valamint jellemző mikrofácieseit a 
V I I I -X I .  táblák illusztrálják.

A mindvégig kitűnő rétegzettségű Csopaki Márga uralkodó kőzettípusa 
a mikro rétegzett, leveles elválású márga (VIII. tábla 1.). Gyakoriak a szabályos 
laminációt megbontó bioturbációs formák, a rétegeket harántoló életnyomok, 
járatkitöltések (X. tábla 1., 3.; XI. tábla 3., 4.).

A márgába települt mészkőlencsékben, -lemezekben gyakran megfigyel
hető a jórészt képlékeny, félig konszolidált állapotú üledék felszakadásából 
származó párhuzamos vagy ferde rétegzettséget mutató, intraformácionális 
breccsa—konglomerátum, illetve plasztoklaszt (X. tábla 2.). A közbetelepült 
mészkőrétegek, lencsék felső határfelülete úgyszólván minden esetben erodált. 
Időszakos szárazrakerülésüket a szabad szemmel is megfigyelhető száradási 
repedések bizonyítják (VIII. tábla 2—4.).

Kőzetösszetétel

A rétegsorban a kőzetalkotó elemekeioszlását a 10. ábra mutatja. Eszerint 
a CaO- és a MgO-tartalom, illetve a savban oldható összes karbonát maximuma 
a formáció alsó- és felső határán található. A köztes értékeket összekötő lesi
mított görbe szimmetrikus, mélypontja a formáció középső szakaszára (márga) 
esik. Az együttfutó Al20 :i és SiÖ2 mennyiségének görbéje a karbonáttartalom 
tükörképe. A vastartalom maximuma (10%) a vörös, kompakt márgát jelzi. 
Ugyanerre a szakaszra korlátozódik a legnagyobb mért P ,0 5 mennyiség is 
(0,9%).

A Csopaki Márga Formáció 287 kőzetmintáján elvégzett nyomelemvizs
gálatok szerint a formáció nyomelem-tartalmának átlagértékei (ppm) : B =  114, 
Ba —528, Be= 10, Со =  41, Cr =  48, Cu =  27, Ga=14, Ni = 22, P b=  17, Sr =  2420, 
V =  67, Zn =  67, Zr=208. Itt csupán a Zn halmozódott fel az átlagosnál na
gyobb mértékben.

A röntgen- és termikus elemzés során meghatározott karbonátásványok 
minőségi és mennyiségi változása a makroszkóposán megfigyelt tagolódással 
egyező, de részletesebb és pontosabb szakaszolást tesz lehetővé.

Az uralkodó kalcit mellett az alsó- és felső határ közelében felszaporodó 
dolomit a kiszélesedő reflexiós csúcsok, a széthúzott hőmérsékleti tartomány
ban jelentkező bomlási effektusok szerint, rosszul kristályosodott, feltehetően 
primer keletkezésű, majd valószínűleg a késői diagenezis során izomorf Fe++ 
helyettesítéssel vasas dolomittá, ankeritté alakult. Hozzá kapcsolódó — a for
mációra jellemző ásványtani jelleg — a szakaszosan jelentkező néhány %-nyi 
sziderit.

Az agyagásványok legnagyobb része illit és az ezt kísérő illit—montmo- 
rillonit. Emellett 365,0—525,6 m-ig 25—30%-ban klorit is megjelenik, melyhez 
a formáció alsó- és felső szakaszain kis mennyiségű kaolinit csatlakozik. Né-



33

hány %-nyi földpát a formáció felsó' kétharmadában található, 500 m alatt 
nem észlelhető.

A képződmény nehézásvány tartalma szegényes. Az oxidációs fokot tük
röző pirit/limonit (goethit) mellett kevés, vulkáni törmelékből származó hi- 
persztén, augit, amfibol-félék és biotit található.

Mikrofácies
A formáció mikrofáciesei alapján is jól elkülöníthető környezetétől. Kez

detét a szerves maradványok hirtelen dúsulása jelzi. Gazdag mikrofaunája a 
formáció felső határán, egy méteren belül teljesen eltűnik.

Az említett litofáciesek és rétegzettségi típusok ismétlődésével kijelölhető 
ciklotémák mellett a mikrofácies görbéken közel azonos (50—60 m-es) periodi
citással jelentkező — a bioklasztok maximumával jelzett — 5 csúcs tűnik fel, 
amely egy-egy erős vízmozgásos szakaszt jelez (11. ábra).

Az energiaindex változásaiban is elkülöníthető mikrofácies típusok a kö
vetkezők :

1. Agyagos, kőzetlisztes mikrit és pátit (XI. tábla 2 —4.).
Általában párhuzamosan mikrorótegzett. A sávos szerkezet a pelittartalom 
változásából adódik. Nyugodt vízben lerakodott, a legkisebb energiaindex-szel 
jellemezhető üledék. Jellegzetességei az iszaplakó szervezetek életműködésé
vel kialakult, a paralell laminációt „megzavaró” bioturbációs formák.

2. Plasztoklasztos szövet, intraformacionális breccsa, konglomerátum (X. 
tábla, 2.).
A hullámveréssel felszakított, rövid szállítással kerekített, pátitos szövetű 
lapos kavicsok a beágyazó mikrites alapanyagnál alig idősebb, még nem telje
sen konszolidálódott rétegekből származnak. A rétegződéssel párhuzamosak 
vagy ferde helyzetűek. A kavicsok kompakció során bekövetkezett deformá
ciója, megnyúlása plasztikus állapotban történt lerakódásra utal.

3. Molluszkás biomikrit.
Teljesen ép, vékonyhójú, a leülepedési felülettel párhuzamosan rendezett Bi- 
valviák tömegét tartalmazó, mikrit alapanyagú biogén mészkő. A kagylóhé
jak között változó mennyiségű Crinoidea nyéltag található.

4. Ostracodás biomikrit, illetve mikropátit (IX. tábla, 2.).
Párhuzamosan irányított elrendeződésben, сзакпет kőzetalkotó mennyiségű 
Ostracoda teknőt tartalmazó mikrofácies, szórtan elhelyezkedő Crinoidea nyél
töredékekkel.

5. Crinoideás biopátit (IX. tábla 4.).
A bioklasztos mikrofácies típusok mindegyikében találni Crinoideákat, de 
jelentősebb önálló dúsulásuk csak az erős vízmozgásra utaló, nagy (cm-es) 
intraklasztokat is tartalmazó, pátos kötőanyagú rétegekre korlátozódik.

6. Oopátit (IX. tábla, 3.).
Önállóan csak ritkán fordul elő, rendszerint a mikrofaunás szakaszok kísérője 
(1. a 11. ábra megfelelő oszlopát). A környezet oxidációs foka szerint limonit 
vagy vaskarbonát kérgű, 0,1 —0,3 mm átmérőjű, gömb alakú szemcsék (pszeu- 
dooidok).

Szerves mikrofácies
A szervesanyag relatív mennyisége szegényes, és meglehetősen egyhangú 

is. Csak hellyel-közzel lépi túl a „nagyon kevés” kategóriát. A 270,0 m-es 
ossz vastagságból méterenként vizsgált minták közül mindössze 20 min-
s
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■ H  2íSEI 3ЕЕЗ ШШ 6ЕЕЗ »EU 7ЕЭ »E3 »ЕНЗ EZ3
10. ábra. Csopaki Márga Formáció. Az Alcsútdoboz 2. sz. fúrás kőzetanyagán végzett 

műszeres analitikai vizsgálatok eredményei
1. Mészkő, 2. mészmárga, 3. dolomit, 4. dolomitmárga, 6. márga, 6. homokos márga, 7. csillámdiabáz, 
8. dolomit, 9. kaiéit, 10. sziderlt, 11. gipsz, 12. anhidrit, 13. montmorillonit, 14. illit+illit-montmorillomt,

15. kaolinit— ki őrit, 16. kvarc, 17. földpát 
Erratum: -«-FeO
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Fig. 10. Csopak Marl Formation. Borehole Alcsútdoboz 2: analytical data 
1. Limestone, 2. calcareous marl, 3. dolomite, 4. dolomarl, 5. marl, 6. sandy marl, 7. mica-diabase, 8. dolomite, 
9. calcite, 10. siderite, 11. gypsum, 12. anhydrite, 13. montmorillonite, 14. illite+illite-montmorillonite, 

15. kaolinite— chlorite, 16. quartz, 17. feldspar 
Erratum: -»-FeO

8*
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11. ábra. Csopaki Márga Formáció. Az Alcsútdoboz 2. sz. fúrás kőzetszöveti jellemzői.
(A jelmagyarázatot lásd a 10. ábrán)

Fig. 11. Csopak Marl Formation. Borehole Alcsútdoboz 2: textural characteristics.
(For the legend, see Fig. 10) J
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tában érte el a „kevés”  és két mintában a „közepes” mennyiségi értéket 
(12. ábra).

A szerves mikrofáciest alkotó komponensek eloszlása és az egyes szemcse
frakciók relatív mennyisége és megtartása azonban már közel sem ilyen mo
noton. Az összetételben a szénen és a sporomorphán kívül legnagyobb szerepe 
a szervesvázú mikroplanktonnak van — amely a fúrás egész rétegsorát te
kintve — ebben a formációban jelentkezik a legkövetkezetesebben és legna
gyobb mennyiségi értékkel. Jelentős mértékű az „egyéb alakos elem” és a „kol
loid” szervesanyag is.

A szervesanyag szemcseösszetétele és szemcseeloszlása, valamint az egyes 
frakciók mennyiségi változásai alapján jellegzetes ritmicitás állapítható meg, 
amit legfrappánsabban a sporomorpha mennyiségi értékeiből kapott átlaggörbe 
lefutási tendenciája mutat. Ugyanezt adja a szén durva frakciójának görbéje 
is, amelyik a sporomorpháéval szinte tökéletes összehangban van (12. ábra).

A formációt az alsó részen (az 563,0—593,0 m mélységközben) a sporo
morpha átlaggörbéjének az uralkodóan „sok” és ritkábban jelentkező „kevés” 
kategóriák közti ingadozása jellemzi. Ezt a szeszélyes ingadozást leghívebben 
a szén „apró”  frakciójának görbéje követi, de az „egyéb alakos elem” -é sem 
mutat ellentétet.

Biofácies

Mikrofauna-tartalma szerint a formáció három részre tagolódik :
1. Az alsó szakasz (593,0—530,0 m) mészkőbetelepüléses márga összleté- 

ben a faunaszegény Hidegkúti Formációhoz képest hirtelen megnövekedett a 
szervesmaradvány-tartalom. Molluszkás, majd echinodermatás, bioturbációs, 
féregnyomos mikropátit, ostracodás és gastropodás biomikrites rétegek váltják 
egymást. A Foraminiferák itt alárendelt szerepűek. Néhány Ammodiscus sp. 
és Glomospirella cf. ammodiscoides Rauser ismerhető fel csupán az 544,0 in
tői kezdődően 532,0 m-ig.

2. A középső szakasz (531,0—400,0 m) márga, részben mészkőlencsés 
márga rétegcsoport, mely foraminiferás mikrit, crinoideás pátit, kőzetlisztes 
mikropátit, plasztoblasztos mikropátit, biopelpátit mikrofácies típusokból áll. 
Mindezeket a Meandrospira pusilla (Ho) (LI. tábla, 1 — 3. ábra) gyakori, 
helyenként tömeges jelenléte jellemzi. Mellette szórványosan csak egy-egy 
Nodosaria hoi scyphica Trifonova metszet található.

3. A felső, felfelé egyre meszesebb kifejlődésű szakasz (400,0—323,0 m) 
mikrofaunájából teljesen eltűntek a Meandrospira pusilla (Но) példányai. 
Néhány metszetben megjelenik viszont a „Meandrospira gigantea”  Farabe- 
goli faj. Mellette néhány Glomospirella cf. ammodiscoides Rauser és Ammo
discus sp. figyelhető meg. A középső szakaszhoz képest egészében gyérebb a 
fauna. Kivételt képez a 322,7 m-es mélységben tömegesen felhalmozódott 
Ostracoda-teknőkből álló bioklasztit. Sztratigráfiai és faciológiai szempontból 
is figyelemre méltó a 399,6 m-ben megtalált Costatoria costata és néhány 
Ammonites-metszet.

A formáció palynológiai arculatára a Densoisporites nejburgii (Schulz) 
Balme sensu lato (LXVIII. tábla, 1 — 5.) dominanciája, valamint a Very- 
hachium, reductum (Defl.) Jekhovszky vezetésű szervesvázú mikroplankton 
együttes következetesen gyakori előfordulása nyomja rá bélyegét. Mellettük 
a Punctatisporites, Cycloverrutriletes és Verrucosisporites harasztspórák csak 
akcesszorikus értékkel szerepelnek. A bisaccat pollenek közül a Triadispora
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12. ábra. Csopaki Márga Formáció. Alcsútdoboz 2. sz. fúrás szerves mikrofáciese. 
(A jelmagyarázatot lásd a 10. ábrán)

Fig. 12. Csopak Marl Formation. Borehole Alcsútdoboz 2: organic microfacies. 
(For the legend, see Fig. 10)
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szintén egy-két fajjal és kevés példányszámmal képviselt. A Jugasporitesek- 
kel rokon Neojugasporites nemzetségek tagjai azonban — elsősorban a for
máció felső harmadában — helyenként már szubdominánsak. Ezek egymás
hoz viszonyított mennyiségi változásai alapján a formációban az alábbi paly- 
nológiai tagolódás állapítható meg.

— A formáció 378,3—593,0 m mélységközére eső alsó szakaszát palyno- 
lógiailag a domináns szerephez jutó Densoisporites nemzetség tagjai jellemzik. 
Akcesszorikusan előfordul a Verrucosisporites és a Punctatisporites. A bisaccat 
pollenek mennyisége csekély, csak a szakasz legfelső részén növekszik meg 
hirtelen.

— A 323,0—378,3 m mélységközben, a „tömeges” relatív értékkel sze
replő sporomorpha asszociációkban, a még mindig gyakori előfordulású Den
soisporites nejburgii mellett, jellemző a bisaccatok vezető szerepe. Közöttük is 
elsősorban a Voltziaceaesporites heteromorphus és a Neojugasporites kerek vagy 
ovális, vastag exinéjű, barna testű, sárga légzsákú fajai a dominánsak (LXIX. 
tábla), de a Striâtoabieites és a Lunatisporites is következetes előfordulású. 
Jellegzetes alakja ennek a szakasznak a Neojugasporites új nemzetség is, 
amelyik az indiai Gondvana permjéből leírt és a Glossopteris flóraprovinciá
ban elterjedt Virkkipollenites itt megjelenő példányaival együtt, még a felső- 
perm flórájából kifejlődött alsó-triász vegetáció utolsó tagjainak tekintendők 
{LX IX . tábla, 5.; LX X. tábla, 3.).

F ácies-értelmezés

A Csopaki Formációba sorolt képződmények képződési körülményeinek 
értelmezéséhez a kőzetösszetétel mellett elsősorban a primer üledékes szerke
zetek vizsgálata, másrészt az ősmaradvány-tartalom minőségi és mennyiségi 
eloszlása, illetve a szerves mikrofácies analízis szolgáltatott adatokat (a fácies- 
görbét a l l .  ábrán tüntettük fel).

A formációban domináns márga agyagfrakciójának illit—montmorillonit, 
klorit, és kaolinit összetételéből a lehordási összetételére vonatkozóan nem 
tudunk egyértelműen állást foglalni, csupán annak távolságára s a beszállítás 
energiájára lehet következtetni. A környező szárazföld vegetációjára és klímá
jára a szerves mikrofácies vizsgálatok eredményeiből következtetünk.

A Hidegkúti Formációt lezáró, sabkha fáciesű dolomitpadot követő, fel
felé csökkenő dolomittartalmú ooidos mészkőben hirtelen megjelenő mikro- 
fauna együttes, továbbá a sporomorpha-tartalom ugrásszerű növekedése, majd 
a formáció alsó határa fölött 14 méterrel a szervesvázú mikroplankton meg
jelenése az üledékgyűjtő tartós vízzel borítódására, majd reduktív aljzatú 
lagúnára enged következtetni.

Felfelé a biogén mészkő-betelepülések ritkulása, a pelites anyag mennyi
ségének növekedése, továbbá a szárazulatról beszállított növényi törmelék 
30 gm-nél kisebb mérete a hasonlóan kis méretű haraszt vagy mohaspóra 
szemcsék gyakorisága, a széllel szállítódó bisaccat pollenek alárendelt meny- 
nyisége, valamint az Ammonites-maradványok megjelenése nagyobb parttá
volságra, a pelagicitás növekedésére utal. A növényi törmelék bontatlan, kop- 
tatatlan jellege kis energiájú lebegtetett szállítást és reduktív közegben gyor
san végbement szedimentációt jelez.

Ez a folyamat részleteiben felfelé egyre jobban széthúzódó apró ciklusok 
sorozatából bontakozik ki. Az ismétlődő szakaszok lito- és biofácies-változá- 
sokkal jellemezhetők:
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— a hullámverési zóna alatt, nyugodt vízben pelites üledék rakódott le, párhuza
mos mikrorétegzettséggel, normális sósvízre utaló mikrofaunával ;

— mészvázú fosszíliák feldúsulásával bioklasztos mészkő rétegek, lencsék(í) jöttek 
létre, a szakasz felső részén lumachella jellegű felhalmozódásokkal, amelyek erősebb víz
mozgású környezetben rakódhattak le;

— a kis ciklusok záró jelensége az alig konszolidálódott üledék em-es vastagságú 
lemezeinek felszakadása, rövid távú átmozgatódása. További emelkedést, esetenként 
rövid idejű szárazrakerüléseket jelez az erodált felületeken a száradási repedések meg
jelenése.

A legalsó, uralkodóan karbonátos szakasz fölötti kis ciklusokból álló 
részen (530 m felett) a szerves mikrofáciesben a plankton relatíve megnő 
(a „sok” kategóriába sorolható) és állandóvá válik a szén „durva” frakciója 
(a kolloid méretű szemcsék eltűnésével párhuzamosan). Ezek az adatok a 
tengeri elborítás állandósulását jelzik. A ciklusos ingadozást — egyre elnyúl- 
tabb ütemmel — a sporomorpha mennyisége is mutatja, mégpedig; a nagy 
mennyiségek egybeesnek a plankton és a szén „durva” frakciójának mennyi
ségi csúcsaival. így a nyíltság növekedése nem jelenti a parttávolság növeke
dését, inkább a mélység viszonylagos, periodikus növekedéséről lehet szó a 
pelites ciklustagokban.

A szárazulatról vízi szállítással érkező növényi maradványok „durva”  
frakciójának megnövekedése az áramlási energia felerősödésére, a sporomorpha 
asszociációkban a légzsákos pollenek mennyiségének emelkedése pedig a kör
nyező szárazulatokon dúsabb fenyőerdő kialakulására utalnak.

A formáció középső szakaszán észlelhető vörös színű márga, agyagmárga 
tartósan mélyebb helyzetű, csendesvízű környezetben ülepedhetett le. Az 
ebben feldúsuló sporomorpha és plankton szervezetek nagy szénültségi foka 
(3,5—4,0 közötti konzervációs index) arra utal, hogy a szedimentációs miliő 
nem volt oxidativ. A vörös szín valószínűleg a szárazföldről behordott finom
törmelék relikt bélyege.

A formáció felső szakasza — mint említettük — szinte tükörképe az alsó
nak, az egyes egységek fordított megjelenésével. A felső szakaszon ismét egyre 
gyakoribbá válnak a sekély, mozgatott vízben való leülepedést jelző biogén 
és plasztoklasztos, karbonátos kőzettípusok és folyamatos átmenet mutatko
zik a formáció felső határán megjelenő elzáródó lagúnafácies felé (Aszófői 
Dolomit Formáció).

A Csopaki Márga Formáció tehát partszegélyi képződményekre települő, 
karbonátos lagúnaképződményekkel induló, majd a süllyedés előrehaladásá
val oszcillációkkal, de viszonylag rövid idő alatt nyílttengerivé váló, végül a 
regresszív szárnyon ismét zárt lagúnává alakuló ciklusos fejlődéstörténeti 
folyamatsort képvisel.

A s z ó f ő i  D o l o m i t  F o r m á c i ó *

A fúrás 47,0—323,0 m között harántolta az átlag 25° dőlésű rétegeket, 
így a valódi vastagság kb. 240 m-re tehető. Mivel a Dunántúli-középhegység 
nyugati részén [Szentbékálla (Szentbékálla 1. sz. fúrás), Aszófő, Iszka-hegy

* Az alsó —középső-triász határt a dunántúli-középhegységi triász képződményekre 
vonatkozóan — a jelenlegi mikrobiosztratigráfiai felfogás szerint — az Aszófői Dolomit 
Formáció alsó rétegeiben vonjuk meg. Ezt a formációt — kifejlődése szerint — a 
transzgresszív jellegű alsó-triász rétegsor képződését követő regresszív fázist képviselő 
összletnek tekintjük és e kötetben tárgyaljuk.
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(Iszkaszentgyörgy 3. sz. fúrás)] az egységes kifejlődési jellegeket mutató for
máció vastagsága kitartóan 300 m körüli, feltehető, hogy a formáció nagyobb 
részét (mintegy kétharmadát) a fúrás feltárta (felette diszkordánsan miocén 
rétegek települnek).

Makroszkópos kőzettani jellegek
A formációt csaknem teljes egészében sárgásbarna színű dolomit építi fel 

(XII. tábla, 1.). Nagyobb változékonyság (márga, mészkő betelepülések) csak 
az alsó határ közelében, az átmeneti szakaszon 323,0—310,0 m) figyelhető meg.

A kőzet szerkezetét a vékonyrétegzettség (2—10 cm) jellemzi. Ez lényeges 
bélyeg a fiatalabb triász dolomitoktól való elkülönítésnél. Feltűnő és jellemző 
makroszöveti jelleg a likacsosság, amely evaporitok (anhidrit) kioldódásával 
jött létre.

A dolomit tektonikus hatásra létrejött felaprózódása, murvásodása a fel
tárt szakasz nagy részén jellemző. Másik jellemző sajátság a teljes vastagság
nak mintegy 30%-án megfigyelhető porlódás, amely nem csupán a tektoniku
sán erősen igénybe vett zónákra korlátozódik. Gyakran a porlott szakaszokon 
is világosan kivehető az eredeti mikroréteges kőzetszerkezet. Ily módon az 
epigén porlódási jelenség elsődleges szedimentációs jellegekre vezethető vissza.

Kőzetösszetétel
A kémiai elemzések szerint a közel homogén rétegtani egységben (az át

meneti szakaszt nem számítva) a főelemek megoszlása a következő :
MgO=18 — 20%; CaO = 25—30%; A120 3= 1%; Si02= 1 —8%.
Az elemi összetétel a formáción belül alig változik (13. ábra). Jelentősebb 

változás az alsó átmeneti szakaszon volt kimutatható, ahol a CaO-tartalom 
15%, a MgO-tartalom <10% körüli értékre csökken, az Al20 3-tartalom gyenge 
emelkedése, majd lassú csökkenése, a Si02-tartalom jelentős emelkedése, majd 
szintén jelentős csökkenése mellett (13. ábra). A végig alacsony FeO- és Fe20 3- 
tartalom kissé megnő ugyanezen a szakaszon.

A formációban a dolomit nyomelem-tartalma, 84 minta vizsgálata alap
ján (ppm): B =  8,5, Ba=122, Be =  25, Co = 6,5, C r=l,5 , Cu = 18, G a= l,9 , 
Ni =  1,0, P b=  1,4, Sr =  226, У =  4,1, Zn =  60, Zr=600.

Megállapítható, hogy a formáció kőzettani felépítésében döntő szerepet 
játszó dolomitok nyomelem-tartalma az üledékes kőzetek, valamint a többi 
perm —alsó-triász formáció nyomelem-átlagai alatt marad.

Az ásvány-kőzettani vizsgálatok szerint (röntgen-, termikus elemzés) a 
dolomit 0,5—4,0%-át kitevő oldási maradékában uralkodó ásványok az illit, 
illetve illit—montmorillonit, valamint kvarc. A formáció legalsó, átmeneti 
szakaszán, a dolomit-ásványok mellett szintén illit, illetve illit—montmoril- 
lonit, továbbá goethit, nyomokban földpát és pirít mutatható ki. A nehézás
ványok között az autigén pirít, illetve limonit uralkodik. Az allotigén ásvá
nyok (magnetit, gránát, cirkon, turmalin, epidot, biotit) egészen alárendelt 
mennyiségben szerepelnek.

Mikrofácies
A  mikrofácies vizsgálat során a csiszolatokban három típus váltakozása 

figyelhető meg (a kőzetszöveti jellemzők mélység szerinti alakulását a 14. ábra 
tünteti fel).
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13. ábra. Aszófői Dolomit Formáció. Alcsútdoboz 2. sz. fúrás kőzetanyagán végzett mű
szeres analitikai vizsgálatok eredményei

1. Dolomit, 2. dolomitmárga, 3. agyagos dolomit, 4. mészmárga, 5. agyagkő, 6. dolomit, 7. kaiéit, 8. karbonát, 
9. illit +  illit-montmorillonit, 10. klorit—kaolinit, 11. kvarc 

Erratum: -*FeO
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Fig. 13. Aszófő Dolomite Formation. Borehole Alcsiitdoboz 2: analytical data
1. Dolomite, 2. dolomarl, 3. argillaceous dolomite, 4. calcareous marl, 5. argillite, 6. dolomite, 7. calcite, 8. 

carbonate, 9. illite +illite-montmorillonite, 10. chlorite—kaolinite, 11. quartz 
Erratum: —FeO
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1. Dolomikrit. Horizontális és vertikális metszetben is egynemű, ősmarad
ványokat és egyéb karbonát szemcséket nem tartalmazó mikritszövet. A réteg
sorban viszonylag kis gyakorisággal fordul elő.

2. Dolopelmikrit—dolopelpátit. 0,1 —0,5 mm 0 ,  mikrites, kerekded vagy 
megnyúlt pelloidok jellemzik a szövetet, amely sokszor csak alig különül el 
az alapanyagtól. Ritkábban feltördelt mikrorétegek intraklasztjait is megta
láljuk.

3. Anhidrites dolomikrit. Az anhidrit vékony, megnyúlt kristályok, kris
tályhalmazok, póruskitöltések formájában jelenik meg a mikritben. Az anhid
rites dolomikrit a formáció legjellegzetesebb szövettípusát adja (XII. tábla 
3., 4.).

Az anhidritet csak a dolomitösszlet alján lehet megtalálni, feljebb min
denhol kioldódott és ennek következtében igen porózus, likacsos, helyenként 
„szivacsos” jellegű a kőzetszövet.

Szerves mikrofácies
A  formációra jellemző a rendkívül szegényes növényi eredetű szerves- 

anyag-tartalom. A relatív mennyiségi értékek 47,2—309,60 m mélységközben 
nem lépik túl a „nyomokban előforduló” kategóriát (15. ábra).

A formáció alsó, a Csopaki Márga Formációból átvezető szakaszában 
(a 309,60 — 323,90 m mélységközben) a szervesanyag-tartalom valamivel ma
gasabb, nem haladja meg a „nagyon kevés” értéket.

A szervesanyag egészét a szén és a sporomorpha alkotja, az előbbi meny- 
nyisége „közepes” , az utóbbié átlagban „sok” .

A szénszemcsék erősen köp tátották és általában bontatlanok. A sporo
morpha anyaga viszonylag gyengén szénült. A hármas konzervációs átlagérték a 
légzsákos fenyőpollen szemcsék központi testeinek világosbarna színéből 
adódik.

A 47,2—309,60 m mélységközben a szervesanyag szemcseösszetételét a 
környező szárazulatok erdőállományából származó, fa-eredetű, apró barna
kőszén szemcsék és az egykori biotóp, valószínűleg alga vegetációjából szár
mazó „egyéb alakos elem” kategóriába sorolt maradványok alkotják. A szén 
relatív mennyiségi értéke — ebben a mélységközben — az „1 — 2 db” szemcse- 
kategóriába esik, az „egyéb alakos elem” azonban a „közepes” átlagértéket is 
eléri. A 101,60—134,0 m mélységközben a „.kolloid” szervesanyag frakciója is 
jelentkezik, változó mennyiségi értékekkel.

A szén szemcseeloszlása a „közepes” (30 — 60 gm) és „apró” (< 30  jj.m) 
frakcióba esik. A 60 um-nél nagyobb „durva” mérettartomány szemcséi csu
pán az 50—60 m mélységközből származó mintákban jelentkeznek, de csak 
1 — 2 példányban.

A szénszemcsék — a formáció egészében — az erősen koptatottak, bon- 
tottságuk viszont a „gyengén” és „erősen” bontott kategóriák között vál
tozik. Szervesvázú mikroplankton és sporomorpha szemcsék nem figyelhe
tők meg.

Biofácies
A formáció — egészében véve — szerves maradványokban rendkívül 

szegény. A legalsó (250,0—322,0 m-es) szakaszában tartalmaz szórványosan 
Foraminifera metszeteket, illetve néhány Echinodermata töredéket, és csak 
309,6 m alatt találhatók sporomorpha maradványok. A Foraminiferák közül
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14. ábra. Aszófői Dolomit Formáció. Alcsútdoboz 2. sz. fúrás kőzetszöveti jellemzői, mikro- 
fosszíliái és fáciesgörbéje. (A jelmagyarázatot lásd a 13. ábrán)

Fig 14. Aszófő Dolomite Formation. Textural characteristics, microfossils and facies curves.
(For the legend, see Fig. 13)
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15. ábra. Aszófői Dolomit Formáció. Alcsútdoboz 2. sz. fúrás szerves mikrofáciese. 
(A jelmagyarázatot lásd a 13. ábrán)

Fig. 15. Aszófő Dolomite Formation. Borehole Alcsútdoboz 2: organic microfacies.
(For the legend, see Fig. 13)
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a Csopaki Márga Formáció legfelső (342,0 m) részében megjelenő ,,Meandro- 
spira gigantea F a r a b e g o l i faj néhány példánya ismerhető fel a 252,2 — 
260,4 m mélységköz mintáiban. A 300,0 m-ből származó vékonycsiszolat 
Glomospirella elbursorum Brönn et al. metszete is a Csopaki Márga Formáció 
legfelső, faunaszegény szakaszával való kapcsolatot jelzi. Egyetlen jellegzetes 
mikrobiofácies figyelhető meg 270,5 méterben, mely a Tolypammina cf. gre- 
garia W endt fennőtt, bekérgező Foraminifera sokaságából áll.

246,3 m-től a dolomitösszlet tetejéig mind a dolomikrites (kőzettani leírás
ban 1. mikrofácies típus), mind a gyakori intraklasztos dolopelmikrit, dolopel- 
pátit (2. mikrofácies típus), mind pedig a likaesos, szivacsos, anhidrites dolo- 
mikrit (3. mikrofácies típus) teljesen mikrofauna mentes.

A sporomorpha asszociációk arculatát a bisaccat fenyőpollen szemcsék 
80—90%-os dominanciája és a harasztspórák akcesszórikus értéke, valamint 
a szerves mikroplankton hiánya szabja meg.

F ácies-értelmezés

A dolomit képződési környezetének értelmezéséhez a kőzet összetétele, 
szerkezete és szövete, szerves maradványainak jellege ad támpontot. Figyel
met érdemlő jelenség a fosszíliák feltűnő hiánya a formáció nagy részében. 
Értelmezésénél feltétlenül figyelembe veendő a lepusztulási felszínhez kötődő 
utólagos oxidáció is, amely főleg a fúrás felső szakaszának értékelését nehezíti. 
Ezért az értelmezésnél a formáció egyéb feltárásaiban észlelhető jellegeit sem 
lehet figyelmen kívül hagyni (a fáciesgörbét a 14. ábrán tüntettük fel).

Eredeti állapotában az üde kőzet, szürke, diszperz szerves anyagokban 
viszonylag gazdag. Vékonyréteges, lemezes szerkezetű. Az anhidrit kioldódása 
folytán likacsokat, esetleg anhidrit csomókat tartalmaz. A rétegsor monoton, 
ciklikus váltakozásra utaló jelek nem mutathatók ki. A mikrofácies kis ener
giájú, alig mozgatott leülepedésre utal. A peloidos üledék és a vékonyréteges 
szerkezet csendesvízű lagúnában, hullámzástól védett aljzaton rakódott le, ill. 
alakulhatott ki. A szerves mikrofácies-vizsgálatnál említett csekély mennyi
ségű, koptatott szénszeracsék fekete, továbbá az „egyéb alakos elem” világos- 
szürke színe kizárja az üledék primér oxidációját. A szárazulatról vízi szállí
tással érkező szemcsék mérete és koptatottsága nyíltvízi lagúna belső, parttá- 
volibb övezetére utal, bontatlan jellegük pedig redukciós közegű beágyazódást 
igazol. A szénszemcsék ilyen csekély mennyiségben való előfordulása, vala
mint a pollenek és a plankton teljes hiánya azonban a parttávolsággal nem 
magyarázható. E jelenség okát minden bizonnyal a diagenetikus, illetve epi- 
genetikus hatásokban kereshetjük.

A formáció alsó, a Csopaki Márga Formációból átmeneti jellegeket mu
tató, meszes—pelites szakaszának lerakodási környezete a szórványosan elő
forduló Foraminiferák és Echinodermata vázelemek alapján egy, a nyílt ten
gerrel még, legalábbis időszakosan kapcsolatban levő, valószínűleg normál 
sótartalmú medence lehetett. A fosszíliák számának állandó csökkenése, a 
fokozódó dolomitos jelleg, a medence lassú elzáródására, az oxigénhiányos 
aljzat kialakulására utal.

A szerves mikrofácies itt egyértelműen a csendesvízű lagúna belső öveze
tében viszonylag gyors beágyazódású, redukciós üledékképződési körülménye
ket jelzi. A pollenek és spórák az üledékgyűjtő környékén — gyér, páfrányos 
aljnövényzettel és néhány szágópálmával — arid trópusi klímában tenyésző 
fenyőerdőt jeleznek.
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A formáció uralkodó részét kitevő anhidrites dolomit képződése viszony
lag mélyebb belső medencében, elzárt, túlsóssá vált lagúnában mehetett végbe. 
A képződési körülmények rekonstruálására R. F. Schmalz (1969) modellje 
látszik alkalmazhatónak. E szerint a gáttal részlegesen elzárt medencében a 
száraz, meleg klímán végbemenő intenzív párolgás hatására nagy sótartalmú 
víz jöhetett létre és ez alatt oxigénhiányos aljzat alakulhatott ki. A további 
evaporizáció hatására megindult a gipszkiválás, majd a gipszkristályok folya
matos lerakódása az aljzaton. A gipszkiválás (Ca2+ kicsapódás) következtében 
a lagúnában a víz Mg/Ca aránya jelentősen megváltozott, a Mg2+ nagymérték
ben feldúsult. Megindult az elsődleges dolomit-kicsapódás, illetve az üledéken 
átszivárgó Mg-dús oldatok hatására a már leülepedett mésziszap dolomitoso- 
dása.

A korai diagenezis során a könnyen oldódó szulfátok, oldás-kicsapódási 
folyamatokkal többször is mobilizálódhattak. E folyamatoknak tulajdonít
ható a gipsz —anhidrit-csomós, -gumós szerkezet létrejötte. A porlódás és 
sejtes, üreges oldódás egy későepigén folyamat. A finom diszperz szulfátkris
tályok szelektív oldódása okozhatta a porlódást. Diagenetikusan képződött 
nagyobb gumók oldódásával jött létre a likacsos, sejtes szerkezet.

A későbbi tektonikus felaprózódás következtében létrejött repedésrend
szer mentén cirkuláló víz további ásvány-kőzettani, illetve kémiai változáso
kat (oxidáció) okozott a kőzetben.



A KÖVESKÁL (Kk.) 9. SZ. FÚRÁS 
H a a s  J.—T ó t h n é  M a k k  Á .—G ó c z á n  F .—O r a v e c z n é  S c h e f f e r  A.

Bevezetés

Az Országos Alapszelvény Program keretében 1980-ban mélyített Köves- 
kál (Kk.) 9. sz. fúrás célja elsősorban az volt, hogy a Balaton-felvidék DNvi- 
részén feltárja és ezzel vizsgálhatóvá tegye az alsó-triász rétegsort, amelynek 
átfogó és részletes vizsgálatát csupán felszíni szelvényekkel megoldani nem 
lehet. A dunántúli-középhegységi triász ősföldrajza és fejlődéstörténete szem
pontjából elsősorban arra a kérdésre kerestünk választ, hogy milyen válto
zási tendenciák nyomozhatok az alsó-triász rétegsorban É K —DNy-i irányban 
(Alcsútdoboz — Iszka-hegy—Balatonfüred—Köveskál szelvény mentén), to
vábbá erre az irányra merőlegesen (Bakonyszűcs—Köveskál).

A fúrás helyének megállapításánál figyelembe vettük a Mecseki Ércbá
nyászati Vállalat kutatásai során szerzett földtani ismereteket, amelyeket 
S zabó  I. foglalt össze fúráskitűzési javaslatában. A fúrási rétegsorok és a fel
színi bejárás alapján Szabó  I. és H a a s  J. tűzték ki a fúrást Köveskál telepü
léstől Ny-ra (1. ábra) a temető közelében levő felhagyott kőfejtő mellett, ahol 
a felszínre bukkanó Aszófői Dolomit Formáció dőlése mérhető volt, és nem 
látszott jelentősebb tektonizáltság.

A fúrás 0—378,0 m-ig alsó-triász képződményeket harántolt, majd 404,0 
m-ben a 378,0 m-ben megütött Balatoniéi vidéki Homokkő Formációban állt le 
(16. ábra). A teljes maganyagot a MÁFI szépvízéri mintaraktárában őrzik. 
A műszaki dokumentáció, a rétegsor leírása, a geofizikai karottázs szelvény, 
valamint a részletvizsgálatok eredményeit is tartalmazó zárójelentés a MÁFI 
Adattárában található. Az összes kőzetvizsgálat a M. Áll. Földtani Intézet
ben készült.

A makroszkópos leírást és a csiszolatok mikrofácies vizsgálatát d b . H aas  János és 
T óthné  Ma k k  Á gnes,

a röntgen- és termikus vizsgálatokat d b . Fa rk as  L ászló és R im anóczy  L ászlóné , 
a kémiai elemzéseket d e . I k r é n y i K á r o l y  és a kémiai csoport tagjai, 
a színképelemzést d r . Csalagovtts I m r e ,
a szerves geokémiai vizsgálatokat B ritcknerné d r . W e in  A lice  és d r . V ető  I stván* 
a szemcseelemzéseket T óthné Ma k k  Á gnes és a Szediment Laboratórium, 
a makrofauna vizsgálatokat d r . D etre  Csab a , 
a Foraminifera vizsgálatokat Oraveczn é  d r . Scheffer  A n n a , 
a  paljmológiai és szerves mikrofácies vizsgálatokat d r . G óczán  F erenc  végezte.

* Az adatokat és az értékelést 1. az I. Függelékben.
4
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16. ábra. A  Köveskál 9. sz. fúrás összefoglaló szelvénye
1. Vörös, aleuritos finomhomokkő, 2. szürke, finomszemcsés homokkő, 3. porózus, agyagos— kőzetlisztes do
lomit, 4. dolomitmárga— dolomitos aleurolit, 5. dolomit, 6. finomhomokos aleurolit, 7. kőzetlisztes dolomit, 
8. kőzetlisztes agyagmárga biokalkarenit lencsékkel, 9. agyagos (márgás) aleurolit biokalkarenit lencsékkel, 

10. márgás finomhomokkő, 11. oolit, 12. pórus, üreg
Fig. 16. Summarizing profile of borehole Köveskál 9

1. Red silty fine-grained sandstone, 2. grey fine-grained sandstone, 3. porous, argillaceous-silty dolomite, 4. 
dolomarl— dolomitic siltstone, 5. dolomite, 6. fine-sandy siltstone, 7. silty dolomite, 8. silty claymarl with 
biocalcarenite lenses, 9. argillaceous (marly) siltstone with biocalcarenite lenses, 10. marly fine-grained sand

stone, 11. oolite, 12. pore, void
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A fúrás perm korú képződményei

B a l a t o n f e l v i d é k i  H o m o k k ő  F o r m á c i ó

A Balatonfelvidéki Homokkő Formáció 404,0 — 378,0 m között feltárt 
szakaszát zömmel vörös színű, közép- és durvaszemcsés, kőzetlisztes kvarc
homokkő, valamint sötétvörös agyagos aleurolit képviseli. A homokkő és 
aleurolit szakaszok ciklusosán váltakoznak.

A  legfelső ciklus 383,0 m-ben indul, hullámos felszínnel, aleurolit brecs- 
csával, durva homokkőrétegekkel, majd a ciklus felsőbb részén homokos aleu
rolit található. A ciklus valószínűleg lepusztulás miatt nem teljes (a lepusz
tulás mértéke bizonytalan). Erre éles határral (penakkordánsan) települ a 
triász transzgressziós sorozat.

A fúrás triász korú képződményei 

A r á c s i M  ár  g a F o r m á c i ó

A triász rétegsor alsó részét az Arácsi Márga Formáció képviseli (378,0 —
296.0 m), amely dolomit, dolomitmárga, homokkő és aleurolit rétegek váltakozá
sából, illetve dolomit, aleurit, homok és agyag átmeneti kőzeteiből épül fel. 
A formáció egésze e szelvényben dolomitosabb, mint a Balaton-felvidék más 
részein, vagy az Alcsútdoboz 2. sz. fúrásban. A formáción belül két tagozatot 
különíthetünk el (16. ábra).

A triász képződmények legalsó részén egy homokkő réteg figyelhető meg 
(378,0—375,5 m), amely ugyancsak számos balaton-felvidéki szelvényben is 
elkülöníthető. Erre az uralkodóan dolomitból álló Nádaskúti Dolomit Tagozat 
települ, de más szelvényekhez viszonyítva nagyobb vastagságban (375,5 —
331.0 m).

A formáció felső szakaszát dolomit betelepüléseket tartalmazó dolomit
márga és aleurolit váltakozásából álló rétegsor alkotja, amely az Arácsi Márga 
Tagozatba sorolható (331,0 — 296,0 m).

A fúrás szelvényét, tagolását, kőzetfizikai, összetételi jellemzőit, a mikro- 
fácies-típusokat és fáciesgörbét a 17. ábrán tüntettük fel.

Makroszkópos kőzettani jellegek
Az Arácsi Márga Formáció bázisát képező homokkő világosszürke és 

sötétszürke kőzetlisztes és agyagos mikrorótegekből épül fel. Rövid szakaszo
kon halványvörös. A rétegfeiszínek hullámbarázdásak, agyaghártyával vagy 
csillámlemezekkel borítottak. Alárendelten párhuzamos rétegzettség is meg
figyelhető.

A Nádaskúti Dolomit Tagozat zömét dolomit, kőzetlisztes dolomit és 
dolomitmárga képezi. Az alsó szakaszon (kb. 344,0 m-ig) a törmelékes frakció 
szemcséi durvábbak. Itt homokos aleurolit, ill. márga jellemző, míg a 344,0 —
331.0 m között dolomitmárga rétegek települnek. Az összleten belül tömör, 
ill. porózus rétegek váltakoznak.

A  pórusok mérete általában 0,5 —2,0 mm, egyes szakaszokon elérheti az 
5 — 10 mm-t [1 cm-nél nagyobb üregek csak kivételesen fordulnak elő (XIII. 
tábla, 1.)]. A porózus rétegek az alsó 20 m-ben gyakoribbak, feljebb csak 
vékonyabb szintekre korlátozódnak.
4*
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A kőzet színe általában világos- vagy sötétebb szürke, alárendelten zöl
des, a vékony rétegek világos vörösek. Párhuzamosan rétegzett. Egyes szaka
szokon hullámos rétegfelszínek jellemzők (369,0 — 368,0 m, 365,0—364,0 m, 
363,0—362,0 m között, 355,5 m, 345,0 m, 341,0 m és 338,0 méternél). Helyen
ként mikro rétegzettség is megfigyelhető (sötétebb, agyagosabb és világos, 
kőzetlisztesebb lemezek váltakoznak). Mikrorétegzettség mutatkozik a 375,0 
és 368,5 m-ben. A törmelékes eredetű szemcsék gradációja (felfelé finomodó 
tendenciával) ismerhető fel a 351,0—350,0 m, valamint a 335,0 — 334,0 m 
között.

Az Arácsi Márga Tagozat esetében a rétegsor zömét világosabb (kőzet
lisztes) és sötétebb szürke (agyagos) mikrorétegek váltakozása adja. Apró
szemcséjű, homokos aleurolit települ 326,0 — 312,0 m között és még néhány 
további vékony rétegben. 304,0—296,0 m között, a tagozat felső részén, vas
tagabb dolomit betelepülés észlelhető.

A mikro-, illetve vékonyrétegzettség csak a max. 1 —2 m vastagságot 
elérő finomabb szemcsés dolomitmárga szakaszokon, illetve a vastagabb dolo
mit-szakaszokon szűnik meg, bár legtöbbször a szervesanyag-dús szintek a dolo
mitnak is mikrorétegzett jelleget adnak.

Az alsó szakaszon 322,0 m-ig figyelhetők meg porózus szintek, de meny- 
nyiségük a tömör kőzetekéhez képest alárendelt. 331,0—304,0 m között 
ebben a dolomitmárgás—dolomitos aleurolit összletben vékony, átkristályoso
dott dolomitrétegek, -lencsék települnek. Egyes réteglapokon összemosott 
kagylóteknő kőbelek észlelhetők (XV. tábla, 1.).

Vékony közbetelepülésként különleges kőzetkifejlődés figyelhető meg
330.1 méterben. Itt a kőzet biogén eredetű, lekerekített, 0,1—0,2 mm átmé
rőjű kalcitanyagú törmelékszemcsékből áll, amelynek pórusait részben mikro- 
pátos, részben pátos dolomitcement tölti ki (XXVII. tábla, 1.). Glaukonites 
biokalkarenit lencséket 327,4 m és 304,2 m-ben észleltünk. * 1

17. ábra. A  Köveskál 9. sz. fúrás geofizikai, kőzetösszetételi és szedimentológiai jellemzői, 
ásványos összetétele, mikrofácies típusai és fáciesgörbéje

A Rétegoszlop: 1. homokkő, 2. aleurolit, 3. mészkő, 4. mészmárga, 5. porló dolomit, 6. dolomit, 7. maghiány.
—  В Tektonizáltság: gy =  gyenge, к =  közepes, e =  erős. —  C Dőlés: (°) — D S zín : S =  sárga, В =  barna, V =  vörös, 
Z =  zőld, Sz =  szürke. — Színárnyalatok: 8. világos, 9. közepes, 10. sötét. —  E  Geofizikai mérések. — F  Ásvá
nyos összetétel: 11. kaiéit, 12. vasas dolomit, 13. kaolinit, 14. illit, 15. kvarc, 16. egyéb ásványok. —  G M ikro
fácies típusok: a =  1. aleurolit—homokkő, 2. rétegesen váltakozó terrigén és dolomit-törmelékes fácies, 3. 
finomtörmelékes—dolomitlisztes fácies, b =  4. kőzetlisztes dolomit, 5. törmelékes dolomit, 6. dolomikrit, 7. 
átkristályosodott dolopátit, c =  8. szórtan bioklasztos fácies, 9. bioklasztit, d =  10. egyéb. —  H Üledékes jegyek:
1. vízvesztési repedés, 2. intraklaszt, 3. mikrokeresztrétegzés, 4. hullámfodor, 5. hullámos rétegzettség, 6. le
mezes rétegzettség, 7. gradáció, 8. konvolut rétegzettség, 9. rétegzésre merőleges, ferde és U-alakú féregjárat- 
nyomok, 10. rétegzésmenti féregjáratnyomok, 11. bioturbáció, 12. szénölfc növényi maradvány. — Fácies-

görbe: 17. lagúna, 18. biokalkarenit grainstone felhalmozódás
Fig. 17. Borehole Köveskál 9: Geophysical, petrographical and sedimentological charac

teristics, mineralogical composition, microfacies types and facies curve 
A Columnar section: 1. sandstone, 2. siltstone, 3. limestone, 4. calcareous marl, 5. pulverulent dolomite, 6. do
lomite, 7. no core. —  В Tectonic deformation: gy=w eak, k =  moderate, e =  strong.— C D ip : (°). — D Colour: 
S =  yellow, В =  brown, V =  red, Z =  green, Sz =  grey. —  Colour shades: 8. light, 9. moderate, 10. dark. — 
E Geophysical data.— F  Mineralogical composition: 11. calcite, 12. ferruginous dolomite, 13. kaolinite, 14. illite, 
15. quartz, 16. other minerals. —  G M icrofacies types: a =  1. siltstone-sandstone, 2. microlaminated siliciclastic 
and dolomitic facies, 3. fine-clastic—dolomite silt facies, b =  4. silty dolomite, 5. detrital dolomite, 6. dolo- 
micrite, 7. recrystallized dolosparite, c  =  8. bioclastic wackestone-packstone facies, 9. bioclastite, d = 10. others.
—  H Sedimentary features: 1. shrinkage cracks, 2. intraclasts, 3. micro-cross-lamination, 4. ripple-marks, 
b. wavy lamination, 6. lamination, 7. grading, 8. convolute lamination, 9. perpendicular, oblique, and U-sha
ped worm-tracks, 10. worm-tracks on bedding surface, 11. bioturbation, 12. coalified plant remains. — Facies

curve: 17. lagoon, 18. biocalcarenite grainstone accumulation
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A tagozat legfelső részén a kőzettani jellegek folyamatos változásával jel
lemezhető átmenet van a Hidegkúti Homokkő Formáció felé. Az ott jellemző 
aprószemcsés homok—homokkő először 297,0 m-ben jelenik meg, míg az utolsó 
átkristályosodott dolomitrétegecske (amely viszont az arácsi márgára jellemző) 
még a 294,0 m-ben is jelentkezik.

A  kőzet színe 331,0—313,0 m között világos- és sötétszürke, néhol enyhén 
zöldes árnyalatú. Ezen a szakaszon a vöröses árnyalatú kőzetszín igen ritka.

A rétegzettségi jegyek között az egyenetlenül hullámos rétegfelszínek 
gyakoribbak, ritkábban párhuzamos-egyenes rétegzéssel. A réteglapok agyag
hártyával borítottak vagy agyagosak. Mikrorétegzettség több szintben is meg
figyelhető (pl. 326,0 —325,0 rn, 322,0-321,0 m, 318,0-317,0 m, 306 ,0 - 
305,0 m között).

gy к e о 15 30* S В V 1 Sz о m'^ iooíö ry;»'

S.ard.’fotd Tenger
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Az üledék víztelenedósére utaló nyomok (zsugorodási és száradási repedé
sek) is előfordulnak helyenként (XIII. tábla, 2.). A felső, dolomitos szakasz
ban a kőzet intraklasztos. Az egész szakaszon a rétegfelszíneken életnyomok 
találhatók (XVI. tábla, 1.). A bioturbáció a 325,0—308,0 m közötti szakaszon 
a legintenzívebb. Ezen belül a 317,0—310,0 m közötti szakaszon függőlegesek, 
ferdék vagy U-alakúak az életnyomok.

Kőzetösszetétsl
A formáció legalsó rétegei (homokkő rétegtag) alacsony dolomit- (8 — 

24%), magas kvarc- (32—49%) és agyagásvány-tartalmú (27—53%) kőzetek
ből épül fel.

A geokémiai jellegekben a formációhatáron olyan változás észlelhető, 
hogy a Balatoniéi vidéki Homokkő Formáció felett az Arácsi Márga Formáció 
legalsó szakaszán a B- és Sr-tartalom hirtelen lezuhan, a Ba pedig anomálisan 
magas értéket mutat.

A nádaskúti dolomitban a fő kőzetalkotó ásványok: a vasas dolomit 
(31—90%), a kvarc (5—30%) és az agyagásványok (4—40%) (18. ábra). Kalcit
0 —5% mennyiségben található, főleg mint biogén törmelék. Az agyagásvá
nyok között a kaolinit domináns az Iliit — illit-montmorillonittal szemben 
(19. ábra). Az említett ásványokon kívül még a muszkovit is megjelenik, de 
mennyiségének megállapítása a jelenlevő agyagásványok miatt problematikus. 
A pirít a minták kb. 3/4-ében fordul elő, nyomnyi mennyiségtől 2%-ig. Egy- 
egy mintában nyomokban sziderit is kimutatható, előfordulása a vörös színű 
kőzetekben gyakoribb.

A Nádaskúti Dolomit Tagozatot a magas В -tartalom és az Arácsi Márga 
Formáció felsőbb szakaszaihoz viszonyítva kisebb Ba-, Sr-, Zn-tartalom jel
lemzi (a nyomelemekre vonatkozó részletes adatokat 1. H a a s  J. et al., 1984). 
Ezek az eltérések — csupán litológiai különbségekkel — kielégítően nem értel
mezhetők.

A tagozat átlagos nyomelemtartalma 22 minta alapján (g/t): В =  64, 
Ba =  634, Со =15, Cr =  51, Cu =  55, G a = ll ,  Ni =  33, Pb =14, Sr=519, V =  92, 
Z r=  206.

Az Arácsi Márga Tagozatban a vasas dolomittartalom (a bioklasztitokat

k v a rc - i- a g y a g á sv á n y o k  k v a r c  +  a g y a g á s v á n y o k

100% 1oo%

Nádaskúti Dolomit Tagozat Arácsi Márga Tagozat

18. ábra. Arácsi Formáció. A  Köveskál 9. sz. fúrás mintáinak ásványos összetétele 
Fig. 18. Arács Formation. Borehole Köveskál 9: mineralogieal composition
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19. ábra. Arácsi Formáció. A  Köveskál 9. sz. fúrás agyagásvány-diagramja 
i= illit, i-m=ilUt-montmorülonit, kaol% =  kaolinit 

Fig. 19. Arács Formation. Borehole Köveskál 9: clay minerals diagram 
i=fflite, i-m =  ülite-montmorillonite, kaol% =  kaolinite

nem számítva) 20 — 80% között ingadozik (a bioklasztitokban 8 —25% közötti). 
70 — 75% kalcitot tartalmaznak a bioklasztitok. A dolomitmárgákban a kaiéit 
0 —6, max. 10% mennyiségű. A bioklasztitok kivételével (melyek szinte telje
sen tiszta karbonátkőzetek) a kvarc mennyisége 11—43% közötti, az agyag
ásványok mennyisége 14—33% közötti, s többnyire a kaolinit van túlsúlyban, 
az Iliit — illit-montmorillonit csoporthoz képest (19. ábra).

A tagozat geokémiailag nem különül el lényegesen a formáció alsó rész
egységeitől. A Nádaskúti Dolomit Tagozatnál nagyobb a Ba-, Sr-, Zr-tartalma, 
a fedő Hidegkúti Homokkő Formációhoz viszonyítva az átlag Sr-tartalom 
jelentősen nagyobb, a Zr kisebb, ami jórészt az eltérő litológiai összetétel 
következménye.

A tagozat átlagos nyomelemtartalma 16 minta alapján (g/t): В =  59, 
B a= 1398, Co= 13, Cr =  6Í, Cu =  34, Ga=13, Ш =  42, Pb =  14, Sr=1226, V = 
124, Zr =  469.

Mikrofácies
A formáció bázisát képező homokkőben kizárólag az aleurolit—homokkő 

szöveti típus (1. táblázat) figyelhető meg. A mikrofácies típusokat а X V III — 
X X V II. táblákon mutatjuk be. A csiszolatokban kerek—izometrikus pórusok 
(max. 2—3 mm átmérőjű) láthatók, melyek rendszertelen elhelyezkedésűek, 
belső peremük sötétbarna (limonitos) festődésű (XXVII. tábla, 2.).

A mikroszkópi vizsgálat szerint a Nádaskúti Dolomit Tagozat kőzetei 
uralkodóan törmelékszemcsékből épülnek fel. A dolomit is uralkodóan detri
tális jellegű, dolomitlisztként a kvarckőzetliszttel együtt halmozódott fel. 
Minderre a szemcsenagyság eloszlás és a szöveti jelleg alapján lehetett követ
keztetni. Az alsó, 14 m-es szakaszon csak a zömmel detritális dolomitlisztből 
felépülő kőzetek (XXII. tábla), valamint (kvare)kőzetliszt és dolomitliszt 
mikrorétegekből álló kőzetféleségek (XIX. tábla, 1—2.) találhatók. Feljebb a 
dolomikrit (XXIII. tábla) is megjelenik, de nem alkot vastagabb rétegeket, 
továbbra is a detritális jellegű dolomit- és (kvarc)kőzetliszt rétegecskék válta
kozásából felépülő kőzet az elterjedt. 344,0 m-től felfelé a finomabb szemcse
nagyságú dolomitmárga betelepülések jelennek meg.
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1. táblázat
A Köveskál 9. sz. fúrás mikrofácieseinek rendszere

1. Terrigén törmelékes fácies-csoport 2. Dolomit fácies-csoport 3. Bioklasztit fácies-csoport

Aleurolit — homokkő
Kőzetlisztes dolomit

Bioklasztos wackcstone— 
packstone

Detritális dolomit

Rétegesen váltakozó terrigén- 
és dolomittörmelékes facies Dolomikrit

Biokalkarenit packstone — 
grainstoneOoidos dolomikropátit

Finomtörmelókes — dolomit
lisztes fácies Dolopátit

A rétegzettség—mikrorétegzettség többnyire elmosódó, a bioturbáeiós 
nyomok és járatkitöltések gyakoriak. Elszórtan biogén törmelékszemcsék 
(Mollusca-héjtöredékek, koptatott Echinodermata vázelem) ismerhetők fel. 
364,6 m-ben átkristályosodott kerek szemcséket lehetett megfigyelni, amelyek 
feltehetőleg ooid reliktumok (XXVI. tábla, 4.).

Az Arácsi Márga Tagozatban dolomittörmelékes és terrigén törmelékes 
rétegek váltakozása és dolopátit (XXIV. tábla) szövettípusok a leggyakorib
bak. Az alsó részen találkozunk a detritális dolomit (XXII. tábla, 2.) és finom
törmelékes—dolomitlisztes (XXI. tábla, 1—2) fáciestípusokkal is. 330,1 m-ben 
makroszkóposán is észlelhető, osztályozott, koptatott kalkarenit-szemcsés 
kőzet jelent meg (XXVII. tábla, 1.). Bioklasztit csak két szintben volt meg
figyelhető: a 327,4 és 304,2 m-ben (XXV. tábla, 3 —4.). Mindkét helyen vasas 
dolomit és glaukonit — cementáló, póruskitöltő — ásványokkal.

Szerves mikrofácies
Az Arácsi Márga Formáció bázisrétegében állandó vízborítású, reduktív 

lerakodási környezetet jelez a szerves mikrofácies összetétele. Mivel nyoma 
sincs a brachihalin mikrofosszíliáknak, így valószínűleg aligsós vízben történ
hetett az üledék lerakódása.

A Nádaskúti Dolomit Tagozat alsó részén a gyors vízszint-emelkedéssel 
párhuzamosan növekvő szállítási energiát jeleznek a ,,sok”  kategóriájú, köze
pes és apró szemcsetartományba sorolható, gyengén vagy közepesen kopta
tott szénszemcsék. A közvetlen parti környezetet pedig a perm/triász határán, 
az élővilágban lezajlott „krízis” után elsőként jelentkező, magasabb talajvíz
igényű, a Selaginellaceae (csipkeharasztok) család képviselőit reprezentáló, 
nagy méretű és zömmel tetrádokban megőrzött tüskés spórák (Lapposispori- 
tes, Kraeuselisporites) jelzik (LV II—LIX. táblák). Tengeri plankton nem volt 
megfigyelhető ezen a szakaszon.

Ez az állandó vízborítású, de partközeli környezet, kisebb ingadozások
kal, a lassú süllyedéssel egyenletesen lépést tartó üledékképződés a szelvény
ben 363,7 m-ig volt megfigyelhető. Az első — minden bizonnyal brachihalin — 
tengeri környezetre utaló szervesvázú mikroplankton 364,3 m-ben jelentke
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zik, majd 362,9 m-ben, az Ad. 2. sz. fúrásban feltárt szkíta képződmények 
alsó szakaszából megismert Scythiana spinulosa Góczán 8 — 12 um nagyságú 
példányai is feltűnnek (LXIV. tábla).

Feljebb a szerves mikrofácies az üledékgyűjtő változó vízborítását tük
rözi (interszubtidál zóna). 355,5 — 345,5 m között több szintben jelennek meg 
a Claraia-k. A fúrásnak ebben a mélységközóben jelentkezik először az üledék
gyűjtő nyíltabbvízi tartós borítása, majd a tagozat felső harmadában még 
háromszor, gyorsan, egymás után az intertidális—szubtidális zónák között 
változik az üledékképződési környezet. Az intertidális zóna külső övében már 
hiányzik vagy csak 1—2 példánnyal képviselt a mikroplankton. A növényi 
szövettörmelék oxidált. A relatív mennyiségi kategóriák a „kevés” és „nagyon 
kevés”  értékek között váltakoznak. A szubtidális zóna hullámbázis alatti 
övében, a szerves mikrofáciesben, az „apró”  szénfrakció és a mikroplankton 
dominanciája jellemző.

Az Arácsi Márga Tagozat alsó részén az üledékképződés — a szerves 
anyagú mikromaradványok alapján — a szubtidális zóna középső övében 
folyt, majd egy rövid árapályövi és szubtidális szakasz után ismét az árapály
övben folytatódott. Itt jelentkezik először a pusztuló parti régió perm kori 
üledékeiből származó áthalmozott sporomorpha, sok apró és kevés közepes, 
jól koptatott szénszemcsével együtt. A tengervízzel való rendszeres elborító- 
dást az egy-két példányban előforduló mikroplankton igazolja. Közvetlenül 
ezután ugyanilyen éles váltás mutatkozik, a szubtidális zóna irányába (321,0 — 
320,0 m között), amelyet a következő méterben ismét, a szervesanyag relatív 
csökkenésével mutatkozó árapályövi fácies vált fel. Innen kezdődően egy erő
teljes és tartós vízzel borítottság kezdődik és 315,0 m-ben már újra szubtidális 
környezetű üledékképződést jelez a szerves mikrofácies. Erre következtethe
tünk az Alcsútdobozia sp. tömeges megjelenéséből és a partról szállított „ke
vés” kategóriájú szervesanyag jól koptatott, apró frakcióba tartozó szén
szemcsék dominanciájából.

A 305,0—304,0 m mélységköz szerves mikrofáciese azt jelzi, hogy az üle
déklerakódás ismét partközeiben folyt, ahova a felső-perm kori képződmények 
lepusztulásából származó áthalmozott sporomorpha eljuthatott és az elhalt 
tengeri mikroplankton szervezetek maradványaival együtt másodlagosan le
ülepedhetett. Ezután relatív vízszintemelkedés, majd a szakasz felső határa 
közelében (302,0 — 299,0 m) árapályöv alatti, de hullámbázis feletti környezet 
állapítható meg.

Biofácies
A formáció legalsó részéből mikrofosszíliák nem kerültek elő. Az Arácsi 

Márga Formáció jellegzetes puhatestűi 356,0 m felett jelennek meg több 
szintben, helyenként jelentős mennyiségben. A 355,5 — 316,2 m közötti sza
kaszból Detre Cs. Claraia clarai (Hauer) és Myophoria laevigata Goldf. 
fajokat határozott meg.

A mikrofaunában a Cyclogyra ? mahajeri Brönn. et al. Foraminifera faj 
gyakorisága jellemző a 350,5—339,0 m közötti szakaszon.

Fácies-értelmezés
Az Arácsi Márga Formáció végig sekélytengeri — esetenként árapályövi, 

sőt a dagályszint fölött felhalmozódott üledékekből áll —, amelyek gyakran 
már a korai diagenezis során jelentős átalakulást szenvedtek.
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A formáció legalsó részén elkülöníthető homokkő hullámbarázdás réteg- 
felszínei ára/pálvövi vagy közvetlenül az árapályöv alatti képződési környe
zetre utalnak. A kvarchomok- és az agyagásvány-tartalom jelentős része a 
partot képező perm kori képződményekből kerülhetett az üledékgyűjtőbe. 
A víz valószínűleg erősen csökkent sótartalmú volt, bár esetenként és helyen
ként bepárlódással a sótartalom megnövekedhetett. A klíma meleg, de a per
minél" nedveseö d volt.

A .Nádaskúti Dolomit Tagozat az árapályövben és az apályszint alatti öv 
felsőbb részén lerakodott üledékekből épül fel. Az árapályöv alsó határa körül 
ülepedhetett le a tagozat alsó részét alkotó dolomitliszt, ill. kvarc-kőzetliszt. 
A sótartalom növekedését, a nyílttengeri kapcsolat erősödését jelzi a 364,3 in
ban megjelenő szervesvázú im SröpIáffif^TA Бо6,0 m fölötti szakaszon az 
apály alatti öv üledékei is számottevővé válnak. Ezzel együtt nő a kőzet szer- 
vesanyag-tartalma, megjelennek a Claraia kagylóteknők — többnyire luma- 
chella jellegű felhalmozódásban —, továbbá a Cyclogyra mahajeri bentosz 
Foraminifera és a Crinoidea vázelemek. E fosszíliák élőhelye normális sósvízű 
sekálytenger volt, de felhalmozódásuk, betemetődésük a parti zónákban vagy 
a lagúnát elrekesztő, erősen hullámzó, egészen sekély vízzel borított mész
homokdombok környezetében mehetett végbe. A lumaehella jellegű szakaszok 
esetében erős vízmozgású környezetet tételezünk fel. Az apályöv alatti üledé
kek mikrorétegzettek, dolomit és kvarckőzetliszt anyagúak.

A Nádaskúti Dolomit Tagozat legfelső részén megjelenő dolomitmárga 
viszont az állandóan vízzel borított a.nály alatti övben rakódott le. A vékony 
betelepüléseket képező crinoideás kalkarenit epizodikusán intenzív vízmozga- 
tottságot jelez, amikor a terület vagy az árapályövbe vagy — és ebben az 
esetben ez a valószínűbb — a belsőbb, huliámmozgatott mészhomokdombok 
környezetébe kerülhetett. A kalkarenit dolomitos cementációja valószínűleg 
közel szingenetikus, de nem sabkha típusú, mert akkor az Echinodermata töre
dékek is valószínűleg dolomitosodtak volna.

Az Arácsi Márga Tagozat dolomit betelepüléses dolomitmárga—aleurolit 
üledékei uralkodóan az árapályokban rakódtak le. Erre utal a gyakran meg
figyelhető mikrokeresztrsíegzós, hullámbarázdás és lencsés szerkezet, a függő- 
legas-és U-alakú életnyomok. A vékony dolomit köz betelepülések "part menti 
időszakos vízmedencékben lerakodott, szervesanyagban dús mésziszap dolo- 
mitosodásával jöhettek létre.

A helyenként megfigyelhető bioklasztos betelepülések és kagyló luma- 
chellák feltehetőleg a hullámmozgatott mészhomokdombok környezetét jelzik.

A tagozat felső részén megfigyelt autigénbreccsás dolomit a dagály feletti 
övben rakódhatott le, és a diagenezis korai szakaszában dolomitosodott.

A terrigén anyag ez esetben is, főként a partot alkotó perm kori képződ
ményekből származhat, amire az áthalmozott felső-perm sporomorphák is 
utalnak.

H i d e g k ú t i  F o r m á c i ó

A Hidegkúti Formáció (296,0 — 222,0 m) e szelvényben is két — meg
lehetősen jól elkülönült — egységből épül fel; az alsó, uralkodóan aleurolit 
(Hidegkúti Homokkő) és a felső, dolomit összetételű (Hidegkúti Dolomit) 
tagozatból.
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Makroszkópos kőzettani jellegek
A Hidegkúti Homokkő Tagozat (298,0 — 251,0 m) meglehetősen egyveretű, 

viszonylag alacsony dolomittartalmú aleurolitból áll, dolomit- és bioklasztit 
betelepülések nélkül. E kőzet az aleurit mellett nagyobb mennyiségben agya
got is tartalmaz, kisebb mennyiségben aprószemesés homokot. (A szemcse- 
nagyság-elemzósek szerint az agyagtartalom 34—44%, a kőzetliszttartalom 
47 —56%, a homoktartalom 1 —7% közötti. 295,8 m-ben — igen vékony közbe- 
települósként — csiga maradványokból (0,3 —0,6 mm 0 )  álló, többféle 
kristálynagyságú, pátos-dolomitos cementet tartalmazó lumachellát, ,,csiga- 
oolitot”  találtunk (XXVII. tábla, 3.).

Az uralkodó kőzetszín a vörös. A vörös homokos aleurolit már 297,0 ra
bén megjelenik, majd rövid szakaszon (291,0 m-ig) visszatér a világosszürke, 
esetleg zöldes árnyalat, de efölött — néhány, max. 0,5 m vastagságú zöldes- 
szűkre betelepüléstől eltekintve — a vörös színű homokos aleurolit figyel
hető meg.

A rétegzettségi típusok közül — ezen a szakaszon csaknem kizárólag — 
egyenetlenül hullámos rétegfelszínű, mikro- és vékonyrétegzettség az uralkodó 
(XVII. tábla). Több szintben szabályos huilámbarázdás szerkezet is felismer
hető. Gyakori a mikro-keresztrétegzettség, lencsés rétegzés és helyenként, alul
ról fölfelé finomodó tendenciájú gradáció is előfordul (XVII. tábla, 1.). Kon- 
volút rétegzés, valamint kisebb, felszakadt üledékdarabokat tartalmazó szin
tek is észlelhetők (XVI. tábla, 2.). Egyes szakaszokon a rétegzést bioturbáeió 
zavarja meg, illetve gyakoriak a féregjárat-nyomok (XV. tábla, 2 — 3.; XVII. 
tábla, 2—3.).

A Hidegkúti Dolomit Tagozat (251,0 — 222,0 m) csaknem végig dolomit 
kifejlődésű, csupán néhány vékony kőzetlisztes betelepülés tagolja. Külön 
figyelmet érdemel a közvetlen fekvőben levő (255,0 — 251,0 m közötti) sza
kasz, amely finomabb szemcsés, kis dolomittartalmú vörös aleurolit. E kőzet
ben 0,5 —2,0—3,0 cm-es, mandula alakú, csipkézett szegélyű üregek találha
tók (XIII. tábla, 3.). Feltételezésünk szerint ezek az üregek evaporitcsomók 
kioldódásával jöhettek létre. A kőzet színe világosszürke, helyenként vöröses 
elszíneződésű. Vastagpados kőzetszerkezet jellemzi, közel sík rétegfelszínek
kel. Néhány szintben iszapfelszakadások, illetve intraklasztok is megfigyel
hetők.

Kőzetösszetétel
A  fő kőzetalkotók az agyagásványok (36—57%) és a kvarc (25—42%) 

(20. ábra). Az agyagásványok közül többnyire a kaolinit valamivel több mint 
az iilit (illit-csoport). A kaolinit mennyisége 24—34%, az illit-fólék mennyi
sége 4—32% közötti. A 288,0—285,0 m közötti szakaszon klorit is észlelhető 
volt (5—6%) (21. ábra). A dolomittartalom végig elég alacsony (12 — 27%). 
A 282,0—272,0 m között 1—3% sziderit jelenik meg. A kalcit mennyisége
0—4% közötti, feltehetőleg bioklaszt eredetű.

A Hidegkúti Homokkő Tagozat a feküjében települő dolomit—dolomit- 
márga—aleurolitos rétegcsoporttól a nyomelem spektrum alapján nem válik el 
élesen.

A tagozat átlagos nyomelemtartalma 23 minta alapján (g/t): B =  9 7, 
B a= 1098, Co= 8, Cr=90, Cu =  61, Ga=19, Ni =  38, Pb =  7, Sr=S33, V =145, 
Z r=  736.
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kvarc + agyagásványok kvarc + agyagásványok
100% 100 %

Hidegkúti Homokkő Tagozat Hidegkúti Dolomit Tagozat

20. ábra. Hidegkúti Formáció. A  Köveskál 9. sz. fúrás ásványos összetétele 
Fig. 20. Hidegkút Formation. Borehole Köveskál 9 : mineralogical composition

21. ábra. Hidegkúti Formáció. A  Köveskál 9. sz. fúrás agyagásvány-diagramja 
i — illit, i-m =  iílit-montmorillonit, kaol% =  kaolinit, kl=klorit, 1. kaolinites minta, 2. kaolinit és/vagy kloritos

minta
Fig. 21. Hidegkút Formation. Borehole Köveskál 9: clay minerals diagram 

i =  illite, i-m =  illite-montmorillonite, kaol% =  kaolinite, ki =  chlorite, 1. sample with kaolinite, 2. sample with
kaolinite and/or chlorite

A Balatonfelvidéki Homokkő Formációval sok a hasonlóság a geokémiai 
jellegekben. Eltérés azonban, hogy a hidegkúti homokkőben a bázisos kőze
tekben dúsuló ritkaelemek (Co, Cr, Cu, Ni, V) nagyobb koncentrációt mu
tatnak.

A Hidegkúti Dolomit Tagozat kőzeteinek dolomittartalma általában 80— 
90% közötti (56 — 93% között változik). A vékony kőzetlisztes betelepülések
ben 10—15%-ra esik vissza. A kvarc mennyisége 3 — 24% közötti, többnyire 
10% alatt marad, az agyagásványok mennyisége csekély (3—20%), zömmel 
10% alatti. A kaolinit—illit-félék aránya 1:1, ha összmennyiségük nem haladja 
meg a 10%-ot, de a nagyobb mennyiségben agyagásványt tartalmazó kőzetek
ben a kaolinit mennyisége jóval több az illit-félékhez viszonyítva (21. ábra). 
Muszkovit jelenléte néhány mintában igazolható, pirít többnyire csak nyomnyi
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mennyiségben — a minták kb. felében — mutatható ki (ez a tény is alátámasztja 
az alacsony szerves produktivitás feltételezését).

A hidegkúti dolomit alacsony В és magas Ba értékeivel jól elkülönül a 
fekü és fedó' egységektől. Ez a sajátosság valószínűleg a diagenetikus és epi- 
genetikus átkristályosodás következménye.

A tagozat átlagos nyomelemtartalma 11 minta alapján (g/t) : В =  17, 
Ba =  586, Со = 8, Cr=22, Cu =  48, Ga = 9, Ni =  20, Pb = 3, Sr =  378, V =  39, 
Zr =  217.

Mikrofácies

A hidegkúti homokkő szöveti jellegei kevéssé változatosak, kizárólag a 
törmelékes szövettípusok ismerhetők fel: elsősorban az aleurolit—homokkő 
típus, valamint a dolomittörmelékes és terrigén törmelékes mikrorétegek vál
takozásával jellemezhető (XIX. tábla, 3. és X X . tábla), ill. a finomtörme
lékes—dolomitlisztes típusok (1. táblázat, valamint a XVII. tábla, 2—3., 
X X I. tábla, 2.).

A hidegkúti dolomit általában dolomikrit szövetű (1. táblázat és X X III. 
tábla, 1.), kivéve a 239,5 m-ben megfigyelt vékony bioklasztit betelepülést.

Szerves mikrofácies

A Hidegkúti Homokkő Tagozat növényi eredetű szervesanyag-tartalma 
a „kevés” és „nagyon kevés” értékek között váltakozik.

A szerves mikrofáciest értelmező görbe a tagozat alsó szakaszában nagy 
ingadozást mutat. Az intertidális zóna belső övéből igen gyors átmenettel az 
eddigi legnagyobb vízzel borítást mutatja és 287,0—294,0 m között a szub- 
tidális, hullámbázis alatti környezetet jelzi. Ebben a mélységközben ismét 
tömeges szerves mikroplankton megjelenéssel találkozunk. A rétegsorban fel
felé haladva a képződés színtere, a szerves maradványok alapján, az árapály
öv és a szubtidál öv felső része között fluktuál.

A hidegkúti dolomit növényi eredetű szervesanyag-tartalma az előzőké
hez viszonyítva magasabb relatív mennyiségi értékeket mutat, néhány ponton 
eléri a közepes értéket is. A szerves maradványok szemcseösszetétele és a szer
ves mikrofácies görbe egyértelműen mélyülést, tartós vízzel borítást jelez. 
A szakasz alsó határán megjelenő Densoisporiles nejburgii haraszt vagy moha
spóra és néhány fenyőfaj képviselőjének feltűnése a csapadék növekedését 
jelzi. A környező szárazulatokon élt harasztok spórái elsősorban vízi és nem 
légi úton kerültek az üledékgyűjtőbe, aminek alapján néhány száz méternél 
nagyobb parttávolság nem tételezhető fel.

Biofácies
A fúrásban feltárt Hidegkúti Formáció mind makro-, mind mikrofosszí- 

liákban szegény, karakterisztikus elemeket nem tartalmaz.

Fácies-értelmezés
A hidegkúti homokkő alsó határán megjelenő „csigaooid”  az erősen moz

gatott árapályövi vagy a lagúnaperemi homokdombok zónájában képződött.
A tagozat vörös, törmelékes üledékei tengeri miliőben rakódtak le. Ezt 

bizonyítja az életnyomok jelenléte, gyakorisága és a szerves mikrofácies is. 
A finomszemcsés tengeri üledékek színe Potter P. E. — M a y n a r d  J. B.-—



62

Pit y  o r  W. A. (1980) szerint az üledékgyűjtőbe kerülésük után viszonylag gyor
san, az in situ uralkodó körülmények (a Fe3+/Fe2+ arány és a jelenlevő szerves
anyag) hatására megváltozik, tehát nem detritális jellegű. A vas mennyi
sége a színt nem befolyásolja, a Fe3+/Fe2+ arány növekedtével az üledék színe 
a szürke—zöld—sárgg.—vörös színsor szerint változik, míg a szervesanyag 
mennyiségének növekedése zöldesszürke—szürke—sötétszürke—fekete üle
dékszínt hoz létre (22. ábra). Mivel a Fe3+/Fe2+ arány a redoxviszonyok 
függvénye, az üledékszínt főleg a bomló szervesanyag mennyisége határoz
za meg.

Jelen esetben a hidegkúti homokkő (és később a csopaki márga vörös 
üledékei) bár valószínűleg jórészt a lehordási térszínen levő permi vörös színű 
üledékekből származhatnak, színüket mégis az üledékgyűjtőben uralkodó oxi
dativ körülmények ( =  jelen esetben a csekély szerves produkció) miatt tar
tották meg. Ezt támasztja alá még az a megfigyelés is, hogy a vörös üledé
kekben a bioturháció az üledékfelszíni mászásnyomokra korlátozódik ; ahol 
viszont a bioturbáció a rétegbe „behatol ’ , ott a kőzetszín vörösről zöldesszür- 

л kére vált.
A tagozat egészében a nyugodt, hullámveréstől megkímélt aljzaton lera- 

1 kódott üledékek árapályövi, hullámbarázdás képződményekkel váltakoznak. 
Partközelségre utal Parham W. E. 1966, (in Potter P. E .—Maynard J. B.— 
Pryor W. A. 1980, p. 184.) diagramja szerint (23. ábra) a hidegkúti homok
kőben (és az arácsi márgában is) a kaolinit felszaporodása az illithez képest

m p e2 +
móltört Fe2 =-------------------mpe2+ + mpe3+

22. ábra. Finomszemcsés üledékek színe a szerves széntartalom és a vas oxidációs állapo
tának függvényében

m =  a vas móljainak száma kőzetgrammonként. A színt nedves állapotban, természetes fénynél határozták meg. 
A zárójeles szimbólum a színkód (G oddard  E. N. et al. 1975; P otter  P . E.— Ma y n a r d  J. B .— P r y o r  W. A.

1980 után)
Fig. 22. Suggested relationship of fine-grained sediments’ colour to carbon content and

oxidation state of iron
m =num ber o f moles o f iron per gram of rock. The colour was determined in wet state, in natural light. The 
symbol in brackets is the colour code (after E. N. Goddard  et al. 1975; P. E. P otter— J. B. Ma y n a r d — W.

A . P r y o r  1980)
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(19., 21. ábrák). Parham szerint ugyanis a kaolinit nagyobb mérete és gyors 
flokkulációja miatt a partközeli térségekben halmozódik fel. Legfelül az ere
detileg feltehetően evaporittal kitöltött likacsokat tartalmazó vörös aleurolit 
képződése a dagályszint feletti övbe tehető.

A Hidegkúti Dolomit Tagozat egyveretű kifejlődésű dolomitrétegei való
színűleg az árapályöv alatti részen ülepedtek le (lagúna típusú dolomit). 
Az intraklasztok valószínűleg a hullámzás által feiszakított üledékdarabok. 
A terrigén beszállítás az alsó tagozathoz képest nagymértékben lecsökkent..

i ; . S z m e k t i t  és/ vagy d u z z a d o k  ‘ j

О
b e s z á l l í t ó d á s  irá n ya

23. ábra. Az agyagásványok sematikus eloszlása a parttól a medence felé 
( Р л е н а м  W . E. 1966 után)

Fig. 23. Schematic variation of clay minerals from shoreline to deep, distal basin 
(after W . E. P a r h a m , 1966)

C s o p a k i  M  ár  g a F o r m á c i ó

A Hidegkúti Formációra üledékfolytonossággal a Csopaki Márga Formá
ció települ, amely mészkő-betelepüléseket, lencséket tartalmazó kőzetlisztes 
márgából épül fel. Három szakaszra tagolható a jellemző kőzetszín és kifejlő
dés alapján.

Makroszkópos kőzettani jellegek
A Csopaki Márga Formáció alsó szakasza (222,0—178,0 m) uralkodóan 

agyagos kőzetliszt—kőzetlisztes agyagmárga. Jellemző rétegzettségi forma a 
vékony- és mikrorétegzettség. Vastagabb márgarétegekkel csak az alsó (215,0— 
210,0 m) szakaszon találkozhatunk. Világos és sötétebb színárnyalatú rétegek 
ritmikusan váltakoznak. A világos szín itt nemcsak a nagyobb kőzetliszt-, de 
a nagyobb karbonáttartalom következménye is. A márga színe a legalsó 
részen, valamint 202,0—194,0 m között sötétszüke—szürke, barnásszürke. 
210,0—202,0 m között a zöldes- és világosszürke rétegek ritmikusan váltakoz
nak. A 194,0—182,0 m közötti szakaszon a kőzet zöldesszürke alapszíne mel
lett egyes rétegekben világos vörösesszürke árnyalatú. 182,0 —178,0 m-ig egy
ségesen zöldesszürke márga települ.
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Az uralkodóan márgából álló rétegsort vékony, 5 — 15 cm-es mészkő, 
illetve dolomitos mészkő anyagú, mészhomokszemcsékből felépülő bioklasztit 
betelepülések, lencsék tagolják (XIV. tábla, 1.).

A réteglapok a 206,0—178,0 m közötti szakaszon egyenetlenül hullámo
sak. Keresztrétegzettség nem mutatkozik, egyes szintekben azonban a pár
huzamos hullámos rétegzettség lencsés, flézeres rétegzettségbe megy át. Vékony 
intraklasztos szintek is megfigyelhetők.

Említést érdemel, hogy sem réteglap menti életnyomok, járatok, sem rétege
ken belüli nagyobb fokú bioturbáció nyomait nem találtuk az alsó szakaszon.

A Csopaki Márga Formáció középső szakaszán (178,0—127,5 m) folytató
dik a kőzetlisztes—agyagos-kőzetlisztes kifejlődés, melyet sok szintben vékony, 
5—15 cm-es biokalkarenit betelepülés szakít meg. Az alsó szakaszhoz viszo
nyítva a fő különbséget a kőzetszín megváltozása és a márga karbonáttartal
mának csökkenése adja.

Az aleurolit—márgás aleurit kőzetfajták színe világos és sötétebb vörös 
árnyalatú (XIV. tábla, 2.), egyes vékony rétegekben — többnyire a biokalka- 
renitek környezetében — világos zöldesszürke—szürke.

A fő rétegzési típus az egyenetlen — egyenetlenül hullámos rétegfelszínű — 
párhuzamos rétegzettség. Keresztrétegzettség nem volt megfigyelhető, hullá
mos-lencsés rétegzést csak a 173,0—172,0 m között észleltünk.

Réteglapmenti életnyomok észlelhetők a 153,0—138,0 m közötti szaka
szon, valamint nagyobb gyakorisággal a 138,0—136,0 m között.

A Csopaki Márga Formáció felső szakasza (127,5—69,0 m) ugyancsak 
főként aleurolit kőzetfajtákból áll. A közbetelepülő biokalkarenites rétegek az 
egész felső szakaszon gyakoriak és helyenként nagyobb vastagságot (max. 
20—50 cm) is elérnek. 100,0—69,0 m között glaukonitos biokalkarenit betele
pülések jellemzők (XIV. tábla, 3.).

A meszes közbetelepülések fehér—szürkésfehér, az aleurolit zömmel vilá
gosszürke—zöldesszürke színű. A szakasz legalsó részén néhány világosvörös — 
vörös aleurolit betelepülés van, ez a középső szakasz felé átmeneti jellegű.

Legtöbbször az egyenes—párhuzamos és az egyenetlenül hullámos réteg
felszínű, közel párhuzamos rétegzettség fordul elő. A mikro- és vékonyréteg
zettség csak rövidebb szakaszokon jelentkezik. Lencsés rétegzettség mutat
kozik a 110,0—105,0 m közötti szakaszon. Az eddigi agyagos rétegfelszínekkel 
szemben egyre gyakoribbá válik a csillámos rétegfelszín.

100,0—88,0 m között időleges szárazra kerülésre utaló jelenségek: zsugo
rodási—száradási repedések figyelhetők meg. Ugyanebben a rétegcsoportban 
gyakoriak a szabályosabban hullámos rétegfelszínek, interferencia hullámfod
rok. Egyes biokalkarenit szintekben felszakadásos eredetű márga intraklasz- 
tokat is megfigyeltünk.

Réteglap menti csúszásnyomok és kerek átmetszetű beásásnyomok (127,0 
— 99,0 m között) néhány szintben észlelhetők.

A Csopaki Márga Formáció legfelső része (69,0—57,0 m) már az Aszófői 
Dolomit Formációba való átmenet jellegeit mutatja. Az üledék szemcsemérete 
a durvább tartomány irányába tolódik el (fokozatos homokosodás) és a dolo
mittartalom fokozatosan növekszik. A biokalkarenit betelepülések teljesen 
megszűnnek, viszont 62,1 és 58,9 m-ben ooidos dolomit betelepülések jelennek 
meg. (XXVI. tábla 1 -3 .) .

A kőzet színe szürke—világosszürke. Egyenes—párhuzamos rétegzés és 
csillámos rétegfelszínek a jellemzők.
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Kőzetösszetétel
Az alsó szakaszt uralkodóan felépítő márga kőzetfajtákban zömmel 10— 

36% közötti (max. 40%) a kaiéit mennyisége, a dolomit 5—47%, többnyire 
10—15% között változik. Sziderit a 194,0 és 191,0 m közötti részen gyakori, 
2—6% a mennyisége. A 221,0—215,0 m közötti szakaszon a márgák erősen 
dolomitosodtak (24. ábra).

A törmelékes eredetű ásványok közül a kvarc 15—30%, az agyagásványok 
20—60%-ot tesznek ki (25. ábra). A bioklasztit lencsék anyaga kalcitos vagy 
dolomitos. Előbbiekben a kaiéit 67—76% közötti, a dolomit 14—25%, a terri- 
gén anyag mennyisége 8 — 10%. A dolomitos bioklasztitok összes karbonát
tartalma azonos a kalcitosakéval, de a dolomit dominál. A pirít a 221,0— 
198,0 m-es szakaszon minden elemzett mintában kimutatott, nyomnyitói 3% 
mennyiségben. A 198,0 és 178,0 m között is előfordul a minták kb. 2/3-ában, 
nyomtól 1%-ig.

kvarc* agyagásványok 100%

Csopaki Márga 
alsó szakasz

к va re* agyagásván y ok 
100%

Csopaki Márga 
középső szakasz

kvarc+anyagásványok
100%

Csopaki Márga 
felső szakasz

kvarc* agyagásvány ok 
100%

Csopaki Márga 
felső átmeneti szakasz

24. ábra. Csopaki Márga Formáció. A  Köveskál 9. sz. fúrás mintáinak ásványos összetétele 
Fig. 24. Csopak Mari Formation. Borehole Köveskál 9 : mineralogical composition
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25. ábra. Csopaki Márga Formáció. A  Köveskál 9. sz. fúrás agyagásvány-diagramja 
id illit , i-m = illit-montmorillonit, kaol% =  kaolinit, kl =  klorit. 1. Kaolinites minta, 2. kaolinit és/vagy kloritos

minta
Fig. 25. Csopak Mari Formation. Borehole Köveskál 9: clay minerals diagram

iesillite, i-m =  illite-montmorillonite, kaol% =  kaolinite, ki =  chlorite. 1. Sample with kaolinite, 2. sample with
kaolinite and/or chlorite

A szemcsenagyság elemzések szerint a 214,0—201,0 m közötti szakaszon 
találhatók a legagyagosabb kőzetek: itt a törmelékes frakció 60—70%-a agyag, 
a többi kőzetliszt. (A Csopaki Márga Formáció alsó részének más kőzeteire 
— általában eléggé egységesen — a 30—40% közötti agyagtartalom jellemző.) 
A homoktartalom ritkán éri el az 1%-ot.

A középső szakasz jellegzetes aleurolit—márgás aleurolit kőzettípusaiban 
a karbonáttartalom 8—50% közötti. Ezen belül a kalcit 2—35%, a dolomit 
5—20%, a sziderit 0—4% közötti (24. ábra).

A terrigén törmelékes ásványok közül a kvarc 13—38%, az agyagásvá
nyok 16—60%-nyi mennyiségben mutatkoznak.



67

A szemcsenagyság elemzések szerint az aleurolit-féleségekben az agyag 
zömmel 25—35% között változik (max. 50%), a kőzetliszt 50—80% közötti, 
a homok max. 1%-ot ér el.

Az alsó szakaszhoz hasonlóan a kaolinit szerepe minimálisra csökken, 
míg az illit csoport mennyisége 20—30% közötti (25. ábra). Csak erre a tago
zatra jellemző, hogy 4 —10%-nyi kloritot is tartalmaznak a minták. A biokal- 
karenit lencsékben a kaiéit mennyisége 40—62%, a vasas dolomit 17—27% 
közötti.

A  felső szakaszon az aleurolit kőzetfajtákra általában az alacsony karbo
náttartalom a jellemző (9 — 43%, többnyire 20% alatt). A kaiéit mennyisége 
kevesebb, mint az ezt megelőző középső szakaszban (0—17%), a vasas dolo
mit mennyisége viszont 6—30%. Néhány mintában 1 — 6% sziderit mutatko
zott (24. ábra).

A terrigén ásványok közül a kvarc mennyisége jelentős (20—44%) az 
agyagásványok mellett (16—60%). A kaolinit mennyisége mindig kevesebb 
(max. 12%) az illitfélékénél (max. 40%) (25. ábra).

A bioklasztit lencsékben az ásványos összetétel az előzőkhöz hasonló. 
Egy-egy mintában max. 5%-ban káliföldpát is mutatkozott.

A  szemcsenagyság elemzések szerint a kőzetliszt-frakció 34—82% között 
változik. Homok a mintákban 127,5 — 100,4 m között nem, afölött is csak 
1 —2%-nyi mennyiségben jelenik meg. Az agyagtartalom 17—45%.

2. táblázat — Table 2

В Ba Со Cr Cu Ga Ni Pb Sr V Zr

Alsó — Lower 120 436 и об 45 22 32 20 436 111 165

Középső — Middle 113 417 10 63 33 19 3S 11 233 117 142

("első — Upper 128 962 13 46 27 17 3S 30 229 97 200

A legfelső, átmeneti szakaszon a dolomittartalom 8—88% között válto
zik, felfelé növekvő tendenciával. A törmelékes kvarc mennyisége 14—37% 
(24. ábra). Az illit típusú agyagásványok 10—40%-ot, a kaolinit és klorit 
0—10%-ot tesznek ki (25. ábra).

A homoktartalom fokozatosan növekszik: mennyisége 0—73%, zömmel 
30% körüli. Az agyagtartalom általában kicsi (11—43%), főként 20% alatti.

Geokémiai jellegek alapján a Csopaki Márga Formáción belüli három sza
kasz megbízhatóan nem különíthető el. A В-tartalom gyakorlatilag nem vál
tozik, de magasabb, mint a környező formációkban. Az alsó szakaszban a Sr 
dúsul ugyan, de ez nem tekinthető teljes értékű elkülönítési jellegnek.

Az alsó és középső szakasz átlagos nyomelem tartalmát 22 minta alapján, 
a felső szakaszét 36 minta alapján (g/t) a 2. táblázat mutatja.

Az átlagos ritkafémtartalom a Csopaki Márga Formációban végig lénye
gében azonos az Arácsi és a Hidegkúti Formációéval, de lényegesen alacso
nyabb a Ba-, Sr- és Zr-tartalom.
5*



68

Mikrofácies
A vékonycsiszolat vizsgálatokat elsősorban a nagyobb karbonáttartalmú 

közbetelepülésekből végeztünk. A szöveti típusok közül a mészkőrétegekben 
a bioklasztit és a szórtan bioklasztos típusok jellemzők (1. táblázat és XXV. 
tábla, 1 — 2.). A formáció felső szakaszán a vasas dolomittal cementált bio
klasztos kalkarenitben póruskitöltő glaukonit is megfigyelhető.

A legalsó szakaszon 222,0—216,0 m között a bioklasztitok is dolomitoso- 
dást szenvedtek. Az említett szakaszon litoklázis menti (epigén) dolomitki
töltés is található. A szöveti kép alapján a keményebb márgák a finomtörme
lékes dolomitlisztes típusba sorolhatók. Egyes vékony rétegekben átkristályo
sodott dolomitpátit szövet is megfigyelhető. Alárendelten a kvarckőzetlisztes 
típus (1. táblázat) is felismerhető.

A formáció legfelső részén, két rétegben oomikrit települ 125,0—500,0 um 
nagyságú ooidokkal, a mátrixban kevés kőzetliszttel. A kőzet egésze (az ooi- 
dok is) dolomitosodott (XXVI. tábla a, 1—3.).

Szerves mikrofácies
Az alsó szakaszban a szervesanyag relatív mennyiségi értékei a „nagyon 

kevés”  és a „kevés”  kategóriák között ingadozik. A szerves mikrofácies kép 
alapján az üledéklerakódás uralkodóan az árapályövben feltételezhető. Kivé
tel ebben a 215,0—210,0 m szakasz, amelyben az üledékképződés a szubtidális 
zóna hullámbázis alatti övében zajlott.

A középső szakaszban a szervesanyag mennyisége a „nagyon kevés” 
kategóriaértéket sehol sem lépi túl. A szerves mikrofácies az árapályöv alsó 
határa körüli üledékképződést jelzi, kivéve a 169,0 — 168,0 m mélységközt, 
ahol a tengeri mikroplankton feldúsulása és a szervesanyag összetételében a 
szén relatív csökkenése erőteljesebb vízzel borításra utal.

A felső szakasz szervesanyag-tartalmának relatív mennyisége nem éri el 
a „közepes” kategóriát, sőt felső harmadában visszaesik a „nagyon kevés” és 
helyenként a „nyomokban” értékekre. A szerves mikrofácies alapján árapály
övi üledékképződés valószínűsíthető, kisebb ingadozásokkal.

A formáció legfelső, átmeneti jellegeket mutató részén tartós vízzel borí- 
tottság tételezhető fel. Az üledéklerakódás az árapályöv alatt folyhatott.

Biofácies
A biofácies a formáció alsó határán feltűnően megváltozik. A kagylók 

töredékei a Csopaki Márga Eormáció bázisán ugrásszerűen feldúsulnak. A Cri- 
noideák egyes lencsékben tömegesek. 217,7—207,3 méterközből néhány Lin
gula sp. maradvány került elő. A Foraminifera együttesre a Meandrospira 
pusilla (Но) faj fellépése (204,0 m), majd egyre gyakoribbá válása jellemző. 
A M. pusilla vezetésű Foraminifera asszociáció egészen a felső szakasz alsó 
részéig (113,0 m-ig) jellemző. Sza b ó  I. megfigyelése szerint a felső szakaszon 
az Eumorphotis cf. telleri ritka, a Gervilleia (Bakevellia) gyakori megjelenése 
a meszesebb rétegekben, a Costatoria costata előfordulásai pedig főleg a homo
kos—aleuritos rétegekben volt jellemző. Ugyanakkor hiányzik a tipikus tiro- 
lites-es márga kifejlődés faunája. A felső szakasz felső részén (71,0—68,0 m) 
pontosabban nem azonosítható Glomospirella fajok feldúsulása mutatkozik.
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Fácies-értelmezés
A Csopaki Márga Formáció normális sósvízű sekély tengerben, javarészt 

a hullámverési öv alatt, de időnként a hullámmozgatott mészhomokdombok 
környezetében keletkezett. A vizsgált alsó-triász formációk közül összességé
ben a legnyíltabb vízi és a parttól viszonylag távolabb leülepedett üledékeket 
foglalja magában. Az árácsi márgához és hidegkúti homokkőhöz képest az 
agyagás vány-spektrumban a kaolinit korábbi túlsúlyát az illitfélék túlsúlya 
váltja fel. Az illithez klorit is társul (26. ábra), ami Parham W. E. (1966) 
diagramja szerint a parttól távolibb üledékképződésre utalhat (23. ábra). 
A biokaikarenitekben megjelenő plaukonit — bár elsősorban a lassú szedi - 
mentációt jelzi — mai adatok szerint mélyebb (és hidegebb) vízben keletkező 
ásvány és a biokalkarenit-felhalmozódás zónájában is képződhet (Heckel 
Ph . H., 1972, p. 254., valamint a 41. ábra felső szelvénye).

A formáció alsójszakaszára a nyugodt vizű és a hullámok által mozgatott 
környezet sűrű váltakozása, középső részére a nyugodt vizű üledékképződés 
túlsúlya, míg felső részére a hullámok által mozgatott környezetben lerako
dott üledékek nagyobb gyakorisága, árapályövi üledékek epizodikus megjele
nése jellemző.

Az alsó szakaszon a barnásszürke, sötét színű, finomszemcsés, agyagos, 
szervesanyagban dús rétegek védett lagúnában rakódhattak le, reduktív kör
nyezetben. A közbetelepülő, vékony crinoideás, föraminiferás kalkarenit réte
gek valószínűleg a lagúnát elzáró mészhomokdombok környezetét jelzik.

A kaiéit anyagú bioklaszt szemcséket késői diagenetikus vasas dolomit 
cementálja. Az alsó szakasz legalsó részének dolomit rétegei eredetileg ugyan
csak biokalkarenitek, de utólagos dolomitosodást szenvedtek.

A középső szakasz egy veretű, vörös, finomszemcsés kőzettípusai az ár- 
apályöv alatt képződtek, míg a betelepülő biokalkarenitek itt is a sekély vízi 
mészhomokdombok: erős vízmozgását jelzik. Az üledék zöme itt is vörös színű ; 
valószínűleg az üledékgyűjtőbe került áthalmozott perm kori üledékekből szár-

26. ábra. Arácsi és Hidegkúti Formációk, Csopaki Márga Formáció. A Köveskál 9. sz. fúrás
agyagásvány-diagramja

i  =  Iliit, i-m =  illit-montmorillonit, kaol% =  kaolinit, ki =  klorit
Fig. 26. Arács and Hidegkút Formations, Csopak Marl Formation. Borehole Köveskál 9 :

clay minerals diagram
i =  illite, i-m = illite-montmorillonite, kaol% =  kaolinite, ki =  chlorite
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mazik és a szervesanyag korlátozott akkumulációja akadályozta meg a másod
lagos redukciót.

A felső szakaszon egyrészt a biokalkarenit betelepülések gyakorisága, va
lamint a törmelékes kőzetekből álló szakaszokon az erősebb vízmozgásra utaló 
jellegek a hullámbázis, esetleg az árapályövi üledékképződés előtérbe kerülését 
jelezhetik. Felfelé- (7Ö,0 méterig) a part közelségére utaló jellegek egyre erő
sebbé válnak, majd 70,0 m fölött gyors változás észlelhető. A bioklasztos üle- 
dékképződóst finomtörmelékes—homokos szedimentáció váltja fel, a hullám- 
mozgásra utaló jellegek nélkül.

E két szintben megjelenő ooidok ismét időszakosan erősebb vízmozgást, 
egészen sekély vízi környezetet jeleznek.

A s z ó f  ő i D o l o m i t  F o r m á c i ó

Az Aszófői Dolomit Formációt (57,0—0,0 m) sárgásszürke, világosszürke, 
helyenként porózus, máshol porló dolomit építi fel. A terrigén anyag mennyi
sége igen alacsony, általában 10% alatti.

A kémiai vizsgálatok szerint a vasas dolomit mennyisége 76—96% közötti, 
zömmel 90% körüli. A kalcit 0 — 5% (27. ábra). A  terrigén ásványok közül a 
kvarc 2 —9, az illitfélék 3 — 10, a kaolinit 1—4% mennyiségben mutatható ki 
(27. ábra).

A formáció feltárt szakasza geokémiailag egységes képet mutat. Ritka- 
fémtartalma abszolút és relatív értelemben is igen alacsony, ezt és a viszony
lag magas szórás százalékokat a dolomitos jelleg csak részben indokolja. Jel
lemző az igen alacsony B, valamint Ba és Zr-tartalom. А В és Ba-tartalom erős 
csökkenése az üledékgyűjtő kiédesedésével, vagy ami ez esetben valószínűbb, 
epigenetikus átkristályosodással („tisztulással” ) magyarázható.

A formáció átlagos nyomelemtartalma 22 minta alapján (g/t): В =  25, 
B a= 70, Co= 1, 0 = 1 8 ,  Cu =  20, Ga =  5, N i= l l ,  Pb =  7, Sr =  371, V =22, Zr = 
—. 130,0 — 110,0 m között két epigenetikus baritosodási zóna állapítható meg.

27. ábra. Aszófői Dolomit Formáció. A  Köveskál 9. sz. fúrás mintáinak ásványos össze
tétele (bal oldali ábra) és agyagásvány diagramja (jobb oldali ábra) 

i =  illit, i-m =  iIlit-montmoriilonit, kaol% =  kaolinit
Fig. 27. Aszófő Dolomite Formation. Borehole Köveskál 9: mineralogical composition 

(left figure) and clay minerals diagram (right figure) 
i= illite , i-m =  iliite-montmorillonifce, kaol% =  kaolinite
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A csiszolatok vizsgálata szerint a szövet dolomit-mikropátit, mely közel 
azonos méretű (15—40 ц т ) dolomitkristályok mozaikszerű halmazából áll; 
előfordul azonban szintén átkristályosodott, foltokban az alapanyagnál nagyobb 
szemcsés dolomitot tartalmazó kőzetváltozat is (XXIII. tábla, 2.).

A szervesanyag relatív mennyisége a „kevés”  és a „nyomokban”  kategó
riák között ingadozik. A szerves mikrofácies csak a formáció alsó (57,0 — 46,0 m 
közötti) dolomitmárgás szakaszán értékelhető. E szakasz jellegei partközeli, de 
állandó vízborítású, esetleg lagunáris környezetű üledékképződésre utalnak.

Az Aszófői Dolomit fúrásban feltárt szakaszán makrofossziliát nem talál
tunk. A Foraminiferák közül a Glomospirella senghi Но faj jellemző 54,5 — 
44,5 m között. Ezen kívül a csiszolatokban Ostracodák, illetve a szakasz leg
alsó részén Crinoidea vázelemek figyelhetők meg.

Fácies-értelm ezés

Az Aszófői Dolomit Formációnak csak az alsó szakasza (57,0—44,0 m) 
értelmezhető őskörnyezeti szempontból. A mikrofosszíliák állandó vízborítású, 
partközeli üledékképződésre utalnak. A biofácies alapján a víz normális sótar
talmú lehetett (valószínűleg a későbbiekben túlsós lagúnába való átmenettel). 
A dolomitképződés a lagúna-dolomitszedimentációs modellel magyarázható, 
tehát a felsőbb vízrétegekben meginduló gipszkiválási folyamat hozhatta létre 
a zárt lagúnában azt a Ca/Mg arányt, amely az elsődleges dolomitiszap kivá
lását, illetve a mésziszap korai diagenetikus dolomitosodását eredményezhette.

Az előzőekben említett geokémiai és a szöveti jellegek késői epigenetikus 
átkristályosodást és a nyomelem összetétel megváltozását, valamint másod
lagos ásványkiválásokat is jeleznek.



A BAKONYSZÜCS (BSZ.) 3. SZ. FÚRÁS 
Haas J .—Tóthné Makk Á .—Oraveczné Scheffer A .—Góczán F.

Bevezetés

A fúrás az Országos Alapszelvény Program keretében 1980 —81-ben mé
lyült, abból a célból, hogy a Dunántúli-középhegység szinklinális szerkezetének 
ENy-i szárnyán feltárja az ott addig csupán néhány fúrásból töredékesen is
mert középső- és alsó-triász képződményeket. A fúrás helyének kijelölését 
R a i n c s á k  G y . végezte, térképezési adatok és korábbi fúrások alapján. A fúrás 
a karni Veszprémi Márga Formáció alatt harántolta a középső-triász rétegsort, 
de technikai okok miatt a szkíta teljes átfúrására nem kerülhetett sor. A fúrás 
a Hidegkúti Formációban állt le.

A fúrás teljes maganyagát a MÁFI szépvízéri mintaraktárában őrzik. A 
vizsgált anyag teljes dokumentációja a MÁFI Adattárában található.

A fúrás szkíta szakaszának leírását Horváth I., illetve Tóthné Makk Á. 
végezte. A kőzetvizsgálatok a MÁFI laboratóriumaiban készültek :

— a mikrofácies vizsgálatot T óthné  Ma k k  Á . és L elkes  G y .,
— a karbonátvizsgálatot L eck ner  M. és P a r t é n y i Z.,
— a röntgenvizsgálatokat db,. V iczián  I.,
— a termikus vizsgálatokat R im an óczy  L .-n é ,
— a vitrinit reflexiót* I h arosné  d b . L aczó I.,
— a szervesgeokémiai vizsgálatot* d e . V ető  I.,
— a Foraininifera vizsgálatokat Oraveczn é  d b . Scheffer  A .,
— a palynológiai és szerves mikrofácies vizsgálatokat d e . G óczán  F . végezte el.

A fúrás triász korú képződményei

H i d e g k ú t i  F o r m á c i ó

A középhegység DK-i szárnyának rétegsorából ismert Hidegkúti Homokkő 
Tagozat jól azonosítható a fúrás 930,0 — 886,8 m között feltárt, 15—20°-os 
dőlésű ~40 m valódi vastagságú szakaszával. A Hidegkúti Dolomit Tagozat 
azonban — valószínűleg tektonikai okok miatt — hiányzik [az innen 2,5 km 
távolságban levő Alsószalma vár 1. sz. fúrásban a Hidegkúti Dolomit Tagozat 
mintegy 50 m vastag; jelen fúrásban, a Hidegkúti Homokkő Tagozat legfelső 
rétegei felett pedig (886,8 — 885,8 méterközben) tektonikusán zúzott zóna van]. 
A Hidegkúti Homokkő Tagozat fölött megjelenő dolomit len esés, kőzetlisztes 
dolomitmárga valószínűleg a Csopaki Márga legalsó, átmeneti szakaszának fe
lelhet meg.

A fúrás rétegoszlopát, üledéktani jellemzőinek mélység szerinti változását, 
valamint a mikrofácies-típusokat a 28. ábrán tüntettük fel.

* Vizsgálataik eredményeit 1. az I. Függelékben.



73

Makroszkópos kőzettani jellegek
A Hidegkúti Homokkő feltárt szakaszának legalsó részén (930,0 — 925,5 m) 

szürke homokkő réteg volt megfigyelhető.
Efölött a tagozat uralkodó részén világosvörös homokos aleurolit 0,5 —

10,0 cm vastag réteglemezei váltakoznak sötétvörös agyagos aleurolit 1 —3 ern
es, illetve agyagkő 0,1 —3,0 cm-es réteglemezeivel. Ez utóbbi kőzettípusok néha 
lencsésen zöldesszürkék. A 891,0 m fölött — legfelső részen — két szintben kb. 
1 m vastag vörös, durvahomokkő betelepülés jelenik meg.

A rétegsort hullámos, olykor csillámlemezekkel borított rétegfelszínek ta
golják, amelyeken sokszor áramlásnyomok, a legfelső részen elágazó hullám
barázdák is megfigyelhetők.

A homokos szakaszokon gyakori a mikrokeresztrétegzéses szerkezet 
(XXVIII. tábla, 1—2.). A finomtörmelékes—pelites rétegeken bioturbáció, 
illetve féreg járatokra utaló nyomok láthatók. A rétegződéssel párhuzamos és 
U-alakú járatkitöltések egyaránt megfigyelhetők.

902,0 m felett rózsaszínű anhidrit gumók, lencsék a tagozat felső határáig 
több szintben találhatók (XXVIII. tábla, 3.).

Kőzetösszetétel—mikrofácies
Az uralkodó kőzet a vörös színű, laminált kvarckőzetliszt. A mikroszkópi 

vizsgálat szerint a kőzetet zömmel ekvigranuláris, átlag 45 — 90 p.m-os szemcse
méretű kvarckőzetliszt, kvarchomok alkotja (X X X I. tábla, 2.). Kisebb-na- 
gyobb mennyiségben a laminációval párhuzamos orientációjú csillámlemezek is 
megfigyelhetők.

A vörös szín hematitpikkelyektől származik. A hematit (limonit) gyakran 
a kvarcszemcséket is bevonja. A szemcsék közötti pórusteret xenomorf dolo
mit és anhidrit tölti ki.

Az agyagos (dolomitmárga) betelepülések agyagásványa a röntgendiffrak
ciós vizsgálatok szerint az illit. A klorit is jelentős mennyiségű. Karbonátásvá
nya kizárólag dolomit. Kevés anhidrit is kimutatható.

A homokkő rétegek uralkodóan magmás és metamorf eredetű, átlagosan 
0,5 mm-es kvarcszemcsékből állnak. Kisebb mennyiségben földpát is megfi
gyelhető. A röntgen vizsgálat szerint a káliföldpát mennyisége meghaladja a 
plagioklászokét. Kevés metamorf kőzettörmelék is észlelhető. A vörös szín az 
apró hematit szemcséktől ered. Az agyagban csekély az illit és a kaolinit (?).

A homokszemcsék lekerekítettek; illeszkedésük egyes esetekben tömör, 
máskor kötőanyagban „úsznak”  a kvarcszemcsék (X X X I. tábla, 1.). A mikro- 
fáciesek rendszerét a 3. táblázaton közöljük.

A kötőanyag 40 — 200 um kristályméretű mozaikos vasas dolomitpátit, 
valamint az utolsó fázisban kicsapódott, a maradék pórusteret kitöltő anhid
rit. Egyes esetekben a dolomit, máskor az anhidrit a domináns kötőanyag.

Biofácies
A Hidegkúti Formációból sem makro- sem mikrofosszília nem került elő. 

Az inbentosz jelenlétét tehát csupán a helyenként intenzív bioturbáció, illetve 
a féregjáratnyomok jelzik.

A palynológiai vizsgálatok szerint a fúrás által feltárt legalsó (930,0 —
920,0 m) szakaszon viszonylag szegényes sporomorpha asszociáció mutatható 
ki a Conaletes és az Alcsútdobozia nemzetséghez tartozó alakok dominanciájá
val. A formáció többi részén (920,3—886,8 m) a Veryhachium reductum do
minál, az Scythiana spinulosa faj szubdomináns.
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Fácies-értelmezés
A Hidegkúti Formáció fúrásban harántolt szakasza a felső szubtidál zó

nában, esetleg kis energiájú árapályövben keletkezett összlet. Az üledékkép
ződési környezet mindenképpen időszakosan hullámmozgatott, de kis kinetikus 
energiájú volt. Egyértelműen árapályövi keletkezésre utaló üledékes jegyek 
(lencsés vagy hullámos rétegzettség, féregjáratnyomok rétegzésre merőleges 
elhelyezkedése, esetleg száradási nyomok stb.) nem ismerhetők fel a rétegsor
ban, bár az üledókképződés ciklikus jellege (sötét, agyagásványokban dús, és 
világos, kőzetlisztes rétegek állandó váltakozása, valamint a kőzetlisztes réte
gek hullámfodor eredetű mikro keresztrétegzettsége) utalhat kis energiájú ár
apályövi keletkezésre. Fentiek alapján — mivel egyrételmű bizonyítékaink 
az üledékképződési környezetre nincsenek — a Hidegkúti Homokkő Tagozat 
e szakaszát felső szubtidál esetleg árapályövi keletkezésűnek tartjuk.

Az anhidrit csomók egy részénél feltételezhető, hogy az anhidrit a fedőben 
eredetileg települt evaporitcsomós dolomitból mobilizálódott és a Hidegkúti 
Homokkőben az elsőgenerációs litoklázisok környezetében kicsapódott. Az 
aleurolitok anhidrites eementációja — a szöveti vizsgálatok szerint — a diagene
zis következménye.

C s o p a k i  M  ár  g a F o r m á c i ó

A Csopaki Márga Formációt a fúrás 886,8—759,4 m között 125 m valódi 
vastagságban harántolta. A formáció alsó határa tektonikus, de az ebből eredő 
hiányos rétegsor elsősorban a Hidegkúti Formáció felső részét érinti és a Cso
paki Márga Formáció csaknem teljesnek tekinthető.

28. ábra. A Bakonyszűcs 3. sz. fúrás kőzetösszetételi, üledéktani jellemzői, mikrofácies
típusai és fáciesgörbéje

A Rétegoszlop: 1. homok, 2. kőzetliszt, 3. agyag, 4. mészmárga, 5. dolomitos márga, 6. mészkő, 7. dolomit, 
8. anhidrit csomók. — В Szín: S =  sárga, В =  barna, V =  vörös, Z = zöld, Sz =  szürke. — Színárnyalatok: 9. vi
lágos, 10. közép, 11. sötét, 12. árnyalatos minták. — C Ásványos összetétel: 13. kaiéit, 14. dolomit, 15. agyagás
ványok, 16. kvarc és földpátok, 17. oldási maradék. — D M ikrofácies típusok: a 1. ooidos —  onkoidos dolomikro- 
pátit, 2. pelletes (peloidos— mikritcsomós) dolomikropátit, 3. dolomikrit és peloidos mikropátit rétegek válta
kozása, 4. foltos, peloidos mikrit, evaporit utáni kalcit pszeudomorfózákkal, 5. kőzetlisztes dolomikrit, 6 . 
dolomikrit több-kevesebb üreggel és üregkitöltő, az evaporit kioldódása után képződött kalcit pszeudomorfó
zákkal, b 7. kvarchomokkő, dolomit és anhidrit kötőanyaggal, 8. vörös, rétegzett kvarckőzetliszt, dolomit és 
anhidrit kötőanyaggal, 9. szürke, rétegzett— keresztrétegzett, dolomitos kvarckőzetliszt—kőzetlisztes dolo
mit, 10. vörös, dolomitos— márgás kőzetliszt, c 11. dolomikrit—dolomitmárga (mudstone), 12. dolopátit 
(dolomikropátit) anhidrittel, d 13. karbonátos— márgás biomikrit (wackestone), 14. kvarckőzetlisztes wacke- 
stone, 15. crinoidit (helyenként glaukonittal), 16. crinoideás— molluscás—foraminiferás biokalkarenit (grain- 
stone—packstone), 17. Mollusca-héjtöredékes packstone— wackestone, 18. Crinoidea wackestone, 19. egyéb. 
— E Üledékes jegyek : 1. Intraklaszt (autigén breccsa), 2. száradási repedés, 3. hullámfodros rétegfelszín, 4. 
mikrokeresztrétegzés, 5. bioturbáció, 6. féregjáratnyom. —  Fáciesgörbe: 18. lagúna, 19. túlsós lagúna, 20. 

biokalkarenit felhalmozódás, 21. ooid felhalmozódás
Fig. 28. Borehole Bakonyszűcs 3: Columnar section, mineralogical composition, sedi- 

mentological characteristics, microfacies types and facies curve 
A Columnar section: 1. sand, 2. silt, 3. clay, 4. calcareous marl, 5. dolomitic marl, 6. limestone, 7. dolomite, 
8. anhydrite nodules. —  В Colour: S =  yellow, В =  brown, V =  red, Z =  green, Sz =  grey. — Colour shades: 9. 
light, 10. moderate, 11. dark, 12. colour-shaded samples. — C Mineralogical com position: 13. calcite, 14. dolomite, 
15. clay minerals, 16. quartz and feldspars, 17. insoluble residue. — D Microfacies types: a 1. oöidal—oncoidal 
dolomicrosparitic, 2. pelletai (peloids—micrite lumps) dolomicrosparite, 3. alternating dolomicritic and peloidal 
microsparitic laminae, 4. mottled, peloidal micrite with calcite pseudomorphs after evaporite, 5. silty dolomic- 
rite, 6. dolomicrite with varying amount o f voids and with void-filling calcite pseudomorphs formed after 
evaporite, b 7. quartz-sandstone with dolomite and anhydrite cement, 8. red laminated quartz silt with do
lomite and anhydrite cement, 9. grey laminated-microlaminated, dolomitic quartz silt—silty dolomite, 10. red 
dolomitic-marly silt, c 11. dolomicrite— dolomarl (mudstone), 12. dolosparite (dolomicrosparite) with an
hydrite, d 13. calcareous-marly biomicrite (wackestone), 14. quartz-silty wackestone, 15. crinoidite (locally 
with glauconite), 16. crinoidal—molluscan—foraminiferal biocalcarenite (grainstone—packstone), 17. pack
stone— wackestone with mollusc shell detritus, 18. Crinoidea wackestone, 19. other. — E Sedimentary fea 
tures: 1. intraclasts (intraformational breccia), 2. shrinkage crack, 3. ripple-marked bedding surface, 4. micro- 
cross-lamination, 5. bioturbation, 6. worm-tracks. — Facies curve: 18. lagoon, 19. hypersaline lagoon, 20. biocal

carenite accumulation, 21. ooid accumulation
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A formáció litológiailag — a középhegység más területein megismert ré
tegsorokhoz hasonlóan — három szakaszra tagolható, illetve legfelül egy — a 
fedő Aszófői Dolomit Formáció felé átmeneti jellegeket mutató — negyedik 
egység is elkülöníthető.
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Makroszkópos kőzettani jellegek
A formáció alsó szakasza (886,8 — 872,2 m) szürke színű kőzetlisztes dolo- 

mitmárga, sárgásszürke anhidrites dolomit lencsékkel. Felső részén alárendelten 
már vöröses vagy barnás árnyalatú kőzetek is megjelennek. A rétegeket hullá
mos rétegfelszínek tagolják. Efölött (827,7 —872,2 m között) szürkésbarna 
agyagkő, agyagmárga, márga, dolomitmárga, ill. e kőzetek kőzetlisztes válto
zatai jelennek meg vékony, 5 — 10 cm-es bioklasztos (crinoideás, molluscás) 
mészkő közbetelepülésekkel (855 m-től felfelé sok szintben). Alárendelten szürke 
és zöldesszürke színű rétegek, ill. lencsék is megfigyelhetők (X X IX . tábla, 1.).

A felső szakaszt (827,7 —767,2 m) ismét a szürke, világosszürke színárnya
lat jellemzi. A jellemző kőzete a kőzetlisztes agyagmárga, márga, mészmárga 
(X X IX . tábla, 2.), bioklasztos mészkő lencsékkel. A márgában több szintben, 
és néhol nagyobb, 30—40 cm-es vastagságban szórtan, Crinoidea-nyéltagokat 
tartalmazó szürke, zöldesszürke márga települ (X X IX . tábla, 3.). A szakasz 
alsó része (809,0 m alatt) bioturbált, féregjáratokra utaló nyomokat tartalmaz.

A legfelső, átmeneti egység (767,2—759,4 m) szürke agyagkő, kőzetlisztes 
dolomitmárga. Vékony, helyenként mikrorétegzett, sávos, néhol gyüredezett 
(X X X . tábla, 1.).

Kőzetösszetétel—mikrofácies
A kémiai vizsgálat szerint a formáció domináns kőzettípusa a kőzetlisztes 

dolomitmárga, dolomitmárgás aleurolit; a karbonáttartalom 15—40%. A kar
bonát többnyire kizárólag dolomit, de egyes esetekben a dolomit mellett kalcit 
is kimutatható.

A mikroszkópi vizsgálat alapján megkülönböztetett három fáciescso- 
portba sorolt kőzetféleségek megtalálhatók a Csopaki Márga Formációban. 
A terrigén törmelékes fáciescsoportból a rétegzett, helyenként mikrokereszt- 
rétegzett dolomitos aleurolit a leggyakoribb kifejlődési típus. A kőzet kvarckő- 
zetliszt-dús világosabb és nagyobb dolomittartalmú, sötétebb, finomabb szem
csés, egymással váltakozó rétegecskékből épül fel. A rétegzettséget néhol enyhe 
bioturbáció zavarja meg (X X X II. tábla, 1.). A kvarckőzetliszt szögletes, 
szilánkos, átlagosan 15—45 gm közötti szemcséi között a dolomit xenomorf, 
póruskitöltő jellegű, valamint nagyobb szemcsés mikropátos-pátos halmazok
ban fordul elő. Csillámlemezek és izomorf, apró, a kvarckőzetliszt szemcsékkel 
közel egyező méretű opak szemcsék soros elrendeződése is kiemeli a rétegzés 
irányát. Kevés koptatott bioklaszt szemcse is rendszeresen előfordul. Egyes 
csiszolatokban kevés póruskitöltő anhidrit is megfigyelhető.

A dolomit fáciesesoportban a dolomikrit, dolomitmárga kőzetszövetét az 
átlagosan 30 — 45 fxm-os dolomit mozaikos kristályhalmazai adják. Finom 
kvarckőzetliszt esetenként, kis mennyiségben megfigyelhető. Növekvő terrigén 
anyag esetén a kvarckőzetlisztet és csillámot is bőven tartalmazó mozaikos 
dolomit lencséi-laminái iktatódnak be a tisztább dolomit rétegei közé (X X X II. 
tábla, 2.). Egyes esetekben gyenge rétegzettség is mutatkozik. A 877,0—875,0 m 
közötti szakaszon, valamint 860,0 m-ben a márgás dolomit egy olyan típusa 
jelenik meg, amelyben a 30 —120 pim-os mozaikos dolomit szabálytalan foltokat, 
nagyobb lencséket alkot. Ezeket a lencséket apró, egymással teljesen párhuza
mos, azonos kristálytani orientációjú muszkovit-(szericit-)-lemezkék veszik 
körül. Elvétve igen koptatott bioklaszt és gyéren kvarckőzetliszt szemcsék is 
megfigyelhetők. A kialakuló szövet — a komponensek egymásba hatoló jellege 
miatt — rendezetlen, kaotikus jellegű.
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Az anhidrites dolrrpátithan a dolomit izometrikus, mozaikszerű, többnyire 
közepes, vag3̂ nagy kristályú pátitos halmazokat alkot. A  kristályok nagy
sága — nemcsak rétegről rétegre, hanem egy-egy csiszolaton belül is — változik 
(45 — 120 pm között, kivételesen 1 mm-t elérő kristályok is előfordulhatnak); 
ennek ellenére a szövet nagyobb foltokban ekvigranuláris jellegű (X X X III. 
tábla, 1.). Az anhidrit, illetve az alárendelten megjelenő gipsz is kifejezetten 
pórustér—üregkitöltő jellegű, mennyisége a nyomnyitói 25%-ig terjed. Egyes 
helyeken az anhidrit a puhatestűek belső üregét vagy a kioldódott héjak üregét 
is kitölti (X X X III. tábla, 2.). A kőzet bioklaszt szemcséket is tartalmaz. A 
879,0 rn-ből származó dolomit vékonycsiszolatában tömegesen fordulnak elő a 
Foraminiferák, általában azonban csiszolatonként csak néhány, nagyméretű,, 
syntaxiális peremű Echinodermata-vázelemmel találkozhatunk.

E kőzetekkel váltakoznak agyagmárga, agyagkő rétegek. A röntgendiffrak
ciós vizsgálatok alapján ezekben uralkodik az illit, kisebb mennyiségben klorit 
mutatható ki. Ezen kívül plagioklász és káliföldpát, valamint kaiéit és dolomit 
is előfordul. A kalcit ideális összetételű, egy része valószínűleg bioklasztból 
származik. A dolomitban jelentős a Mg-hiány. Kevés a pirít.

A köz betelepülésként vagy lencséket alkotva megjelenő bioklasztos kő
zetek karbonát tartalma 85 — 95%, ebből 5 — 15% a dolomit. Típusai között 
biomikrit, crinoidit, biokalkarenit és biomikropátit különíthető el.

A kvarckőzetlisztben dús biomikrit fő tömegét ekvigranuláris kvarckőzet- 
liszt, kerekded, a kvarcéhoz hasonló méretű opak és mikropátos karbonátszem
csék, valamint akcesszorikusan kevés vagy több csillám képezik. A karbonát
szemcsék sokszor bioklaszt-eredetúnek látszanak (színük vagy syntaxiális pe
remük alapján). Ezek a más helyütt előforduló bioklaszt szemcséknél viszony
lag kisebb méretűek. A bioklaszt-frakciót széles, syntaxiális peremű Echino- 
dermata vázelemek és puhatestűek túlnövekedésű héjtöredékei alkotják. A fes
tett vékony csiszolatok alapján kimutatható volt, hogy a syntaxiális perem 
és a tűs továbbnövekedés kalcit-anyagú. Egyes csiszolatokban Foraminife
rák is feldúsulnak (XXXIV . tábla, 2.). A bioklasztok többnyire szórtan, de 
lencsésen, vagy laminákban is előfordulhatnak (X X X V . tábla, 1—2.). Átlag
méretük kisebb a tiszta bioklasztitokénál. A diagenezis késői szakaszából 
származó anhidrites, pátos-karbonátos póruskitöltés előfordul.

A márgás biomikriteíet rosszul kristályosodott, fátyolos karbonátos mátrix 
és változó mennyiségű, kerekített bioklaszt szemcsék építik fel. Ilyen lencsék 
betelepülése gyakori (XXXIV . tábla, 1.).

A crinoidit (helyenként glaukonitos) általában szoros illeszkedésű, kop
tatott, kb. azonos méretű Echinodermata vázelemekből épül fel, melyet egyes 
foltokban kizárólag a bioklasztok széles, syntaxiális pereme cementál (XXXVI. 
tábla, 1—2.). Vékony, tűs Mollusca héjak kis mennyiségben fordulnak elő. 
Kötőanyagként még mozaikos (45 — 120 am-os) dolomitpátit is előfordul. Má
sodlagos póruskitöltésként kevés anhidrit és gipsz is jelen lehet. Kvarckőzet- 
liszt ugyancsak észlelhető (X X X V II. tábla, 1.). A gyakran előforduló glauko- 
nitnak két megjelenési formája van: egyes esetekben a bioklasztok pórusait 
tölti ki, máskor kerekded szemcsékként jelenik meg (ezek esetleg glaukonito- 
sodott pelletek). Ez esetben tehát a glaukonit képződését a bomló szerves 
anyag reduktív hatása is elősegítette.

Ez a mikrofácies a kvarckőzetliszt-dús fáciessel lencsésen keverten vagy 
lamináltán is megjelenik.

Crinoidea-vázelemekből, Mollusca héjtöredékekből és Foraminiferákból
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felépülő biokalkarenit. Az Echinodermaták mellett a Foraminiferák és Molluscák 
szerepe nő a bioklaszton belül (X XXV II. tábla, 2; X X XV III. tábla, 1.). Meg
szűnik, illetve csak foltokban van meg a tömör (grainstone) illeszkedés. Egyes 
helyeken rétegzettség, másutt szerkezetnélküliség mutatkozik (bioturbáció 
vagy az átkristályosodással kapcsolatos szöveti átalakulás miatt).

A  glaukonit akcesszorikus elemként, szemcsés és üregkitöltő formában 
egyes csiszolatokban megfigyelhető.

Többféle kötőanyag, illetve matrix ismerhető fel ebben a mikrofácies tí
pusban. A cement részben syntaxiális továbbnövekedéses pátit, de ez az Echi- 
nodermata vázelemek kisebb mennyisége miatt nem általános. A póruskitöltő 
karbonát megnyúlt kristályokból álló rendezetlen halmazokat is alkothat. 
Máskor a karbonát nagyobb kristályméretű (30 — 80 pm-s), fátyolszerűen ki
oltó xenomorf kristályokat alkot, és csupán csekély mértékben átkristályoso
dott mikrites matrix is előfordul. Utólagos póruskitöltésként kevés anbidrit 
és alárendelten gipsz is megjelenik.

— Mollusca-héj törmelékes biomikropátitban a szemcsék főleg Mollusca- 
héjtöredékek (vagy azok helyét kitöltő másodlagos kalcit) (XX X V III. tábla, 
2—3.). Egyes csiszolatokban a vékony héjak vannak többségben, néhol a vé
konyabb és vastagabb héjak törmeléke együtt is fellép. Különleges változat a
848.2 m-ből származó bioklasztit: a kőzetet vastag Mollusca-héjtöredékek épí
tik fel (XXXV III. tábla, 3.).

Az Echinodermata-elemek ebben a típusban csak mellékes elegyrészként 
vannak jelen. Egy-egy Foraminifera is társulhat. A matrix inekvigranuláris 
szemcsés-mozaikos mikropátit (45 u.m-ig) de mikrites mátrix is előfordul. Az 
előző fáciesekhez hasonlóan kevés póruskitöltő anhidrit és gipsz jelen lehet.

— Crinoideás biomikrit (a bioklaszt az uralkodó elegyrész)
A Crinoidea vázelemek itt szórtan, mozaikos-nyúltkristályos, karbonátos 

mátrixba ágyazódnak (X X X IX . tábla, 1.). Kevés glaukonit is megjelenhet. Ez 
a kőzettípus — a biokalkarenitekkel szemben, melyek lencsés—vékonyréteges 
megjelenésűek — önálló, 10—30 cm-es padokat alkot, több szintben (X X IX . 
tábla, 3.).

— Különleges, egyedi fácies jelentkezik 809,0 m-nél, mintegy 10—15 cm 
vastagságban. A kőzet bioklasztos oolit, ahol az ooidok kioldódtak, helyüket 
pátos vasas dolomit tölti ki. Kötőanyaga kalcitanyagú mikropát (X X X IX . 
tábla, 2.).

Biofácies
A Csopaki Márga igen gazdag ősmaradványokban. Már a formáció legalsó 

szakaszán (878,0 m-ben) megjelennek, majd egyre gyakoribbá válnak a bio
klasztos betelepülések, lencsék, amelyek elsősorban összemosott Crinoidea és 
Foraminifera maradványokból, másrészt Ostracoda és Mollusca maradvá
nyokból állnak.

A Foraminifera faunát két jellegzetes asszociáció jellemzi. Az alsó (878,0—
810.2 m közötti) szakaszon a Meandrospira pusilla (Но) tömeges megjelenése 
a karbonátos betelepülésekben (LI. tábla), a felső (807,4—771,4 m közötti) 
szakaszon az Ammodiscoidae család taxonjainak feltűnő dúsulása karakterisz
tikus a mészköves betelepülésekben. (Mikrofauna iszapolási maradékból nem 
került elő.)

A palynológiai vizsgálat gazdag sporomorpha együttest mutatott ki. A 
formáció alsó szakaszát (886,9—826,4 m) a Veryhachium reductum szervesvázú
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mikroplankton faj és a Densoisporites nejburgii faj uralkodása, középső sza
kaszát (826,4—809,9 m) az előbbiek mellett a bisaccatok következetes előfor
dulása, majd a következő (809,9—796,2 m közötti) szakaszt a D. nejburgii 
dominanciája és a Voltziaceaesporites beteromorphus szubdominanciája jellemzi. 
A  formáció felső részén (796,2 — 774,3 m) a Neojugasporites balatonicus dominál 
a D. nejburgii mellett és végül a legfelső, átmeneti szakaszon, illetve már az 
Aszófői Formáció aljára is áthúzódva (769,6 — 754,8 m) a N. balatonicus mellett 
a Triadispora crassa jelenik meg és jelentkezik következetesen.

Fácies-értelmezés
A Bakonyszűcs 3. sz. fúrásban harántolt csopaki márga szerkezeti és szö

veti jegyei, biofáciese lényegében megegyezik a Balaton-felvidéken ismert és 
a Köveskál 9. sz. fúrás rétegsoránál bemutatott kifejlődéssel, így természetesen 
a képződési viszonyok is hasonlóak lehettek. A finomszemcsés kőzetlisztes, 
márgás, gyakran rétegzett kőzettípus a viszonylag sekély és védett lagúnában 
rakódhatott le az árapály öv és a hullámbázis alatt. Az összemosott bioklasztos 
lencsék, betelepülések viszont erősen hullámmozgatott környezetben képződ
hettek a külső seifen (mozgó karbonáthomok fácies öv) vagy a partmenti övben.

Említést érdemel a márga kőzetfajták és a bioklasztos karbonátlencsék 
viszonylag magas dolomittartalma és az anhidrit megjelenése.

A kőzetlisztes márga vasas dolomit tartalma, amely részben önálló lami- 
nákban, részben szemcseközi póruskitöltésként jelenik meg, a diagenezis fo
lyamán a mészüledék átalakulásával (dolomitosodásával) jött létre. A karbo
nátos lencsékben az alapanyag nagy része és a bioklasztok (Echinodermata váz- 
elemek, Mollusca-héjak kitöltése) Icaiéit anyagúak, míg az üregek utolsó 
kitöltési fázisa késői diagenetikus vasas dolomit.

A s z ó f  ő i D o l o m i t  F o r m á c i ó

Az aszófői dolomit a csopaki márgából üledékfolytonosan, átmeneti sza
kasz közbeiktatódásával fejlődik ki. Felfelé ugyancsak üledékfolytonosan megy 
át agyagos (márgás) és mészkő-dolomit váltakozásából álló szakaszba, amely 
az Aszófői és az Iszkahegyi Mészkő Formáció közti átmenetet képviseli. (A 
típusos iszkahegyi mészkő nem is fejlődött ki ezen a területen.)

A fentiekből következően a formációhatárok (főként a felső határ) meg
vonása problematikus. Az alsó határnál a dolomitmárgát dolomit váltja fel. 
A felső határ az első jelentősebb, csigahéj-törmelékes mészkőnél lett meg
vonva. A 759,4—654,9 m között kijelölt Aszófői Dolomit Formáció valódi vas
tagsága a 10—40° között változó dőlést figyelembe véve mintegy 95 m.

Makroszkópos kőzettani jellegek
Az Aszófői Dolomit Formációt uralkodóan középszürke, sárgásszürke, 

barnásszürke pórusos, likacsos, sejtes dolomit építi fel (X X X . tábla, 3.). Több
nyire vékonyréteges, lemezes. A réteglemezeket agyag, illetve márgafilm bo
rítja. Gyakran poligonosan széteső a kőzet. Egyes szakaszokon autigén brecs- 
csásodás, továbbá a márgásabb rétegeknél száradási-, illetve zsugorodási (víz- 
telenedési) repedések is megfigyelhetők (X X X . tábla, 2.).

A dolomit rétegek közé, elsősorban a formáció felső részén (695 m fölött) 
agyagos dolomit, illetve mikrosávos kőzetlisztes dolomitmárga rétegek iktatód
nak be, felfelé haladva egyre nagyobb gyakorisággal.
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A formáció legalsó részén (754—756 m) a dolomit rétegek közé sárgás
szürke, homokos, agyagos aleurolit réteg települ be.

Kőzetösszetétel—mikrofácies

A formáció alsó részén (695 m alatt) az uralkodó kőzettípus a tiszta dolo
mit, 97 — 99% MgCa(C03)2 tartalommal. A röntgen-vizsgálatok szerint a dolo
mit közel ideális sztöchiometrikus összetételű, jól kristályos.

Említést érdemel, hogy a 720,3 m-ből származó mintából a röntgen-, és 
a termikus-vizsgálat jelentős mennyiségű fluoritot mutatott ki. Néhány % 
fluoritot a 699,4 m-ből származó mintában is észleltek.

A formáció felső részén a dolomitrétegekkel dolomitmárga váltakozik, 
amelynek dolomittartalma 60—80% között változik.

A mikroszkópi vizsgálat alapján három mikrofácies alcsoport különíthető 
el : a szemcsés (ooidos—peloidos) fácies, az átmeneti a peloidos- és a dolomikrit 
fáciesek között, valamint a dolomikrit fácies.

1. Szemcsés mikro fáciesek. Azokat a kőzettípusokat soroltuk ide, melyek 
szöveti képére az allokémikus elemek (ooidok, pelletek) tömeges előfordulása, 
azaz grainstone (illetve packstone) szövet jellemző. Az ide sorolt kőzetek terri- 
gén törmelékanyagot nem vagy igen ritkán tartalmaznak. A szemcsék közötti 
teret 15—30 gm szemcsenagyságú mikropátit-pátit tölti ki. Az alakos szem
csék legtöbbször rétegekben helyezkednek el. Limonitos bevonatú sztilolitok 
gyakoriak.

— O o i d o s - o n k o i d o s  t í p u s .  Ooidos kőzettípus 697,6 m-ben 
volt megfigyelhető (NL. tábla, 1.). A kőzet többkérgű ooidok mellett kerek, fél
hold-, esetleg féregszerű, valamint szabálytalan alakú mikritcsomókat tartal
maz pátit kötőanyagban. Limonitos bevonatú mikrosztilolitok gyakoriak. 
Egyes szintekben, pl. a 759,4 m-ből vett mintában magnak tekinthető szem
cséken csak néhány, vagy csupán egyetlen kéreg alakult ki: a kőzet pszeudo- 
ooidos.

A 711,7 m-ből vett mintában ugyancsak gyakoriak a bekérgezett szem
csék (XL. tábla, 2.). Mivel a bekérgezett szemcsék (az intraklasztokat is ide
értve) mérete és alakja igen különböző, a bekérgezés valószínűleg alga eredetű, 
tehát onkoidról van szó. Egyes lencsékben a rétegzéssel közel párhuzamosan el
helyezkedő Mollusca-héjak fordulnak elő (XLI. tábla, 1.).

— P e l l e t e s  ( p e l o i d o s )  — m i k r i t c s o m ó s  t í p u s .  Minden 
valószínűség szerint fekális pellet-eredetű mikrites szemcséket a 730,0 m-ben 
talált dolomit tartalmaz (XLI. tábla, 2.).

A pelletek közötti teret dolomikropátit tölti ki. A Bakonyszűcs 3. sz. fú
rásban megismert Aszófői Dolomit egyik jellegzetes szöveti típusát mutatja a 
XLII. tábla, 1. A szövetet néhány, jól felismerhető pellet mellett kerek, kerek- 
ded és nyúlt—szabálytalan alakú mikritcsomók, valamint a közöttük elhe
lyezkedő mikropát adja. A féregszerű—nyúlt, mikritből álló elemek sokszor 
orientált elhelyezkedésűek és a kőzetnek „folyásos”  szöveti jelleget adnak. 
Izometrikus, zegzugos peremű, a nagyobb mikritfoltokkal közel egyező mé
retű üregek (kitöltés nélkül) gyakoriak.

2. A szemcsés (peloidos, mikritcsomós, ooidos)  és a dolomikrit fáciesek közti 
átmenetek.

— A d o l o m i k r i t  és  a p e l o i d - d ú s  f á c i e s e k  r é t e g e s  
v á l t a k o z á s a .  Az ide sorolt kőzeteket peloidos—foltos dolomikrit és 
mikropátitosodott, tiszta dolomikrit rétegei építik fel (XLII. tábla, 2.). Az át-
6



82

menet a rétegek—laminák között néhol éles, néhol folyamatos: ilyenkor az 
alakos elemek közül először a peloidos és más kerek (foltos) elemek tűnnek el, 
a nyúlt, féregszerű elemek csak később. A peloidos mikrit és tiszta mikrit sűrű 
váltakozása e fáciesek képződési környezetének közelségére utal. Izometrikus, 
szabálytalanul szórt elrendeződésű kisebb üregeket majdnem minden csiszo
latban, de nem nagy mennyiségben találhatunk. Az üregeket gyakran másod
lagos karbonát (kalcitpát) tölti ki (a karbonátásvány jellegét csiszolatfestéssel 
határoztuk meg). Sztilolitos felületek gyakoriak (XLII. tábla, 2.).

— F o l t o s  ( p e l o i d o s )  m i k r i t  e v а p о r i t á s v á n у о к 
u t á n i  k a i é i t  p s z e u d o m o r f ó z á k k a l .  Igen gyakori mikrofácies. 
Az ide sorolt kőzettípusoknál a kőzet fő tömegét a foltos dolomikrit teszi ki 
(XLIII. tábla, 1 — 2.). Az alakos elemek egyre inkább átadják helyüket a sötét, 
szabálytalan, felismerhetetlen eredetű mikrites anyagú foltoknak. A szabály
talan alakú mikritcsomókat tartalmazó kőzetféleségekre a teljesen rendezetlen
nek tűnő, kaotikus szövet jellemző. Az előző fáciesekhez képest több a réteg
zéssel majdnem párhuzamos limonitos sztilolit (XLIII. tábla, 2.).

3. Dolomikrit.
— K e v é s  k ő z e t l i s z t e t  t a r t a l m a z ó  d o l o m i k r i t .  A 

dolomit hintetten, vagy mikrolamina-szerűen (XLIY. tábla, 1.) kevés terri- 
gén törmelékes szemcsét (kvarckőzetlisztet és csillámlemezkéket) tartalmaz.

— P o r ó z u s  d o l o m i k r i t .  Az ide sorolt kőzetek tiszta, átlagosan 
16—32 fim kristályméretű (esetenként ennél apróbb kristályokból álló) tiszta 
dolomitok, terrigén eredetű szemcsék nélkül. Egyes csiszolatokban gyenge ré
tegzettség mutatkozik.

A vizsgált csiszolatok többségében a mikritben kisebb-nagyobb üregek 
vannak, melyek egy része kitöltetlen, többnyire azonban másodlagos mozaikos 
karbonát-pátit tölti ki. A XLIY. tábla 2. képén mikrites mátrixban eredetileg 
gipsz kristályhalmazokat helyettesítő másodlagos karbonát (kaiéit) kitöltést 
láthatunk. A XLV. tábla 1. képén az eredeti evaporit réteges megjelenésű.

A legfelső rétegben — a 656,9—654,9 m közötti szakaszon — a dolomitban 
apró, négyzetes átmetszetű üregek figyelhetők meg, amelyeket eredetileg idio- 
morf dolomit-romboéderek(?) vagy kősókristályok(?) foglalhatták el (XLV. 
tábla, 2.).

Biofácies
A formáció alsó részén a Csopaki Márga Formációban jellemzőhöz hasonló 

mikrofosszíliák találhatók. így a 732—730 m közötti szakaszon az Ammodisci- 
dae család néhány fajából (Glomospira tenuifistula Ho, G. sinensis Но) álló 
együttes volt megfigyelhető, a Spirorbis phlyctaena fennőtt Annelidával együtt.

Az Aszófői Dolomit Formáció egészére az Earlandia tintinniformis (Misik) 
következetes jelenléte és helyenkénti elszaporodása jellemző. Ezek az igen nagy 
környezeti tűrőképességű, primitív, csőalakú Foraminiferák az időnként be- 
párlódó üledékgyűjtő életfeltételeit is elviselhették. Említésre méltó a ,,Meand- 
rospira gigantea”  Fakabegoli faj megjelenése is 718,0 m-ben. Ugyanitt Spon- 
gia maradványok is hirtelen megjelennek.

A sporomorpha együttesre a formáció legalsó (átmeneti) részén még a Neo- 
jugasporites balatonicus dominanciája és a Triadispora crassa következetes fel
lépése jellemző. A formáció nagyobbik részében, amely már az anisusi emeletbe 
tartozik, a Triadispora crassa és a T. plicata domináns, a Lunatisporites és a 
Strotersporites genusok szubdominánsak. Az alsó- és középső-triász határát
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a 755,0 m-ben megjelenő Stellapollenites thiergartii (Madler, 1964) Clement-  
W esterhof et al., 1974 jelöli ki.

Fácies-értelmezéts
A szedimentológiai jellegek és a biofácies alapján az Aszófői Dolomit For

máció képződésének színtere egy időszakosan beszáradó, nagyméretű, sekély 
partmenti vagy partközeli lagúna lehetett. Az ooidos-onkoidos kőzettípus min
den bizonnyal a lagúna külső peremén, a lagúnát elrekesztő mészhomokdombok 
környezetében rakódott le, eredetileg mésziszapként. A mikrites és pelmikrites 
üledékek a lagúna belső, védett környezetében képződtek. Erre a lamináció is 
utal. Időszakosan a lagúna egyes részeire terrigén anyag is bejuthatott.

Számos szedimentológiai megfigyelés utal arra, hogy egyes időszakokban 
a lagúna, illetve annak jelentős része az árapály fölötti övbe került. Ezt jelzik 
a száradási, illetve zsugorodási repedések, a madárszem pórusok, valamint a 
dolomitosodás és az evaporit képződés. Az ooidos, onkoidos és pelletes kőzet
típusok esetében a dolomitosodás egyértelműen másodlagos, korai diagenetikus, 
míg dolomikritek esetében a primer lagúna-dolomit képződés sem kizárt. Az 
egyes szintekben észlelhető intraklasztok ugyancsak a beszáradáshoz köthetők.

6 *



AZ ALSÓSZALMA VÁR (ASZ.) 1. SZ. FÚRÁS
Tóthné Makk Á.

Bevezetés

Az Alsószalmavár 1. sz. fúrás reambulálására 1984—86-ban, az Országos 
Alapszelvény Program keretében került sor.

A reambulálás célja a fúrás anyagának a középhegység más területeiről 
származó, általunk vizsgált alapszelvényekkel (Köveskál 9., Bakonyszűcs 3.) 
azonos szemléletű üledékföldtani- és mikrofácies-feldolgozása volt. Ez teremti 
meg az alapot későbbi részletes összehasonlításukhoz és az alsó-triász formációk 
térbeli változékonyságának az eddiginél részletesebb megismeréséhez.

A fúrást, mely 461,5—133,0 m között triász összletet harántolt, az OKOT 
megrendelése alapján az OFKFV 1968 — 70 között fúrta, végig maggal, szer
kezetkutatási céllal (29. ábra).

A fúrás újrafeldolgozásra került alsó-triász szakaszát 1971-ben de. Nagy 
Elemér írta le. A műszeres analitikai vizsgálatok legnagyobbrészt az OFKFV 
komlói laboratóriumában (részben a MÁFI-ban) készültek. Az összefoglaló 
anyagvizsgálati jelentést az OFKFV 1971-ben készítette (MÁFI Adattár).

Mai állapotában a fúrás maganyaga igen változó minőségű, mindezek elle
nére az alsó-triász kétharmada megfelelő, jól leírható, elemezhető anyagot 
szolgáltatott.

29. ábra. Az Alsószalmavár 1. sz. fúrás összefoglaló földtani szelvénye 
A Rétegoszlop: 1. homok, 2. aleurit, 3. agyag, 4. márga, 5. mészkő, 6. dolomit, 7. gipszcsomó, 8. mészlencse, 9. 
bioklaszt, 10. glaukonit, 11. pórus. — В Szín: S = sárga, В = barna, V =  vörös, Z =  zöld, Sz= szürke. —  Szín
árnyalatok: 12. világos, 13. közép, 14. sötét, 15. árnyalatos minták, 16. azonos szinű világos és sötét színárnya
latú rétegek szabályos váltakozása, 17. különböző színű, szabályosan váltakozó rétegek. — C Ásványos össze
tétel: 18. dolomit, 19. kalcit, 20. agyagásványok, 21. kvarc és földpátok, 22. gipsz, 23. egyéb. —  D Mikrofácies 
típusok: a 1. homokkő, 2. aleuritos homokkő, 3. dolomitos aleurolit, 4. mészréteges aleurolit, b 5. homokos 
dolomit, 6. aleuritos dolomit, 7. márgás dolomit, 8. dolomikrit (dolomikropátit), 9. dolomikropátit—pátit 
gipsszel, c 10. bioklasztos wackestone, 11. bioklasztos kvarckőzetliszt-dús wackestone, 12. bioklasztos, kvarc- 
kőzetlisztes wackestone, 13. bioklasztos, kissé dolomitos packstone— wackestone, 14. Mollusca-héjtöredékes 
wackestone, 15. Crinoidea grainstone (packstone), 16. Mollusca-héjtöredékes packstone. — E Üledékes jegyek:
1. zsugorodási repedés, 2. intraklaszt, 3. áramlási barázda, 4. mikrokeresztrétegzettség, 5. hullámfodor, 6. 
U-alakú féregjáratnyom, 7. rétegzésre merőleges és ferde féregjáratnyom, 8. rétegzésmenti féregjáratnyom, 
9. bioturbáció, 10. szénült növénymaradvány, 11. tektonikus zóna, 12. vetőkitöltés, 13. gipsszel/anhidrittel

kitöltött litoklázis. —  Fácies görbe: 24. lagúna, 25. túlsós lagúna, 26. biokalkarenit felhalmozódás
Fig. 29. Summarizing geological profile of borehole Alsószalmavár 1

A Columnar section: 1. sand, 2. silt, 3. clay, 4. marl, 5. limestone, 6. dolomite, 7. gypsum nodule, 8. lime lense,
9. bioclast, 10. glauconite, 11. pore. — В Colour: S = yellow, В =  brown, V = red, Z =  green, S =  grey. — Colour 
shades: 12. light, 13. moderate, 14. dark, 15. colour-shaded samples, 16. alternating light and dark shaded 
layers, 17. regularly alternating layers o f different colour. —  C Mineralogical com position: 18. dolomite, 19. 
calcite, 20. clay minerals, 21. quartz and feldspars, 22. gypsum, 23. others. — D M icrofacies types: a ) 1. sand
stone, 2. silty sandstone, 3. dolomitic siltstone, 4. siltstone with lime layer, b) 5. sandy dolomite, 6. silty do
lomite, 7. marly dolomite, 8. dolomicrite (dolomicrosparite), 9. dolomicrosparite—sparite with gypsum, c )
10. bioclastic wackestone, 11. bioclastic wackestone rich in quartz-silt, 12. bioclastic silty wackestone, 13. 
bioclastic, slightly dolomitic packstone— wackestone, 14. wackestone with mollusc shell detritus, 15. Crinoidea 
grainstone (packstone), 16. packstone with mollusc shell detritus. —  E Sedimentary features: 1. shrinkage crack,
2. intraclast, 3. rill marks, 4. micro-cross-lamination, 5. ripple-mark, 6. U-shaped worm-tracks, 7. worm-tracks 
perpendicular and oblique to bedding, 8. worm-tracks on bedding surface, 9. bioturbation, 10. coalified plant 
remains, 11. tectonic zone, 12. fault-fill, 13. litlioclases filled with gypsum/andhydrite. —  Facies curve:

24. lagoon, 25. hypersaline lagoon, 26. biocalcarenite accumulation
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A mintavétel módja, vizsgálati és értékelési módszerek
Az újravizsgálat során műszeres (kémiai-, RTG- és termikus), valamint 

vékony csiszolatos vizsgálatokra kőzettípusonként „pontszerű” mintát vet
tünk, azaz a mintavételi helyet dm-es pontossággal megadtuk. A mintavétel 
sűrűsége változó. A változékony szakaszokon kőzettípusonként, egyveretű ki
fejlődés esetén min. 2—4 m-enként vettünk mintát; az 1971-es feldolgozás ada
tainak ismeretében optimális anyagvizsgálati részletességre törekedtünk.

ie| : 17 :: :: i8 o  о о  о 1 ......... го----------- 2 i ------------3 2 w w  2 з | | 2 5 ^ ^  2в|*—
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A reambuláció során vékonycsiszolatos vizsgálatokra mintegy 70 db min
tát gyűjtöttünk a mikrofáciesek megismerése és a rétegsor formációkra és ta
gozatokra bontása céljából.

A begyűjtött mintákon 21 db derivatográfiás, 36 db röntgendiffrakciós, 
64 db részleges kémiai és 3 db teljes kémiai elemzést végeztek a MÁFI Anyag- 
vizsgálati főosztályán. A kémiai elemzési eredményeket a röntgen diffrakciós 
vizsgálatok szerint várható ásványos összetételnek megfelelően ásványos össze
tételre átszámoltuk, majd az így nyert adatokat oszlopdiagramban a fúrás
szelvény mellett a röntgen- és termikus adatokkal együtt ábrázoltuk (29. ábra, 
C oszlop). A diagram az 1971-es és 1984-es adatokat együtt tünteti fel.

A vékonycsiszolatokat előzetes válogatás után alizarinvörös és K-ferri- 
cianid savas oldatával félszélességben, rétegzésre merőlegesen megfestettük. A 
K-ferricianidos festés a kalcit—magneziokalcit—dolomit—vasas dolomit—an- 
kerit karbonátásványok csiszolatbeli és egyéb kőzetfelületi elkülönítésére szol
gál (F k ie d m a n  G. M. 1971).

A mikrofácies-vizsgálat során a kőzetmintákat három nagy fáciescsoportba 
(terrigén törmelékes-, dolomit- és bioklasztit-csoport) soroltuk, majd ezeken 
belül a 4. táblázatban felsorolt fáciestípusokat különítettük el. A fáciestípusok 
részletes ismertetése helyett a jellemző adatokat táblázatban, fácies-csoporton- 
ként foglaltuk össze (5—7. táblázatok). Részletes ismertetésüket az összefog
laló témajelentés tartalmazza (T ó t h n é  M a k k  Á. 1987). A mikrofáciestípusok 
mélység szerinti eloszlását a 29. ábra D oszlopa tünteti fel.

4 . tá b lá za t
Az Alsószalmavár 1. sz. fúrás mikrofácieseinek rendszere

1. Terrigén törmelékes fâcies-csoport 2. Dolomit fácies-csoport 3. Bioklasztit fácies-csoport

sO
3о
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к

P
CU

<

Kétmódusú, vasas dolo
mittal cementált homok
kő (gipszíészkekkel)

Aleuritos homokkő

Dolomitos aleurolit

гЫ
осоPA

*<î

Homokos dolomit

Aleuritos dolomit

Márgás dolomit — dolomit- 
márga (mudstone)

Dolomikrit (dolomikropátit)

Bioklasztos wackestone

Bioklasztos, kvarckő« 
zetlisztdús wacke
stone

Bioklasztos, kvarckő- 
zetiisztes wackestone

Bioklasztos, dolomár- 
gás packstone — wacke
stone

Mollusca-hé j törmelé
kes wackestone

Crinoidea grainstone

Réteges aleurolit Dolomikropátit — pátit gipsz
szel

£
Оs Mollusca-héj törmelé

kes packstone



Á
 t

er
ri

gé
n 

tö
rm

el
ék

es
 m

ik
ro

fá
ci

es
ek

 ü
le

dé
kk

őz
et

ta
ni

 je
lle

m
ző

i

87

•вV
a

's
о 2-a S
£ Sœ Ф 
O ^
S J g «e rfl fl

w N
CDfl йS te

Si e3
à s

Ян Q  ‘ 
ö  N  Г > 50 1

ÔЮ fl

°  ő'O a;

't 'S■S °
■g, S"в
b S S

1 3 •=

”. è ° .CO -fl GO 
СО Ю  
co ai o î

g ^ce
CD

*53• •* p,
Й ^ 6

ffl 2-5 S

• ®fl _ûa> 's ^  :0
s ’* ..

S48 2 й
■Ö :fl 5 
‘fl Он OS ® 8 Q T3 3 
*3 JS
T5 c3 ;
^*8 sN ü Й I

CO O

3  ^ Ы
s i a  o
о ^  si£ g vo^  QQ •>-*+э M O
g  sS S i
S  *> g«e .2 £Н-Э "Oh O CO 
°  § £  

a sо <d
N f l  CO fl

*РИ

Q S5'd .2* Oh öű

spcqçxqqqapBS'Bq

ÎPOH
T̂̂ojq

■qAoqzsnra

таздокц̂изд
^̂OCÍJÜn̂JI

bű §её
оN «
' I

Ю
IO

zsdiâ sô pd
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A bioklasztos mikrofáciesek

Mikrofáciesek

Bioklaszt Szövet

méret

fajta
túlnövés,
synta-
xiális
perem

tû>CS bú
*05
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Bioklasztos wacke- 
stone

0 ,1 -
0,4
mm

(x) X X
köze
pes

igen
kop
tatott

(x) X X

Bioklasztos kvarckő- 
zetlisztdús wackestone

max.
1,9
mm
átl.

0,125-
1,5
mm

(x) X X (X)
köze
pes

kissé
kop
tatott

len
csé
sen
( x )

X

Bioklasztos kőzetlisztes 
wackestone

0 ,1 -
1,5
mm

(x) X X
köze
pes

kissé
kop
ta
tott

Bioklasztos dolomár- 
gás packstone—wacke
stone

0,IS-  
О.8 
mm

(X) X (x)
<Dьс
Я
—>»
W)

(x) X X

Mollusca-héj töredékes 
wackestone

0,15 X 
1,0— 
1,5 
mm

X jó

kissé
kop
ta
tott

(x) X

0 ,1 -
0,2
mm

? X

köze
pes

erős

Crinoidea graínstone
0 ,1 -
0,6
mm

(x) X
jó,
kitű
nő

kissé
kop
ta
tott

X

X

Mollusca-héj töredékes 
packstone

kagy
lóhéj 
3 - 6  
mm 
csiga
héj 
2 -  
5 mm

X (x) (x) jó
kissé
kop
ta
tott

X X

(x) Alárendelt jelentőségű.
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üledékkőzettani jellemzői
6. táblázat

Mátrix Cement
Pórus- 

és üreg
kitöltés

Mellékes
elegy-
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tH
О
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X X (x) X
3 0 -
60 pi X

Nagyobb karbonáttartalom ese
tén nő a mátrix átlagos kristály
mérete

X X X X

3 0 -
45
pim
max.
30%

X
238,8 m-ben egyedi fácies: aleu- 
rolit és bioklaszt váltakozásából 
felépülő kőzet települ

X X (x) (x)

max.
15%
30—
50
pim

X

292,0 m: laminált wackestone: 
kőzetlisztes és bioklasztban dús 
rétegek váltakoznak, 237,0 m 
kaotikus szövet: az elegyrészek 
aránya bioturbáció miatt folto
sán eltérő

X (x) hé
j 

и

X kevés

Intraklasztok előfordulnak ; 
g la u kon it kötőanyagként vagy ön
álló szemcseként (pellet?), Crinoi- 
dea nyéltag korrodált részeinek ki
töltéseként fordulhat elő

(X ) X kevés

Bioklaszt frakció kőzeten belüli 
eloszlása egyenletlen; az alap
anyagban ismeretlen genetikájú, 
20 — 30 pim-es karbonátszemcsék 
is vannak

X (X ) X (X )
3 0 -  
45 pim

X 290,2 és 280,1 m között a bioklaszt 
szemek is dolomitosodtak

X X X

( x ) X
X

'Ф*
A

X

max. 
20% 
2 0 -  
60 /im

X Vastaghéjú alakok; 261,8 — 252,0 
m; vékonyhéjú alakok is: 263,7 m
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A fúrás triász képződményei

A r  á c s i  M á r  g a F o r m á c i ó * (461,5—388,8 m)
Kőzet- és üledéktani jellegek
A bázishomokkő — az Asz. 1. sz. fúrásban a triász összlet transzgressziós 

sorozatának első tagja—afelső-perm korú Balatonfelvidéki Homokkő Formáció
ba sorolt vörös alenritos homokkőre települ. A határt éles szín váltás jelzi, szög- 
diszkordancia nem lép fel. A bázisrétegeket a 461,5—456,0 m közötti zöldes
szürke—szürke színű dolomitos (magnezites) homokkő alkotja, helyenként 
(457,0 m) glaukonittal (29. ábra, A oszlop).

A rétegzés párhuzamos; egyenes, esetleg íves-hajlott. A rétegfelszínek 
csillámosak. A kőzet több-kevesebb kitöltésnélküli pórust — kisebb üregeket 
is — tartalmaz. A kőzetet átszelő litoklázisokat gipsz tölti ki.

Az ásványos összetétel mélység szerinti változásait a 29. ábra C oszlopa 
tünteti fel.

Mikroszkóposán, a szöveti elemzés szerint, csak a kétmódusú, vasas dolo
mittal cementált homokkőbe sorolt kőzetek fordulnak elő (4. táblázat) a bázis
homokkőben. Glaukonit jelenlétét 457,0 m-ben a vékonycsiszolatos vizsgálat 
is megerősítette.

Nádaskúti Dolomit Tagozat

A tagozat 456,0—437,3 m közötti alsó szakaszán (449,2 m-ig) szürke (zöl
desszürke) gipszcsomós, dolomitos—kőzetlisztes homokkő—homokos dolomit 
települ (XLVI. tábla, 1. kép). A terrigén anyag és a dolomit mennyisége cik
likusan változik (29. ábra A oszlop). Nagyobb dolomittartalom esetén jelennek 
meg a szindiagenetikus gipszcsomók (XLVI. tábla, 2. kép). A középső szaka
szon (449,2—442,2 m) szürke kőzetlisztes—homokos dolomit és dolomitmárga 
váltakozó rétegeit találjuk; a gipsz mennyisége csökken, majd a felső szakaszon 
(442,2—437,3 m) visszatér a szürke, gipszlencsés, kőzetlisztes dolomit. A felső 
3 méterben dolomitos szürke aleurolit szürke és vörö3 rétegei váltakoznak, át
menetet képezve az Arácsi Márga Tagozat vörös aleurolitjához.

A vizsgált kőzetek ásványos összetételét összefoglalóan a 30. ábra meg
felelő háromszögdiagramja szemlélteti; az ásványos összetétel mélység szerinti 
változásait a 29. ábra C oszlopa tünteti fel.

A dolomit többnyire tömeges megjelenésű. Az esetleges rótegfelszín egye
netlen, érdes. A márgás szakaszokon vékony-, ill. mikrorétegzés ismerhető fel. 
Alárendelten zavart, lencsésen kiékelődő rétegzés is megfigyelhető (453 — 
450 m). A gipszcsomós dolomitban vízvesztés miatt képződött zsugorodási re
pedések (XLVI. tábla, 2. kép) ismerhetők fel. A tagozat bázisánál (455,9 m) 
finomszemcsés márgában dolomit-intraklasztok is megfigyelhetők (XLVI. 
tábla, 1. kép). A dolomit-féleségek porózusak, a pórusok—üregek kitöltés nél
küliek; rostos gipsszel kitöltött meredek lefutású litoklázisok gyakoriak.

A Nádaskúti Dolomit Tagozatban a bázis közelében dolomitos homokkő, 
feljebb homokos dolomit és márgás dolomit (5., 7. táblázat) fordul elő. A kőzet
kifejlődés változékonyságát a mikrofáciesek változatossága is jelzi (29. ábra

* N a g y  E . 1971-ben a rétegsort az alsó-triászba sorolta. (461,5 — 330,0 m szeizi; 330,0 — 
226,8 m alsó-kampili; 226,8— 132,0 m felső-kampüi.)
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D oszlop). A 448,0 m-ből származó homokos dolomitban ooid-reliktumokat 
lehetett megfigyelni (XLVII1. tábla, 1. kép).

A fúrás 441,5 — 440,4 méterközéből Phyllopoda sp. (Nagy E. meghatá
rozása), valamint 439,1 m-ből egy, az Eumorphotis genusba sorolható kőbél 
került elő; L e n n e k  K. meghatározása szerint leginkább azi?w. multiformis faj
hoz lehetne sorolni jobb megtartás esetén (ez a faj egyébként a dieneri és fiata
labb szkíta alemeletekre jellemző).

Kvarc + agyagásványok 
100%

a ) Arácsi Márga Formáció

Kvarc + agyagásványok 
100%

100%

gipsz dolomit
100%
gipsz

b > Hidegkúti Formáció

Kvarc + agyagásványok Kvarc + agyagásványok
100% 100%

c ) Csopaki Márga Formáció Aszóföi D o lom it Form áció

30. ábra. Az ásványos összetétel változása az Alsószalmavár 1. sz. fúrásban
а ) Ф Nádaskúti Dolomit Tagozat, 4- Arácsi Márga Tagozat. —  b) Ф Hidegkúti Homokkő Tagozat, +  Hi

degkúti Dolomit Tagozat, — с )  Ф alsó-, +  középső-, X felső szakasz
Fig. 30. Changes in mineralogical composition: borehole Alsószalmavár 1. 

а) ф Nádaskút Dolomite Member, +  Arács Marl Member, —  b) ф Hidegkút Sandstone Member, +  Hidegkút 
Dolomite Member, —  с )  ф lower, +  middle, X upper part

Arácsi Márga Tagozat

A tagozat (437,3 — 388,8 m) alsó határa nem éles. A határt a dolomittar
talom csökkenése alapján a Nádaskúti Dolomit Tagozat legfelső rétegei felett 
megjelenő vörös aleurolit bázisánál húztuk meg.

Az Arácsi Márga Tagozat alsó harmadában (437,3—416,8 m) váltakozva 
vörös és szürke színű dolomitos aleurolit települ, melyben 0,5 —1,0 m-es sza
kaszokon a dolomittartalom fokozatosan megnő, a tiszta dolomitban pedig
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megjelennek a gipszcsomók. Ezek mennyisége 428—425, valamint 419—417 m 
között a legnagyobb (29. ábra A oszlop). A rétegesoportot vékony (0,2 m) 
vörös aleuritos homokkő zárja. A középső harmad (416,0—406,6 m) dolomitos; 
a felső 3 m-ben kifejezetten pórusos—üreges (póruskitöltő ásvány a gipsz); 
ugyanitt gyakoriak a gipsszel kitöltött litoklázisok is. A tagozat felső harma
dában (406,6—388,8 m) az üledékképződés jellege az alsó szakasz jellegéhez 
hasonló; gipszes dolomit több szintben is jelentkezik (406, 403, 401 és 391 m 
körül). A rétegcsoport felső 1 m-ében, szürke aleurolitban, rétegzésre merőleges 
helyzetű életnyomok jelennek meg, átmeneti réteget képezve a Hidegkúti 
Homokkő felé (a bioturbációt és az üledékes jegyeket a 29. ábra E oszlopa 
tünteti fel).

A vizsgált kőzetek ásványos összetételét a 30. ábra megfelelő diagramja 
szemlélteti; az ásványos összetétel mélység szerinti változásait a 29. ábra 
О oszlopa tünteti fel.

Rétegzettségét tekintve az aleurolit részben tömeges, gyengén rétegzett, 
részben mikro- vagy vékonyrétegzett ; egyes szakaszokon apró kőzetlemezekre 
széteső változatot találunk (433,8, 427,5, 424,2—419,0 m). A homokos—kőzet
lisztes dolomit részben tömeges megjelenésű, esetleg lencsés—zavart vagy 
sávos rétegzettséget mutat. A dolomitos homokkő jól rétegzett, a rétegfelszí
nek egyenetlenek, érdes tapintásúak (a kiemelkedések az átlagos szemcsemé
retnél nagyobbak).

A szöveti elemzés szerint az Arácsi Márga alsó szakaszán kizárólag a réte
ges aleurolitba (XL VIII. tábla, 2. kép) sorolt kőzetek fordulnak elő (29. ábra 
D oszlop). A szöveti kép mikroszkópi méretekben is a karbonátos és törmelékes 
fáciesek állandó váltakozását mutatja.

Külön kiemeljük a 411,9 és 407,6 m-ben települő gipszes dolomitot (7. táb
lázat). A szöveti kép arra utal, hogy a mésziszapüledék eredetileg kagylóhéj 
töredékeket és más bioklaszt elemeket tartalmazhatott, amelyek helyét a 
mátrixtól eltérő kristályméretű vasas dolomitpát és rostos gipsz tölti ki 
(XLVIII. tábla, 3. kép).

Az Arácsi Márga Tagozat 432,0—430,2 méterközéből N a g y  E. leírása 
szerint Pseudomonotis sp., 430,0—430,2 m-ből Claraia clarai Emm., 423,3 — 
424,4 m-ből Lingula sp. került elő. L e n n e ii K. az 1986-os újravizsgálat során 
gyűjtött anyagból, 411,9 m-ből a Towapteria schytioa fajt, valamint egy, az 
Aviculopectinidae családba tartozó kagyló töredékét határozta meg. Utóbbi 
közel áll a Claraia wangi-griesbachi fajhoz, de a fülek hiánya megakadályozza a 
közelebbi azonosítást (XLVI. tábla, 3. kép).

Fácies-értelmezcs
Az Arácsi Márga Formáció bázisrétegeinek (461,5—456,0 m) makroszkó

pos és mikrofácies-vizsgálata során megállapítottuk, hogy hiányzanak az áram- 
lásos, nagyobb közegenergiájú leülepedési környezetre utaló üledékjegyek. 
Nagyobb kinetikus energiájú leülepedési környezetet jelezhetne a homok
kövek bimodális szemcsenagyság-eloszlása és a homokfrakció szemcséinek kere- 
kítettsége. Hullámverési zónában azonban a kőzetlisztfrakció kimosódik, vala
mint a két módus szemcsemérete egymáshoz közeli, így az aleurittartalmú 
homokköveket leülepítő közeg nem lehetett nagy kinetikus energiájú. Az üle
dékképződés tehát a hullámveréstől, árapálytól megkímélt helyen, a hullám
bázis szintje alatt mehetett végbe. Az üledékképződés színtere a szubtidál zóna 
hullámbázis alatti övezete, vagy nagyobb kiterjedésű lagúna lehetett (29. ábra).



94

Az Arácsi Márga Formáció kőzeteire általában a dolomittartalom ciklikus 
változása, valamint a gipszcsomók ismételt megjelenése a jellemző (29. ábra 
A oszlop). Az Arácsi Formáción belül a gipszes dolomit képződésének maxi
muma a Nádaskúti Dolomit Tagozatra, az Arácsi Márga Tagozaton belül 
pedig annak kb. középső harmadára esik: a gipszes üledékeket alul-felül dolo- 
mitmárga rétegek kísérik. A gipsz a tiszta dolomithoz kötődik, abban szabály
talan alakú csomókat képez. A gipszcsomók közelében egykori száradási (víz- 
vesztési) repedésrendszer maradványai ismerhetők fel. E bélyegek alapján a 
gipszet evaporitos, szingenetikus, illetve a dolomitosodással egyidejű szindia- 
genetikus eredetűnek tartjuk. (A pórus- és litoklázis-kitöltő gipsz késődiagene
tikus ; az elsődleges gipsz mobilizált és újra kicsapódott változata).

Az Arácsi Márga Formáció képződése idején tehát az üledékgyűjtő szub- 
tidál zónájában (illetve a nagy kiterjedésű lagúnában) a terrigén beszállítódás 
mellett folyamatos, lassú mésziszapképződés folyt. A törmelékbeáramlás epi
zodikus szüneteiben (pl. vízszintsüllyedés miatti elzáródás, törmelékszállítás fő 
irányainak időszakos megváltozása miatt) a mésziszap felhalmozódása jutott 
túlsúlyra. Az evaporizáció miatt túl sóssá váló környezetben szindiagenetikus 
gipszképződés és dolomitosodás ment végbe, míg nagyobb mennyiségű terri
gén beszállítódás esetén kevert üledékképződés folyt.

H i d e g k ú t i  F o r m á c i ó  (388,8—282,0 m)

Kőzet- és üledéktani jellegek

Hidegkúti Homokkő Tagozat

A tagozat (388,8 — 333,0 m) alsó határát a vörös aleurolit bázisánál húz
tuk meg; mindazonáltal az alsó 2—3 m-en gyakoriak a zöldesszürke színű 
dolomitos aleurolit betelepülések. A Hidegkúti Homokkő Tagozat fő tömegét 
a vörös aleurolit adja (29. ábra A oszlop) ; gyakori azonban a vörös és biotur- 
bált, zöld aleurolit váltakozása is. A  rétegcsoport közepe táján mintegy 15 m 
vastag, szürke színű homokos dolomit—dolomitos homokkő és szürke mikro- 
rétegzett dolomitmárga betelepülés található.

A Hidegkúti Homokkő Tagozat felső határa éles : a vörös aleurolitra (amely 
azonban 335 m táján gipszcsomós, dolomitos betelepülést is magába zár), 
szürke kőzetlisztes, majd gipszcsomós dolomit (Hidegkúti Dolomit Tagozat) 
települ.

A Hidegkúti Homokkő Tagozat fő tömegében az egyenetlenül hullámos, 
esetleg közel vízszintes, csillámos rétegfelszínekkel osztott párhuzamos réteg
zés az uralkodó rétegzési forma. Gyakori a világos és sötét, ill. eltérő színű 
(vörös és zöld) kőzetlemezek váltakozása. A zöld színű aleurolitokban erős a 
bioturbáció; rétegzés menti féregjáratok több szintben gyakoriak (29. ábra 
E oszlop). Erős bioturbáció esetén a lamináció zavartsága egészen a lencsés 
rétegzés kialakulásáig fokozódhat (XLVII. tábla, 3.).

A Hidegkúti Homokkő Tagozat bázisán és legfelső rétegeiben (390,0 — 
386,0, ill. 340,0 — 337,0 m) az ülepítő közeg megnövekedett kinetikus energiá
jára utaló üledékes jegyek ismerhetők fel: gyakoriak a hullámfodros réteg
felszínek (XLVI. tábla, 4.), réteglap menti áramlási barázdák. Ugyancsak e 
szakaszokon jelennek meg az U alakú, csillámos aleurittal kitöltött féreg járat
nyomok (XLVII. tábla, 1.) is ; valamint erős a bioturbáció is (XLVII. tábla, 2.).
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A vizsgált kőzetek ásványos összetételét összefoglalóan a 30. ábra szem
lélteti, a mélység szerinti változásokat a 29. ábra C oszlopán adjuk. Külön 
kiemelésre érdemes, hogy az Arácsi, Hidegkúti és Csopaki Formációkban az 
illit — illit-montmorillonit — klorit-eloszlás végig egyenletes (az illitfélék 2:1 ará
nyú túlsúlyban vannak a klorittal szemben).

A Hidegkúti Homokkő Tagozatban leggyakrabban (29. ábra D oszlop) a 
dolomitos aleurolit fáciestípus fordul elő. E kőzetféleség kizárólag erre a 
tagozatra korlátozódik. A rétegcsoport alján a dolomitos homokkő fáciestípus, 
a rétegcsoport tetején réteges aleurolit fáciestípus fordul elő (4. táblázat).

Hidegkúti Dolomit Tagozat

A  tagozat (333,0 — 287,2 m) alsó határa éles. A felső határ megvonása 
kissé problematikus — nézetünk szerint ugyanis 292,0 és 285,2 m között a 
Hidegkúti Dolomit és Csopaki Márga Tagozatok összefogazódó rétegeit talál
juk. 298 és 292 m között a dolomit elmárgásodik, majd 292,0 és 290,2 m-ben 
szürke dolomitos aleurolitban vékonyrétegként a csopaki márgára jellemző 
bioklasztit jelenik meg (XLIX. tábla, 1.). Ezzel szemben 289,2—287,2 m 
között gipszesomós, vörös aleuritos homokkő települ (mely a Hidegkúti For
mációhoz kapcsolná), majd meszes—dolomitos aleurolit következik. A határt 
végül is a vörös gipszcsomós aleuritos dolomit felett, 287,2 m-ben a világos- 
szürke aleurolit bázisán húztuk meg.

A Hidegkúti Dolomit Tagozat alsó részén 333,0 — 316,0 m-ig szürke dolo
mittal sűrűn váltakozó gipszcsomós—kőzetlisztes dolomit települ, 318,4 — 
318,2 m között vékony vörös homokkőréteggel (29. ábra A oszlop). 316 m 
fölött nagyobb vastagságú (2 — 5 m) rétegekben szürke és lencsés dolomit- 
márga, dolomitos aleurolit és porózus (esetleg tömör) dolomit található.

Az aleurolit mikroréteges, esetleg mikrolaminált, sokszor vékony kőzet
lemezekre széteső. A vastagabb dolomitmárga rétegekben nem ritka a lencsés 
márga kifejlődés. A dolomit többnyire tömeges megjelenésű, a gipszcsomók 
környékén a rétegzés zavart, vízvesztési (zsugorodási) repedéshálózat ismer
hető fel. Intraklasztok néhány gipszcsomós dolomit környezetében találhatók. 
A 307,0 — 294,0 m közötti szakaszon a dolomit porózus, a pórusokat aláren
delten gipsz töltheti ki.

Az ásványos összetételre vonatkozó adatokat a 29. és 30. ábrán tüntet
tük fel.

A mikrofáciesek között a 2. dolomit fáciescsoportba sorolt változatok 
dominálnak (29. ábra D oszlop). Ezek közül is legnagyobb számban a márgás 
dolomit—dolomitmárga, valamint a dolomikropátit—pátit gipsszel fordul elő 
(7. táblázat). Homokos dolomit és aleuritos dolomit alárendelt jelentőségű. 
A terrigén törmelékes fáciesek közül az aleuritos homokkő és a réteges aleurolit 
jelenik meg. Külön kiemelésre érdemes a 292,0 és 290,2 m-ben talált vékony 
bioklasztit betelepülés, amelyben az eredetileg kalcitanyagú bioklasztszemesék 
is dolomitosodást szenvedtek. A bioklaszt elemek dolomitosodása ritka; a 
Csopaki Márgában elvétve sem fordul elő (megjegyezzük, hogy a Csopaki 
Márga bázisrétegeiben a Köveskál 9. sz. fúrásban találtunk dolomitosodott 
bioklasztitot). Ezen érv alapján indokolható a határt 292,0 m-ben meghúzni, 
jelen esetben azonban véleményünk szerint helyesebb a Csopaki Márgára jel
lemző leülepedési környezet állandósulásának kezdetére tenni a Hidegkúti és 
Csopaki Márga Formációk határát.
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Fácies-értelmezés
A Hidegkúti Homokkő Tagozat a 375—361 m közötti dolomit—dolomitos 

homokkő betelepüléstől eltekintve végig egyveretű, vörös színű, alacsony dolo
mittartalmú aleurolit, melynek képződése zömmel a szubtidál zóna hullám
veréstől megkímélt övezetében mehetett végbe (29. ábra). Erre utal a 386—340 m 
közötti szakaszon a vízmozgásos üledékképződési környezetre utaló üledékes 
jegyek hiánya, valamint a szemcsenagyság-eloszlás és ásványos összetételbeli 
egyveretű kőzetkifejlődés. Az aleurolit lilásvörös színe az alacsony szerves 
produktivitás következtében megmaradt relikt bélyeg. Az alacsony karbonát
tartalom részben az aleurolit szöveti sajátságainak (tömör, pórusmentes illesz
kedés), részben az alacsony szerves produktivitásnak lehet a következménye 
(R e a v e s  C. M., 1986).

A Hidegkúti Homokkő Tagozat bázis- és legfelső rétegeiben a leülepítő 
közeg nagyobb kinetikus energiájára utaló üledékes jegyek (hullámfodrok, 
áramlási barázdák stb.) és a bioturbáció jellege (zömmel rétegzésre merőleges 
féregjáratnyomosság) alapján e két szakaszon az üledékképződés színtere az 
intertidál vagy a hullámmozgatott felső-szubtidál zóna lehetett.

A Hidegkúti Dolomit Tagozat alsó szakaszának gipszcsomós, dolomitos, 
változó kőzetliszttartalmú kőzetei a Nádaskúti Dolomithoz hasonlóan a szub
tidál zóna hullámbázis alatti övezetében vagy nagyobb kiterjedésű lagúnában 
képződte k (  2 9. ábra), ahoFa terrigénbeszállítódás epizodikus szüneteiben a 
mesziszapkepződés jütött túlsúlyra. Az üledékképződési környezet túlsóssá 
válásának bizonyítékai a szindiagenetikus^ip^szcsomók. A szakaszt záró vékony 
vörös homokkő rövid idejű szárazra kerülést^jèlezheî. A felső szakaszon meg- 
ismerFclöIömit máfga — már gás dolomit eredetét tekintve szintén hullámzástól 
megkímélt aljzaton, a beszállítási helyektől távolabb leülepedett, finomszem- 
csós terrigén törmelékkel keveredett mésziszap eredetű, korán diagenizálódott, 
dolomitosodott kőzet. (A 289 — 287 m között található gipszcsomós vörös 
homokkő — amennyiben a rétegsorba tartozik — a Hidegkúti Formációt 
záró regresszív üledék lehetett.)

C s o p a k i  M á r  g a F o r m á c i ó  (282,0—226,8 m)

Kőzet- és üledéktani jellegek
A Csopaki Márga Formáció alsó határának kérdésére már kitértünk. 

A formáció felső határa éles: 226,8 m-ben szürkészöld aleurolitra világos- 
sárgásszürke dolomit települ.

A Csopaki Márga Formáció alsó szakaszát (282,0 — 252,6 m) szürke mész- 
márga és agyagos—meszes aleurolit építi fel (29. ábra A oszlop). Az aleurolit- 
ban a mésztartalom eloszlása nem egyenletes ; a világos színű, nagyobb karbo
náttartalmú kőzet szabálytalanul kiékelődő vékony rétegeket és elmosódó 
peremű lencséket alkot (XLVÍI. tábla, 4.). Az aleurolitban megjelenő agyagos 
aleurolit is lencsés habitusú. A rétegoszlopban a mészlencsés aleurolitot külön 
jellel kiemeltük.

A rétegcsoporton belül 276,0—261,0 m között több szintben bioklasztos 
mészkő-betelepülések figyelhetők meg. Ezek vékony, átlagosan 2 — 10, max. 
15 cm vastagságot elérő, kb. 2 —4 m-enként közbetelepülő mészkőlencsék, 
melyek összmennyiségüket tekintve a formációban nem jelentősek, mégis, 
egyrészt környezetjelző szerepük, másrészt ősmaradvány-tartalmuknál fogva
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a fáciesanalízis szempontjából fontosak. [Megjegyezzük, hogy a mészlencsés 
márgában is előfordul bioklasztdúsulás (29. ábra D oszlop).]

A szürke mészmárga—aleurolit rétegzését tekintve többnyire tömeges 
megjelenésű, rétegfelszínek nem tagolják. Alárendelten gyengén rétegzett 
lehet, szabálytalanul hullámos rétegfelszínekkel. A mészlencsés márga változat 
zavart—lencsés rétegzése plasztikus állapotban lejátszódott bioturbációs vagy 
abiogén folyamatok eredménye.

Az ásványos összetétel fő jellegzetessége a kalcit uralomra jutása a kar
bonátos frakción belül: az egész Csopaki Márgában a vasas dolomit csak késő
diagenetikus, póruskitöltő ásványként van jelen (29. ábra C oszlop és 30. 
ábra).

Vókonycsiszolatos vizsgálatra a formáció kőzeteiből főleg a nagyobb 
mésztartalmú kőzetfóleségeket választottuk ki, így ezek részaránya az agyag- 
márgák hátrányára jóval magasabb a rétegsorbeli összmennyiségükhöz képest.

A Csopaki Márga Formáció bioklasztos betelepülésekben gazdag. A bio- 
klaszt mennyisége tág határok között változik: egyaránt előfordulnak bio
klasztos wackestone, packstone és grainstone szövetű kőzetféleségek (6. táb
lázat). A Csopaki Márga alsó szakaszára vonatkozóan megállapítható, hogy a 
középső és felső szakasszal ellentétben

— csak itt fordul elő a bioklasztos wackestone ;
— a bioklasztos wackestone kvarckőzetlisztes változatai alárendelt jelen

tőségűek ;
— a Crinoidea-grainstone ritka ;
— a Mollusca-héjtöredékeket nagy mennyiségben tartalmazó kőzetfélesé

gek csak itt fordulnak elő.
E megfigyelésekből következik, hogy
— a kvarckőzetlisztes wackestone fáciesek hiánya (ill. alárendelt szerepe) 

összhangban van a Csopaki Márga alsó szakaszának agyagosabb kifejlődésével;
— a bioklasztos wackestone összekötő láncszemet képez mind összetéte

lét, mind keletkezési helyét tekintve a bioklasztit (lumachella, biokalkarenit 
grainstone) és az ősmaradványmentes márga között. Magát a grainstone-t a 
szubtidál zónában keletkezett, hullámmozgatott üledéknek tartjuk, a bioklasz
tos wackestone a szomszédos, hullámveréstől megkímélt, kis energiájú öveze
tekben képződhetett;

— ebben a fúrásban a Csopaki Márga alsó szakaszán a Crinoidea-dús bio- 
klasztitok helyett a Mollusca-héjtöredékes változatok fordulnak elő döntően. 
Egyéb fúrások vizsgálata során megállapítottuk, hogy a két mikrofácies leüle- 
pedési környezete egymás közelében lehetett. A kérdés mélyebb elemzéséhez 
őslénytani—ökológiai vizsgálatokra van szükség.

A Csopaki Márga Formáció középső szakaszán (252,6—239,2 m) folytató
dik a terrigén eredetű finomszemcsés üledékek felhalmozódása. A kőzet színe 
lilásvörös. A karbonáttartalom az alsó szakaszhoz képest alacsonyabb. A mo
noton kifejlődésű, réteglemezekre széteső agyagos aleurolitban 1—3 m-enként 
vékony bioklasztos mészkő, zöld színű meszes aleurolit közbetelepülések talál
hatók, ez utóbbiban a réteglapok mentén féregjáratnyomokkal.

Vékonycsiszolat csak a karbonátos betelepülések anyagából készült. A 
bioklasztos fáciescsoportból a Crinoidea-grainstone (XLIX. tábla, 3.) és a 
bioklasztos — dolomitmárgás packstone—wackestone fáciesek (XLVIII. tábla, 
4., X L IX . tábla, 2.) fordulnak elő. A 239,5 m-ből származó crinoideás kalka- 
renit glaukonitos: a glaukonit Crinoidea-nyéltagok korrodált üregeit töltheti
7



98

ki, önálló szemcséket (glaukonitosodott pellet?) alkot és szemcseközi cement
ként is előfordul (XLIX. tábla, 4.).

A Csopaki Márga Formáció felső szakaszát (239,2—226,8 m) zöldesszürke — 
szürke, foltos (mészlencsés) agyagos aleurolit építi fel. Max. 5 — 10 cm-es bio- 
klasztos mészkő-betelepülések a 239,2 — 229,5 m közötti szakaszon fordulnak 
elő. A legfelső néhány méteren csillámos, durvább szemcsés szürkészöld aleu
rolit települ.

A meszes aleurolit gyenge rétegzettséget mutat. A mésztartalom eloszlása 
nem egyenletes : a meszesebb üledékanyag szabálytalan alakú lencséket alkot. 
A bioklasztitok is lencsés jellegűek ; legtöbbször nincs kapcsolat a márga és a 
mészkő között, máshol vagy a fedő, vagy a fekü felé folyamatos az átmenet.

A fúrás 229,1—226,8 m intervallumából Myophoria costata Zenk. került 
elő (N a g y  E. meghatározása).

A vékonycsiszolatos vizsgálat szerint 239,2 — 234,6 m között a bioklasztos 
mikrofáciesek több típusa is előfordul, de a kőzetlisztes fáciestípusok a domi
nánsak. Glaukonit a biokalkarenitekben több szinten kimutatható.

234,6—226,8 m között az összkép megváltozik: a rétegsor enyhén regresz- 
szív tendenciát mutat. A bioklasztos betelepülések kimaradnak, a törmelékes 
frakción belül a durva aleurit —finomhomok szerepe nő, valamint a dolomit 
részaránya is növekszik. Az ásványos összetételbeli változások a szöveti kép
ben is nyomon követhetők: ezen a szakaszon a dolomitmárga, aleuritos dolo
mit és réteges aleurolit kőzetfajták jelenlétét mutattuk ki.

Fácies-értelmezés
A Csopaki Márga képződése idején is folytatódik a finomszemcsés törme

lékes, többé-kevésbé meszes üledékek képződése. Lényeges különbség azonban 
— az Arácsi Márga és Hidegkúti Formációkhoz viszonyítva —, hogy a ré
tegsorba rendszeresen vékony bioklasztos mészkőlencsék iktatódnak. E bio- 
kalkarenitek jelentős része grainstone, ill. grainstone—packstone szövetű, 
képződésük viszonylag nagy kinetikus energiájú közegben ment végbe. Tekin
tettel arra, hogy a bioklasztitok normális sósvízben élt tengeri szervezetek 
maradványaiból állnak, valamint a glaukonit kialakulási körülményeit és a 
társuló fácieseket (bioklasztos wackstone-félék) is figyelembe véve az üledék
képződés színtere a szubtidál zóna lehetett, ahol a tiszta bioklasztitok — 
vándorló, kis méretű bioklaszt-shoal-ok maradványaiként vagy viharok után 
lezúdult (felkavart) üledékként jöhettek létre (29. ábra). A kapcsolódó finom
szemcsés márgák hullámzástól megkímélt helyen, főként a belső lagúnában 
vagy a shoal külső szegélyén képződhettek. Ily módon a Csopaki Márga For
máció egészét a Hidegkúti és Arácsi Márga Formációknál nyíltabb vízi, nor
mális sós, parttól távolabb képződött összletnek tartjuk.

A s  z ó  f ő i  D o l o m i t  F o r m á c i ó  (226,8 —180,4 m)*

Az Aszófői Dolomit Formáció alsó határának megvonásáról már szóltunk. 
A felső határ az első mészkő-betelepülésnél, kb. 180,4 m-ben húzható meg: 
fölötte az Iszkahegyi Mészkő—Aszófői Dolomit Formáció átmeneti rétegei 
következnek.

* Az Aszófői Dolomit legalsó része még minden bizonnyal alsó-triász korú.
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Az Aszófői Dolomit Formáció az Alsószalma vár 1. sz. fúrásban nem jól 
vizsgálható. A kőzet gyakran 1—3 cm-es szögletes darabokra széteső (breccsá- 
sodott) világos-szürkéssárga dolomit. Kőzetlisztes (dolomitmárgás) betelepü
lések néhány szintben előfordulnak. Itt gyenge rétegzettség mutatkozik; a 
dolomit rétegzetlen, tömeges megjelenésű, porózus. Az aszófői dolomitra adol- 
omikropátitos szövet a jellemző (29. ábra D'oszlop).

Fácies-értelmezés
Mivel az Aszófői Dolomit Formáció ebben a fúrásban nem jól vizsgálható, 

az üledékképződés körülményeire csak a Dunántúli-középhegység egyéb terü
letein mélyített, általunk is vizsgált fúrások (Köveskál 9., Bakonyszűcs 3.) 
adatai alapján következtethetünk. Eszerint a csendesvízű lagúnában képző
dött (29. ábra) mésziszap szindiagenetikus dolomitosodása során jött létre.

7*



EGYÉB FÚRÁSI ÉS FELSZÍNI SZELVÉNYEK 
H a a s  J .—T ó t h n é  M a k k  Á .

Az előző fejezetekben részletesen tárgyalt fúrási alapszelvények mellett 
számos olyan felszíni és fúrásszelvény ismert a középhegységben, amelyek a 
szkíta képződmények regionális értékelése szempontjából rendkívül lényege
sek. Ezért az átfogó rétegtani és fejlődéstörténeti értékelés előtt ezeket a szel
vényeket is — a részletek mellőzésével — bemutatjuk. Földrajzi helyüket az
1. ábrán, vagy a szelvényhez mellékelt térképvázlaton tüntetjük fel.

Felszíni szelvények

A felszíni szelvények közül a fejlődéstörténet regionális megítélése szem
pontjából elsősorban a perm—triász határát feltárók adnak lényeges kiegé
szítő információkat a fúrási alapszelvényekhez képest.

Balatonalmádi (Vörösberény), Vadvirág utcai feltárás. A szelvény a perm — 
triász határt és a szkíta rétegsor alsó részét tárja fel kb. 12 m vastagságban 
(31. ábra). A rétegsor leírását Szabó I ,—Majoros Gy . (1978) kissé eltérő fel
fogásban közli.

A Balatonfelvidéki Homokkő Formáció feltárt szakasza vörös finom
szemcsés homokkő—aleurolit. Erre üledékhézaggal, de szögdiszkordancia nél
kül települ a szkíta.

A triász rétegsor vöröses árnyalatú homokkő, homokos, kőzetlisztes dolo
mit és agyagkő, aleurolit réteglemezekből álló, ~ 2  m vastag szakasszal kez
dődik, a rétegfelszíneken hullámbarázdákkal és életnyomokkal. Ez a rész az 
Arácsi Formáció bázisán rendszerint előforduló homokkő rétegtaggal azono
sítható.

Följebb a terrigén törmelék mennyisége csökken és sárgásszürke, kőzet
lisztes—agyagos dolomit, ooidos dolomit jelenik meg, 50—90% dolomittarta
lommal (Nádaskúti Dolomit Tagozat). * 1 11

31. ábra. A  perm—triász határt feltáró Vadvirág utcai feltárás szelvénye, Balatonalmádi 
(Vörösberény), [M ajoros Gy . (1985) után]

1. Dolopátit, 2. kőzetlisztes, finomhomokos dolopátit, 3. finomszemcsés homokkő, 4. hematitos (limonitos) 
finomszemcsés homokkő, 5. kalcit, 6. dolomit, 7. kvarc, 8. egyéb, 9. hematit—limonit, 10. káliföldpát,

11. plagioklász, 12. szeriéit, illit, 13. kaolinit, 14. montmorillonit
Fig. 31. Profile of the exposure in Vadvirág Street showing the Permian-Triassic boundary, 

Balatonalmádi (Vörösberény) (after Gy . Majoros  1985)
1. Dolosparite, 2. silty, fine-sandy dolosparite, 3. fine-grained sandstone, 4. hematitic (limonitic) fine-grained 
sandstone, 5. calcite, 6. dolomite, 7. quartz, 8. others, 9. hematite—limonite, 10. K-feldspar, 11. plagioclase, 

12. sericite, illite, 13. kaolinite, 14. montmorillonite
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A fauna ezen a szakaszon nagyon szegényes, B r o ö lio  L o r ig a  C. vizsgá
lata szerint (szóbeli közlés) mindössze néhány apró Unionites és cf. Promya- 
lina észlelhető.

A rétegsor — jelenleg gyengén feltárt folytatása — az Arácsi Márga 
Tagozat alsó részét képviseli, majd a Claraia clarai tartalmú karbonâtoeabb 
szakasz rétegei kerülnek ismét a felszínre.

Balatonfüred, arácsi vasúti bevágás. A Balatonfüredtől К -re, a 71-es mű- 
úttól É felé 50 m-re, a vasúti bevágásban levő szelvény a perm korú Balaton- 
felvidéki Homokkő Formáció és a triász legalsó szakaszát képviselő Arácsi 
Márga Formáció érintkezését tárja fal, egyben az Arácsi Márga Formáció alsó, 
Nádas к úti Dolomit Tagozatának típusszelvénye (32. ábra).

A Balatonfelvidéki Homokkő Formáció lenyesett felszínére alsó-triász 
tengeri üledékek települnek. Legalul 10 cm vörös aleurolit, majd szürke aleurolit 
és homokkő váltakozásából álló, homokos dolomit betelepüléseket tartalmazó, 
2,5 m vastagságú rétegcsoport képviseli a transzgresszió kezdeti szakaszát. 
Ez a homokköves bázisréteg.

A homokkő hullámbarázdás, keresztrétegzett szerkezetű, uralkodóan 
kvarcszemcsékből áll, dolomitos kötőanyagú. Felfelé a kvarchomok mennyi
sége fokozatosan csökken, megjelennek, majd gyakorivá válnak az ooid szem
csék (32. ábra), amelyek magját gyakran kvarchomok képezi (33. ábra).

A szelvény felső rétegei (4,5 m-től) a Nádaskúti Dolomit Tagozatot repre
zentálják. Az átmeneti szakaszon 5 — 10% kvarchomoktartalmú, szürke, vé-

32a. ábra. Az arácsi vasúti bevágás (Balatonfüred) szelvénye (Fotó: Lénárd  T., 1980) 
b Balatonfelvidéki Homokkő Formáció, a Arácsi Márga Formáció

Fig. 32a. Profile of railway-cut at Arács (Balatonfüred) (Photo: T. L é n á r d , 1980) 
b Balatonfelvidék Sandstone Formation, a Arács Marl Formation
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32b. ábra. Az arácsi vasúti bevágás (Balatonfüred) szelvénye [ D o b o s i  K . (1980) után] 
A-A' a részletesen vizsgált szelvény helye. —  1. Aleurolit, 2. homokos aleurolit, 3. homokkő, 4. homokos do
lomit, 5. likacsos dolomit, 0. dolomit, 7. kőzettörmelék. — Kőzettani összetétel: 8. agyag, 9. aleurit, 10. homok, 

11. dolomit. —  Ooid: К  =  kevés, Kö =  közepes, S =  sok
Fig. 32b. Profile of railway-cut at Arács (Balatonfüred) (after К . D o b o s i  1980)

A -A ' location o f section studied in detail. —  1. Siltstone. 2. sandy siltstone, 3. sandstone, 4. sandy dolomite, 
5. porous dolomite, 6. dolomite, 7. debris. — Lithological composition: 8. clay, 9. silt, 10. sand, 11. dolomite. 

—  Oöid: К  =  scarce, K ö=  moderate, S =  abundant

konyréteges dolomit települ. A legfelső szelvényrészen (6,2—8m) sárgásszürke, 
vékonyréteges, likacsos dolomit figyelhető meg. A kőzetszövet oopátit, de az 
ooidok belső szerkezete az átkristályosodás miatt már elmosódott.

A szelvényből csak kevés, és rossz megtartású ősmaradvány került elő. 
D e t r e  Cs . a szelvényen megjelölt rétegből Claraia clarai (H a u e r ) és Unionites 
fassaensis (W is s e n .) kagylókat gyűjtött és határozott meg.

Balatonfüred, arácsi útbevág ás. A szelvény Balatonfüred (Balatonarács) 
K-i határánál, a 71-es országút jobb oldalán található, az előzőkben leírt szel
vénytől kb. 800 m-re (34. ábra).

A feltárásban az Arácsi Márga Tagozat alsó része tanulmányozható, 
mintegy 30 m valódi vastagságban. A szelvényben feltárt legalsó 4 réteg 
(1,0 m valódi vastagságú szakasz) még a Nádaskúti Dolomit Tagozathoz 
sorolható, tehát lényegében ez a feltárás a perm—triász határt feltáró arácsi 
szelvény rétegtani folytatásának tekinthető.
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33. ábra. Arácsi vasúti bevágás, Balatonfüred. Nádaskúti Dolomit Tagozat. Kvarc magvú
oopátit; N =  34x

Fig. 33. Railway-cut at Arács, Balatonfüred. Nádaskút Dolomite Member. Oösparite with
quartz-nuclei ; M =  34 X

Az Arácsi Márga rétegsor alsó része (5 — 16. réteg között) aleurolit és dolo
mit, ill. dolomitmárga és dolomit váltakozásából épül fel, helyenként homokkő
betelepülésekkel.

A 17. rétegtől szabályos ciklicitás figyelhető meg. A ciklus agyagréteggel 
kezdődik. Erre vékonyréteges dolomitmárga települ, majd agyagos dolomit kö
vetkezik. A ciklusok vastagsága változó (20 cm —1 m). A szelvény legfelső ré
szén ez a szabályos ciklusosság megszűnik, a 40. rétegtől agyagos_dolomit és 
dolomitmárga váltakozik kőzetlisztes dolomitmárgával.

A kőzetösszetétel a feltárt rétegsorszakaszon szélsőségesen változó. A 
kőzet karbonát-tartalma 5̂ -80% között változik, ennek zömedolomit, a kaiéit 
többnyire csaTTépigén üreg-, ill. repedéskitöltésként van jelen.

Az agyagásványok közül az illit, az illit—montmorillonit és a kaolinit 
közel egyenlő mennyiségben jelenik meg, a montmorillonit alárendelten egyes 
mintákban ugyancsak kimutatható volt. A kőzetliszt—finomhomok szemcse
méretű kvarc mennyisége 5 — 20%. A C0rg-tartalom 0,5 — 0,18% között változik 
(könnyűbitumen ).

A szelvény egyes részei tömegesen tartalmaznak makrofosszíliákat. A 24. 
réteg lemezes elválású márgájából tömegesen került elő az Unionites fassaensis 
(W is s e n .) faj. A szelvény felső részének agyagos dolomit padjaiból (38—44. 
réteg) Claraia dar ai (H a u e r ), valamint D e t r e  Cs. gyűjtése és meghatározása 
szerint Anodontophora isocardioides (Fr e c h ) és Myophoria sp. (aff. praeorbi- 
cularis B it t n e r ) került elő.
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35. ábra. A  kővágóörsi feltárás szelvénye (Fotó L é n á r d  T., 1979) 
Fig. 35. Profile of the exposure at Kővágóörs (Photo T. L é n á r d , 1979)

Kővágóörs. Az árkolással feltárt határszelvény (35. ábra) jelentősége 
abban van, hogy a perm Balatonfelvidéki Homokkő Formáció vastag homokkő 
padjaira — eróziós diszkordanciával — apró kavicsokat tartalmazó triász 
bázisréteg települ.

A deciméter vastagságú kavicsos réteg felett — amely a homokkő réteg- 
taggal rokonítható — vékonyréteges dolomit található (Nádaskúti Dolomit 
Tagozat).

Fúrási rétegsorok

A szkíta kifejlődések térbeli elterjedésének nyomozásában a felszíni szel
vényeknél is fontosabb információt jelentenek azok a fúrások, amelyeket 
különböző célú ipari kutatások vagy a földtani térképezés során mélyítettek 
az elmúlt évtizedekben.

Különösen a Balaton-felvidéken mélyült sok, alsó-triászt harántolt fúrás. 
Mindezek közül csak azokat említjük meg, amelyek az egyes szkíta képződ
mények, illetve fáciesek elterjedéséhez jelentős adatokat szolgáltatnak, és 
amelyek a fejlődéstörténet felvázolásához feltétlenül szükségesek.

A középhegység ÉK-i részén az alcsútdobozi fúrásból ismerthez hasonló, 
a szkíta alsó részét képviselő, az Alcsútdobozi Mészkő Formációba sorolható 
rétegsort tárt fel mintegy 180 m vastagságban a Vál, B. 6. sz. vízkutató fúrás.

Az alcsútdobozi fúrástól DNy felé, mintegy 8 km-re mélyült Tabajd (T.)_ 
5. sz. fúrásban* a szkíta a következő üledékekre települ: legalul a Balaton-

* A  Mecseki Ércbányászati Vállalat által mélyített fúrások.
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felvidéki Homokkő Formáció rétegeit tárták fel (ennek vastagsága meghaladja 
az 500 métert, és ez többszöröse az Alcsútdoboz 2. sz. fúrásban harántoltnak !), 
majd erre az evanoritos. kőzetlisztes, szürke dolomit betelepüléseket tartal
mazó Tabajdi Formáció települ. Ajgerm korú rétegsor legfelső, kb. 70 m vas
tagságú szakasza uralkodóan dolomit kifejlődésű (a Dinnyési Dolomit Formá
ció kiékelődő részének fogható feli.

AT szkíta bázisrétege vékony, szürke, dolomitos homokkő, majd erre 
ooidos, intraklasztos mészkő és márga sorozat következik. Az utóbbiban a 
határ fölött kb. 20 m-rel megjelenő Lingulákkal, Claraiakkal, apró csigákkal 
(Barabás A. et ah, 1978). Ez a rétegsor — véleményünk szerint — az Alcsút- 
dobozi Mészkő és az Arácsi Márga Formációk összefogazódó átmenetének 
tekinthető (36. ábra).

A Velencei tó D-i partján korábban a Dinnyés 1. sz. fúrás*, újabban a 
Gárdony 1. sz. fúrás** tárt fel jelentős vastagságú szkíta rétegsort, amely az 
itt csupán kis vastagságban kifejlődött Balatonfelvidéki Homokkő Formáció 
felett megjelenő vastag evaporitos, majd karbonátos kifejlődésű permre (Diny- 
nyési Dolomit Formáció) települ (36. ábra).

A perm—triász határ folyamatos, tengeri kifejődésű. Az algás (mizziás, 
gymnocodiumos) felső-perm dolomit—mészkő váltakozásából álló rétegsorra 
a szkíta alján ooidos, sekélytengeri mészkő következik, a felső szintekben 
márga váltakozással (Alcsútdobozi Mészkő Formáció) mintegy 30 m vastag
ságban. E fölött — a gárdonyi fúrásban mintegy 100 m vastagságban — zöldes
szürke márga, mészmárga, dolomitmárga jelenik meg (alul mészkő, feljebb 
főként dolomit betelepülésekkel), amely az Arácsi Márga Formációhoz sorol
ható. Felfelé a terrigén törmelék aránya nő, homokos betelepülések jelennek 
meg, végül a harántolt szelvény legtetején — 10 m-t meghaladó vastagság
ban — vörös homokkő, aleurolit figyelhető meg, amely a Hidegkúti Homok
kővel azonosítható.

A dinnyési és a gárdonyi fúrások szkíta kifejlődése középhegységi jellege
ket mutat, pontosabban az EK-i kifejlődéssel mutat rokonságot. Azt azonban 
jelenleg nem lehet biztosan megállapítani, hogy az utólagos szerkezeti elmoz
dulások milyen mértékben változtatták meg térbeli helyzetét (például az 
alcsútdobozi fúrás helyéhez viszonyítva).

Az Iszka-hegy környékén az Iszkaszentgyörgy 2. és 3. sz. térképező 
fúrás** jelent fontos láncszemet a balaton-felvidéki rétegsorok felé (Raincsak 
Gy ., 1979). Az Iszkaszentgyörgy 3. sz. fúrás legalján feltárt anhidrites dolomit 
a Hidegkúti Dolomit Tagozatba sorolható (36. ábra). Erre 4 m vastag, vörös, 
intraklasztos, evaporitos aleurolit réteg települ, amelyhez hasonló a Köves- 
kál 9. sz. fúrásban a Hidegkúti Dolomiton belüli betelepülésként található.

A Csopaki Márga Formáció alsó szakasza ooidos, bioklasztos mészkő és 
márga váltakozásából áll, középső részén szürke és vörös márga, mészkő és 
homokkő betelepülésekkel, míg a felső szakasz szürke aleurolit és márga, alá
rendelten bioklasztos mészkő és homokkő betelepülésekkel. Felette az Aszófői 
Dolomit Formáció települ, amit az Iszkaszentgyörgy 2. sz. fúrás tár fel jelen
tős vastagságban. A felső-szkíta jellegei a középhegység más területein észlel
tekkel (a részletesen tárgyalt alapfúrásokéval) igen nagyfokú egyezést mu
tatnak.

** A  Magyar Állami Földtani Intézet térképező vagy szerkezetkutató fúrásai.
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A Balaton-felvidéken a Köveskál 9. sz. fúrástól ÉK, azaz Balatonfüred 
felé a Zánka 2. sz. és a Balatonudvari 1. sz. fúrások* szolgáltatnak fontos 
kiegészítő adatokat. DNy felé a Szigliget 1. sz. fúrás* érdemel kiemelést. 
A MÉV által mélyített fúrások szelvényeit és jellegeiket S za b ó  I. (1969) kéz
iratos összefoglalása alapján ismertetjük.

A Zánka 2. és Balatonudvari 1. sz. fúrásokban (és az itt nem említett 
ipari kutatófúrásokban is) a Balatonfelvidéki Homokkő Formációra diszkor- 
danciával települ a szkíta, vékony alapkonglomerátummal vagy homokkő 
rétegekkel (homokkő rétegtag) (36. ábra). Erre homokos dolomit, illetve lika- 
csos dolomit települ, főként a rétegcsoport felsőbb részén dolomitos kötő
anyagú homokkő betelepülésekkel (Nádaskúti Dolomit Tagozat). Az ősmarad
vány-tartalom gyér, esetenként Claraiák figyelhetők meg. A Szigliget 1. sz. 
fúrásban Claraiákat is tartalmazó gipszes, anhidrites dolomitot fúrtak közel 
100 m vastagságban. (A fúrás sajnos a perm—triász határt nem érte el.) 
A következő szakaszban sötétvörös aleurolit és világosvörös dolomitos kötő
anyagú homokkő váltakozik. Gyakori a mikrokeresztrétegzettség, a hullám- 
barázdás, valamint az áramlások nyomát őrző rétegfelszín, a féreg járatnyom 
(Hidegkúti Homokkő Tagozat).

Ezután sötétszürke dolomit következik (Hidegkúti Dolomit Tagozat), 
amely a szigligeti fúrásban ismét anhidrites.

A Csopaki Márga Formáció szürke agyagmárgával kezdődik, amely gu
mós, agyagos mészkőbe megy át. Itt jelenik meg az Ammonites fauna (Tiro- 
lites nodosus) és a Gostatoria costata kistermetű példányai.

A középső szakasz e fúrásokban is vörös, monoton aleurolit, agyagmárga, 
vékony mészkő betelepülésekkel. A felső szakasz ismét szürke kőzetlisztes 
márga, crinoideás mészkő betelepülésekkel.

Megemlítendő még, hogy a Dióskál 5. sz. fúrás* jelentős vastagságú eva- 
poritos összlete a kénizotópos vizsgálatok szerint szintén az alsó-triászba 
sorolható (M a jo r o s  G y ., 1986, szóbeli közlés). * 1

36. ábra. Korrelációs szelvény a Dunántúli-középhegység térségében mélyült egyéb fúrá
sok rétegsora alapján (Szerkesztette: S z a b ó  L  — T ó t h n é  M a k k  Á . )

1. Mészkő, 2. gumós mészkő, 3. mészmárga, 4. dolomitos mészkő, 5. agyagos mészkő, 6. dolomitraárga, 
7. mészköves dolomit, 8. dolomit, 9. homok, 10. kőzetliszt, 11. agyag, 12. felső-eocén erősen bontott andezit, 

13. oolit, 14. gipsz, 15. anhidrit csomó, 16. üreg, pórus
Fig. 36. Correlation profile based on other boreholes sank in the Transdanubian 

Mid-Mountains area (Plotted by I . Sz a b ó - Á .  T ó t h -M a k k )
1. Limestone, 2. nodular limestone, 3. calcareous marl, 4. dolomitic limestone, 5. argillaceous limestone, 6. 
dolomarl, 7. calcareous dolomite, 8. dolomite, 9. sand, 20. silt, 11. clay, 12. Upper Eocene heavily decomposed 

andesite, 13. oolite, 14. gypsum, 15. anhydrite lumps, 16. voids, pores



la
k

a
a

tg
y

ö
rg

y
 3

109

1 = 1;- J

í -  ; К ' 1 
! » W h

Т ТГ

!)• %;?Г

T
- í - i r M H í r í fh.r

• и == : >

!=tf:

1 ni
ó  ó  о о , о о О

! \

E N .  A  §
£ A  o \ -p i i-V

H M '
-A"« V b '
-í*H  it t*. }

;p;■f Ш
> 1  X  \  °  о g °  о °



A KIFEJLŐDÉSI JELLEGEK 
ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAIK ÖSSZEFOGLALÁSA

Haas J.

A részletesen bemutatott fúrási alapszelvények és az itt csupán megem
lített egyéb szelvények elemzése alapján a szkíta rétegsorok (litosztratigráfiai 
egységek) térbeli változásának jellegei a következőkben összegezhetők (36., 
37. ábrák):

A perm—triász határ jellege

A középhegység ÉK-i részén, amit az Alcsútdoboz 2., valamint a gárdonyi 
fúrások képviselnek, a Dinnyési Dolomit Formáció felső szakaszának sárgás
szürke, szürke dolomit és mészkő rétegek váltakozásából álló, zöldalgás, fora- 
miniferás, molluscás, ostracodás biomikrit szövetű, ciklusos lagúnaíaciesű, 
felső-perm korú rétegsora felett üledékmegszakítás nélkül, fáciesváltozással 
következik a világosszürke, ooidos kifejlődésű Alcsútdobozi Mészkő Formáció 
(a perm—triász határ az ooidos mészkő rétegeken belül, annak alsó határa 
közelében vonható meg).

A középhegység DNy-i részén, amit a balaton-felvidéki felszíni és fúrási 
szelvények képviselnek, a Balatonfelvidéki Homokkő Formáció felett, ponto
san nem ismert terjedelmű üledékhézag után következik a szkíta rétegsor 
néhány méter vastag homokos, kőzetlisztes réteggel (helyenként pl. Kővágó- 
őrsnél konglomerátummal), majd likacsos, egyes szelvényekben ooidos dolo
mittal (Nádaskúti Dolomit Tagozat). Az Északi-Bakonyban az Alsószalma- 
vár 1. sz. fúrás alapján a balaton-felvidékihez hasonló a helyzet.

Alcsútdobozi Mészkő és Arácsi Márga Formáció

A középhegység ÉK-i részén, az alcsútdobozi fúrásban a szkíta rétegsor 
kezdő egysége a márga, mészmárga betelepüléseket tartalmazó, de uralkodóan 
mészkő kifejlődésű sekélytengeri Alcsútdobozi Mészkő Formáció. A Gárdony
1. sz. fúrás rétegsora alapján úgy látszik, hogy DNy felé haladva a terrigén 
finomtörmelék mennyisége növekszik, hiszen itt az Álcsútdobozi Mészkő For
máció jellegeit mutató ~30  m vastag szakasz fölött kb. 100 m vastag zöldes
szürke márga, mészmárga, dolomitmárga települ, amely valószínűleg az Arácsi 
Márga Tagozatnak felel meg.

A Balaton-felvidéken a törmelékes bázisréteg fölött szintén karbonátos 
szakasz következik, de dolomittal (Nádaskúti Dolomit Tagozat) ; majd zöldes
szürke és vöröses színű kőzetlisztes márga—karbonátos aleurolit váltakozásá
ból álló egészen sekélyvízi (lapos parti, árapályöv közeli) kifejlődés jellemző
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(Arácsi Márga Tagozat). A Balaton-felvidék DNy-i részén a dolomit aránya 
megnő a pelites kőzetek rovására. Ezt a kifejlődést képviseli a Köveskál 9. sz. 
fúrás is. Szabó  I. megfigyelései szerint a Szigliget 1. sz. fúrásban (ami Köves- 
káltól DNy-ra, kb. 15 km-re van) ezt a tagozatot is márga-közbetelepüléses 
gipszes—anhidrites dolomit képviseli. (A Dióskál 5. sz. fúrásban harántolt 
evaporitos rétegek egy része ugyancsak az Arácsi Márga Formációba sorol
ható.)

Az Északi-Bakonyban — az alsószalmavári fúrás szerint — ugyancsak 
evaporitos az Arácsi Márga Formációt alkotó dolomitmárga—dolomitösszlet. 
Gipszcsomós dolomitot nagyobb vastagságban a Nádaskúti Dolomit Tagozat
ban, de az Arácsi Márga Tagozatban is — a dolomitmárgával váltakozva — 
tárt fel a fúrás.

37. ábra. A  Köveskál 9., Bakonyszűcs 3. és Alcsútdoboz 2. számú fúrások korrelációs szel
vénye (a valódi vastagságokkal)

1. Dolomit, 2. meszes dolomit, 3. mészkő, 4. mészmárga, 5. márga, 6. kőzetliszt, 7. homok, 8. mészkőlencse,
9. pórus

Fig . 37. Correlation profile of boreholes Köveskál 9, Bakonyszűcs 3, and Alcsútdobez 2
(with true thicknesses)

1. Dolomite, 2. calcareous dolomite, 3. limestone, 4. calcareous marl, 5. marl, 6. silt, 7. sand, 8. limestone lense,
9. pore
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Hidegkúti Formáció
A Hidegkúti Formáció a középhegységben lényegében egységes kifejlő

dést!. A vörös homokkő—aleurolit összetételű, sekélytengeri Hidegkúti Ho
mokkő Tagozat üledékföldtani jellemzői (párhuzamos- és keresztrétegzettség, 
mikrorétegesség, hullámbarázdás felszínek, bioturbáció, féregjáratnyomosság 
stb.) a terület egészén észlelhetők. Az átlagos szemcseméret és az összvastag- 
ság azonban területrészenként változó: az Alcsútdoboz 2. sz. fúrásban például 
(valamint több más balaton-felvidéki, ill. É-bakonyi fúrásban) alárendelt a 
homokkőszakaszok aránya az aleurolitszakaszokhoz viszonyítva, ugyanakkor 
az Ad. 2. sz. fúráshoz közeli Tabajd 5. sz. fúrásban (36., 37. ábrák) a Hidegkúti 
Homokkő Tagozat vastag és homokköves kifejlődésű. Anhidritcsomós aleu
rolit (melynek egy része bizonyosan szindiagenetikus eredetű) jelenik meg a 
Bakonyszűcs 3. sz. fúrásban; a Köveskál 9. sz. fúrásban pedig — a Hidegkúti 
Dolomit Tagozat bázisához közel, szintén a vörös aleurolitban, valószínűleg 
evaporit kioldódása következtében létrejött üregek figyelhetők meg.

A Hidegkúti Dolomit Tagozat ugyancsak általános elterjedésű. A Balaton
iéi vidéken szürke (egyes szintekben intraklasztos), tömör, esetleg likacsos 
dolomit fejlődött ki, területrészenként kissé eltérő, 30—60 m közötti vastagság
ban. Üledékgyűjtője változó mélységű, vize is változó sótartalmú lehetett. Fel
tehetőleg a pereme közelében a kifejlődés kifejezetten evaporitossá vált : anhidri- 
tes dolomitot fúrtak a Szigliget 1. sz. és Iszkasztgyörgy 3. sz. fúrásban, gipsz
csomós dolomitot az Alsószalmavár 1. sz. fúrásban. (A Hidegkúti Dolomit Tago
zat a Bakonyszűcs 3. sz. fúrásban feltehetőleg tektonikai okok miatt hiányzik.)

Ezzel szemben a középhegység ÉK-i kifejlődését reprezentáló Alcsútdoboz
2. sz. fúrásban az eddigiektől eltérően mészkő—dolomit váltakozása jellemzi 
ezt a rétegcsoportot, a felső részen evaporitcsomókkal, alulról felfelé regresszív 
tendenciával.

A Csopaki Márga és az Aszófői Dolomit Formáció

A Csopaki Márga Formáció a középhegységi rétegsorokban nagyon ha
sonló lito- és biofáciessel jelentkezik, legfeljebb a részletekben észlelhető 
különbség. Általánosan jellemző az is, hogy litológiai jellegei szerint a rétegsor 
három, illetve az alsó és felső átmenetekkel együtt öt szakaszra tagolható. 
Az alsó dolomitos átmeneti szakasz fölötti szürke mészkőlencsés márgát közé
pen vörös mészkő betelepüléses márga, aleurolit követi, majd ismét szürke 
kőzetlisztes márga, mészmárga következik, amelyet az Aszófői Dolomit For
mációba átmenő dolomitmárga szakasz követ.

Az Aszófői Dolomit Formáció az alapfúrások közül legjobban a Bakony
szűcs 3. számúban volt vizsgálható. (Ez nagy vastagságú fiatalabb triász 
rétegekkel való fedettségének is köszönhető.) Eszerint az Aszófői Dolomit 
Formáció periodikusan túl sóssá váló lagúnában keletkezett, szingenetikus 
evaporitcsomós dolomit, melyben — különösen az alsó átmeneti szakaszon 
(a Bakonyszűcs 3. sz. fúrásban a teljes hosszban) mikrolaminált, kőzetlisztes, 
kis homoktartalmú dolomitmárga rétegek települnek. Az alsó átmeneti sza
kaszon — a Köveskál 9., valamint a Bsz. 3. sz. fúrásban a periodikus vízszint- 
ingadozás miatti ciklusos üledékképződés következtében több szintben — 
ooidos laminák közbetelepülése is megfigyelhető. A fúrások és felszíni feltá
rások zömében a dolomit világos sárgásszürke, likacsos-porózus kőzetként 
jelenik meg, többnyire apró szögletes darabokra törve, breccsásodva.



KRONOSZTRATIGRÁFIAI ÉRTÉKELÉS
G ó c zá n  F.— Or a v e c z n é  Sc h e f f e r  A.—Sza b ó  I.

A feldolgozott alsó-triász rétegsorok biosztratigráfiai vizsgálatainak ered
ményeként jelentős mértékben pontosodott, tisztult a középhegységi szkíta 
képződményekről alkotott bio—kronosztratigráfiai kép. Ez nemcsak a bio
sztratigráfiai tagolásra és az ennek nyomán lehetségessé vált párhuzamosí
tásra és korrelációra vonatkozik, hanem az új, nemzetközileg elfogadott krono
sztratigráfiai keretbe való besorolásra is.

A vizsgálati adatokból leszűrt rétegtani eredmények táblázatos összefog
lalását a 38. ábra mutatja.

A litosztratigráfiai egységek tekintetében a Magyar Rétegtani Bizottság 
Triász Albizottságának 1985. évi állásfoglalását vettük alapul.

Az ortosztratigráfiai zonáció és kronosztratigráfiai skála az 1984. évi 
Moszkvai Nemzetközi Geológiai Kongresszuson elfogadott beosztás szerint 
készült. Kiegészítésként a legfelső szkíta és alsó-anisusi határzónáknál W ang 
Y i -Gang (1985) zonáció javaslatát használtuk fel.

Kronosztratigráfiai eredményeink földtörténeti sorrendben a következők :
1. a perm—triász képződmények elhatárolása a középhegység ÉK-i ki

fejlődési területének folyamatos tengeri rétegsorában palyno- és foraminifera 
parasztratigráfiai alapon ;

2. a szkíta főemelet tagolása 17 új palynozóna alapján;
3. három, sztratigráfiai értékű Foraminifera együttes-zóna kijelölése;
4. javaslat az indusi—olenyoki alemeletek elhatárolására sporomorpha 

zonáció alapján;
5. a szkíta—anisusi emeletek határának definiálása palynosztratigráfiai, 

mikro- és makrofaunisztikai alapon.

Perm—triász képződmények elhatárolása

A paleozoikum és a mezozoikum közötti időszakhatár problematikája az 
utóbbi évtizedben a Tethys-régió rétegtanával foglalkozó kutatók érdeklődé
sének homlokterében áll. Nemzeti és nemzetközi munkabizottságok és spe
ciális rendezvények foglalkoznak a kérdéssel. Mindezek áttekintését és érté
kelését a Japán—Kínai Munkacsoport 1984. évben megjelent összefoglalása 
adja (Sheng Jin-zhang et al., 1984).

Az egész Közép- és Kelet-Tethys-i területről származó litológiai és pale
ontológiái vizsgálati adatok értékelése alapján megállapították, hogy tengeri, 
folyamatos, Ammonites-tartalmú perm—triász rétegsorok csak Dél-Kínában 
és az indiai Kashmir szelvényeiben ismertek. Ezek közül a Tethys régió perm —
8
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triász határsztratotípusául a dél-kínai Changhsing tartománybeli Meishan- 
szelvényt jelölték ki. Itt a Pseudotirolites—Rotodiscoceras zónába tartozó, 
gazdag faunatartalmú Changhsing Mészkő Formáció felett vékony, helyen
ként tufitos agyag határréteggel az ún. Chinglung-csoport kevert faunatartal
mú rétegei következtek perm típusú Brachiopodákkal és triászból ismert Am
monites és Bivalvia faunával.

Az összes elhatárolási lehetőséget megvizsgálva és megvitatva egyöntetű 
állásfoglalásra jutottak, miszerint az időszakhatár az Otoceras woodvardi 
zóna, ill. az ezzel azonosítható Anchignathodus parvus Conodonta zóna bázi
sára tehető. E határ ugyanis nemcsak egyes taxonok fejlődésében és fellépé
sében nyilvánul meg, hanem az élővilág olyan gyökeres megváltozásában is, 
mint amilyent a rendkívül gazdag felső-perm alga, korall, Trilobita, Fusulina 
és kis-Foraminifera fauna egyidejű kihalása jelez.

E kutatástörténeti helyzetkép előrebocsátása után válnak érthetővé a 
Dunántúli-középhegység perm—triász határképződményeinek vizsgálatából 
nyert adataink és következtetéseink.

Az Alcsútdoboz 2. sz. fúrás 920,9—918,0 mélységközében és a Gárdony
1. sz. fúrásban 306,80—306,45 m között harántolt, az Alcsútdobozi Mészkő 
Formáció legalsó szakaszát alkotó biopátitban és oolitos mészkőben gazdag 
Foraminifera és mészalga asszociáció található, melynek legfontosabb taxon- 
jai a következők: Myzzia velebitana (Sc h u b e r t ), Gymnocodium bellerophontis 
(R o t h p l e t z ), Paraglobivalvulina mira R e it l in g e r , Paraglobivalvulina gracilis 
Z a n . et A l t in e r , Globivalvulina vonderschmitti R e ic h e l , Globivalvulina dis- 
tensa W a n g , Colaniella sp., Dagmarita cf. altilis W a n g , Robuloides lens 
R e ic h e l , Tuberitina collosa R e it l in g e r , Staffella sp., Nankinella orbiculare 
L e e . Agathammina pusilla (G e in it z ), Hemigordius brunni L y s  et al.

Ez a mikrofauna összetételében megegyezik a fekü Dinnyési Dolomit For
máció felső részében kőzetalkotó mennyiségben jelenlevő együttesekkel, csak 
az Alcsútdobozi Mészkő Formáció e legalsó szakaszában jóval kisebb egyed- 
számmal jelentkezik. A fokozatos faunagyérülés folyamatos szöveti változás
sal jár együtt, amely egyre növekvő átmérőjű ooidok megjelenésében és foko
zatos dúsulásban nyilvánul meg.

A Foraminiferák és mészalgák kezdetben mind az alapanyagban, mind 
az ooidok belsejében megfigyelhetők, majd egyre gyérülve már csak ooidok- 
ban találhatók, végül teljesen eltűnnek. E mikrofáciesét tekintve is folyama
tosan változó üledéksorban jelenlevő taxonok az eddig ismert legfiatalabb 
perm korú mikrofaunához tartoznak és a changhsingi emelet felső, Pseudo- 
tirolites—Rotodiscoceras zónáját jelzik. Igen nagyfokú egyezést mutatnak a 
dél-kínai changhsingi sztratotípus szelvény (Zhao J i n -k e  et ah, 1981) és a 
himalájai Lamajuru (L y s  M. et ah, 1980) szelvényének faunájával, valamint 
a Dolomitokból közölt bellerophonos mészkő és Tesero oolit Foraminifera 
társulásaival (Pa s in i  M., 1985). * *

38. ábra. A  Dunántúli-középhegység alsó-triász képződményeinek rétegtani tagolása 
(Összeállította: G óczán  F. — Oraveczné  Scheffer  A .—Szabó  I. 1985)

* Szabó I. határozása alapján.
Fig. 38. Stratigraphy of the Lower Triassic in the Transdanubian Mid-Mountains (Plotted 

by F. Góczán-A .  Oravecz-Scheffer- I .  Szabó  1985)
* Determ, by I. Szabó.
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E szelvényekben ugyanúgy, mint az általunk feldolgozott Alcsútdoboz 2. 
és Gárdony 1. sz. fúrások rétegsorában a perm—triász határt a gazdag perm 
Foraminifera faima kimaradása jelzi. A jellegzetes triász mikrofauna elemek 
(Cyclogyra—Reetocornuspira (L. tábla) csak jóval e határ felett — mikrofauna- 
mentes képződmények közbeiktatódása után — jelennek meg a griesbachi al- 
emelet felsó' részébe helyezhető szakaszon.

A makrofauna apró Claraiák (Cl. wangi-griesbachi) gyakori megjelenésé
vel, Lingula sp. kíséretében a zónajelző Cl. clarait megelőzően tipikus alsó-triász 
fauna fejlődési sort képeznek: az Alcsútdobozi Mészkő Formáció alsó szaka
szát a Cl. wangi-griesbachi az Alcsútdobozi Mészkő Formáció felső szakaszát 
pedig a Cl. clarai jellemzi. A Claraia genus magasabb szintekre jellemző fajai 
(Cl. aurita, Cl. dalpiazi) nem kerültek elő az Alcsútdoboz 2. sz. fúrásból.

A Köveskál 9. sz. fúrás rétegsorából hiányzik az Alcsútdoboz 2.-ben 
annyira jellemző lingulás—apró Claraiás rétegcsoport, megjelenik viszont a 
Cl. clarai és a Cl. aurita. Ez a két rétegsor fácieskülönbségei következtében 
létrejött fauna fejlődési különbséget, de biozóna-kimaradást is jelezhet (a Kk. 
9. esetében). Fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a perm—triász határt 
makrofaunisztikai alapon pontosan kijelölni nem lehet.

Palynosztratigráfiai módszerrel a perm—triász határ megvonását az Ad.
2. sz. fúrással harántolt Alcsútdobozi Mészkő Formáció képződményeinek mé
teres átlagmintákkal való vizsgálata tette lehetővé. A fúrás folyamatos réteg
sorában a Dinnyési Dolomit Formáció és az Alcsútdobozi Mészkő Formáció 
közötti litosztratigráfiai határ a sporomorpha asszociációkban nem bizonyult 
palynosztratigráfiai határnak. A 922,4—919,0 m közti szakaszon még a felső- 
perm bellerophonos képződményekben fellépő és ideiglenesen a ,,Tympani- 
cysta”  B a l m e , 1979 nemzetségbe sorolt „gombaspórák”  dominálnak, a Punc- 
tatisporites, Calamospora, Falcisporites, Klausipollenites, Striatoabieites, Lu- 
natisporites, Lueckisporites nemzetségek egy-egy tagjának előfordulásával, de 
már az eddig ismert felső-perm asszociációk faj- és példányszám-gazdagsága 
nélkül. Ezt az asszociációt a Tethys-régióban a Lueckisporites vezetésű felső- 
perm sporomorpha együtteseknél fiatalabbnak, a felső-perm legfiatalabb paly- 
nológiai maradványegyüttesének tekintjük, és a „Tympanicysta” —Punctati- 
sporites—Calamospora együttes-zónába soroljuk. Foraminifera-tartalma alap
ján a changhsingi emelet felső, Pseudotirolites—Rotodiscoceras zónájába tar
tozónak véljük.

A rétegsorban 919,0 m-ben jelentkezik először olyan sporomorpha asszo
ciáció, melynek vezető elemeit a zömmel tetrádokban előforduló és a középső- 
triászhoz tartozó hengelói felső-bunter képződményekből leírt Lapposisporites 
V is s c h e r , 1966 nemzetség tagjai, és az eddig legidősebb alsó-triász sporo
morpha asszociációnak tekintett Ny-kanadai együttesből először közölt 
Kraeuselisporites apiculatus Ja n s o n iu s , 1962 alkotják, néhány, még a felső- 
permből áthúzódó bisaccat fenyőpollen kíséretében (LIV—L X III. táblák).

Ezt, a már minden kétséget kizáróan tirász elemek vezetésével jellemzett 
asszociációt az alsó-triász eddig ismert legidősebb sporomorpha együttesének 
tekintjük és a griesbachi emelet kezdő szakaszába, az Otoceras woodwardi, ill. 
a boreális régió 0 . boreale zónájába tartozónak ítéljük. Részükre a Lapposi
sporites—Kraeuselisporites együttes-zóna bevezetését javasoljuk.

Ezt az értékelésünket látszik megerősíteni az a tény is, hogy a rétegsor 
magasabb szakaszában, 820,0 m-ben kezdődik az Ophiceras connectens zónát 
jelző Reetocornuspira—Cyclogyra Foraminifera-együttes fellépése.
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A Balaton-felvidéken ismert folyóvízi kifejló'désű Balatonfelvidéki Ho
mokkő Formáció felett üledékhézaggal települő Nadáskúti Dolomit Tagozat
ban a Köveskál 9. sz. fúrás vizsgálata alapján a litosztratigráfiai határ felett 
10 cm-rel ugyancsak Lapposisporites vezetésű sporomorpha asszociáció talál
ható, mely pontosan azonosítható az Alcsútdoboz 2. sz. fúrás 919,0—904,4 m 
mélységközében meghatározott Lapposisporites vezetésű, legalsó-griesbachi 
korú asszociációval.

Összefoglalva a perm—triász határképződményekre vonatkozó mikrobio- 
sztratigráfiai vizsgálatainkat, megállapíthatjuk, hogy a Dunántúli-középhegy
ség ÉK-i, tengeri kifejlődésű, de Ammonites faunát nem tartalmazó képződ
ményeiben a perm—triász határa a Foraminifera farma alapján az Alcsút- 
dobozi Mészkő Formáció legalsó, oolitos szakaszában — a gazdag changhsingi 
Foraminifera fauna kimaradásával — 918,0 m-ben vonható meg. Ezt mintegy 
egy méterrel (919,0 m) megelőzi a palynosztratigráfiai perm—triász határ, 
melyet a Lapposisporites és Kraeuselisporites nemzetségek képviselőinek együt
tes megjelenése indokol. Mivel ez utóbbi új, triász elemek fellépésén alapszik, 
a biokronosztratigráfiai határt itt húzzuk meg.

Alsó-triász képződmények para- és kronosztratigráfiai tagolása

Az első triász Foraminifera asszociációk az Alcsútdobozi Mészkő Formáció 
középső szakaszából, ill. az Arácsi Márga Tagozat alsó rétegeiből ismertek. 
Ezek a Cyclogyra—Rectoeornuspira együttes zónát alkotják, mely zóna az 
ÉNy-iráni és Taurus-hegységbeli Ammonites- és Conodonta-tartalmú rétegek
ben való előfordulása alapján a griesbachi alemelet felső részét, az Ophiceras 
connectens zónát jelzi (A l t in e r  D. et al., 1979). A Litér 1. sz. fúrásban 73,0 —
44,0 m-ig terjed, az Alcsútdoboz 2. sz. fúrásban 820,0—750,0 m-ig. A Köves
kál 9. sz. fúrás erősen dolomitos kifejlődésében e fauna feltűnően gyér és rossz 
megtartású (350,0—339,0 m).

Vizsgált rétegsorainkban (Kk. 9. sz. fúrás: 251,0 m; Bsz. 3. sz. fúrás:
885,7 m; Ad. 2. sz. fúrás: 627,0 m-es mélységekben) az alsó-triász vegetációjá
ban a Densoisporites nejburgii (Sc h u l z ) B a l m e  tömeges megjelenésével ugrás
szerűen bekövetkezett változás figyelhető meg. Úgy véljük, hogy ez a revo
lúciós változás az alsó-triászt palynológiailag egyértelműen kettéosztja és 
Ammonitesek hiányában elégséges biosztratigráfiai indokot szolgáltat az alsó
triász indusi és olenyoki emeleteinek kronosztratigráfiai elhatárolásához.

Nemcsak regionálisan, de globálisan is megfigyelhető jelenség, hogy az 
alsó-triász alsó szakaszában a tengeri környezetű üledékeket egy gazdag szer
ves vázú mikroplanktonból : Scythiana, Veryhachium, Metaleiofusa, Mycrhyst- 
ridium és egy gyér szárazulati vegetációt tükröző, szegényes sporomorpha állo
mányú együttes jellemzi. A felső szakaszban pedig a D. nejburgii tömeges fel
lépése és a bisaccat fenyőpollenek gyors térhódítása állapítható meg. Ezért 
az indusi—olenyoki, azaz a smithi—spathi alemeletek határaként a nejburgii— 
reductum dominancia-zóna alsó határát javasoljuk.

A Csopaki Márga Formáció középső és felső szakaszában tömeges meg
jelenésű Meandrospira pusilla (Ho) (LI. tábla) akméja a Tirolites cas- 
sianus-zónával egybeesvén, a felső-szkíta olenyoki emeletének spathi aleme- 
letét jelzi. Jól korrelálható biozónát alkot a Tethys-régió egész területén a 
D-Alpok, Dinaridák, Ny-Kárpátok, Hellenidák, Tunézia, a Taurus és az
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Elburz-hegység, Kaukázus és D-Kína, valamint a Timor-sziget számos lelő
helyének szelvényeivel.

A Csopaki Márga Formáció alsó részét az Alcsútdoboz 2. sz. fúrásból a 
Naticella costata, kevés Conchostraca és a Lingulák jelzik.

A formáció felső harmadára a Costatoria ex  gr. costata megjelenése a 
Bakevillia cf. exporrecta, valamint Lingulák és Crinoideák előfordulása jel
lemző.

A Kk. 9. sz. fúrásban a Costatoria costata szintén a Csopaki Márga Formá
ció felső harmadában jelentkezik, amely a fedő Aszófői Dolomit Fomáció alsó 
rétegeiben is megtalálható.

Szkíta—anisusi képződmények elhatárolása

Az alsó- és középső-triász határának rétegsorainkban történt kijelölésénél 
ugyancsak az egykori vegetáció változásait vettük elsősorban figyelembe. A 
Csopaki Márga Formáció és az Aszófői Dolomit Formáció márgás—dolomit- 
márgás rétegeiben tömegesen előforduló sporomorpha asszociációk vizsgálata 
olyan evolúciós változásokat rögzített, amelyek a kronosztratigráfiai határ 
megvonását eredményezték. Az alsó-triász rétegsorok alsó szakaszában jel
lemző szervesvázú tengeri mikroplankton szervezetek uralma után, a Densoi- 
sporites nejburgii dominanciájával a felső szakaszban jelentkező revolúciós 
vegetációváltozás magával hozza az ősi, paleozóos bélyegeket hordozó bisaccat 
polleneket termelő flóra fokozatos visszahúzódását, majd csaknem teljes eltű
nését, ill. a középső-triászban virágkorukat élő, új, fiatal elemek fokozatos 
térhódítását.

E lépésről lépésre jól követhető regionális evolúciós változások alapján 
kézenfekvőnek tűnik a szkíta—anisusi határ megvonása ott, ahol a fiatal 
elemek dominanciája mellett megjelennek a — faunával is igazoltan — csak 
középső-triászból ismert, széles areájú és következetesen előforduló fajok. Az 
alpi és germán triász eddigi adatai szerint ilyen a Stettapollenites thiergartii 
(M a d l e b , 1964) Cl e m e n t -W:e s t e b h o f  et al., 1974 (emend. B ettgman , 1983).

A fentiek alapján tehát a szkíta—anisusi határát ott jelöltük ki, ahol a 
crassa—balatonicus együttesben a Stellapollenites thiergartii első fellépése 
jelentkezik. Ez egyúttal megszabja a crassa—balatonicus zóna felső határát is.

Ezt az együttes-zónát a nemzetközi orthosztratigráfiai beosztás szerinti 
carniolicus zónába tartozónak tartjuk. Az anisusi emelet legalsó palynozóná- 
ját, a thiergartii — heteromorphus együttes-zónát, a Lenotropites — Japonites 
zónába soroljuk.

Az alsó- és középső-triász határ definíciójával kapcsolatban itt szólunk 
annak a gondolatnak a felvetéséről is, amelyet először Sza b ó  I. fogalmazott 
meg, miszerint a szkíta—anisusi határt a Csopaki Márga Formáció felső sza
kaszában is meg lehetne vonni. A Costatoria genus megjelenése a werfeni 
formációcsoport felső tagozatában lehetővé teszi — figyelembe véve az 
Ammonites faunától elkülönült voltát — a szkíta—anisusi határrétegek 
kijelölését még a werfeni formációcsoporton belül. A különböző maradvány
együttesekben egyidőben jelentkező, az előzőknél fiatalabb triász elemek 
( Costatoria costata, Gervilleiák, Glomospirella elbursorum, Meandrospira gigan- 
tea) alapján is indokolt lehet a határ ilyen kijelölése. Ugyanezzel a javaslattal 
P atbttlkts D. et al. már 1979-ben élt.
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Jelen összefoglalásunkban a szkíta— anisusi határt mégsem itt, hanem az 
Aszófői Dolomit Formáció alsó szakaszában, a crassa—balatonicus zóna felső 
határát megszabó S. tliiergartii első fellépése alapján jelöltük ki. Ezt a már 
kifejtett vegetációs változásokon kívül az alábbiakkal is indokoljuk:

1. a Costatoria costata fajöltője a mai ismeretek szerint a szkíta felső sza
kaszában kezdődik és az anisusi középső szakaszáig tart ;

2. a „Meandrospira gigantea”  összekötő alak a spathi M. pusilla és az 
anisusi M. dinarica között. E jellege és a vele együtt előforduló ugyancsak 
átmeneti típusú Glomospirellák önmagukban nem igazolják a szkíta—anisusi 
határt ;

3. a szkíta vegetációjában bekövetkezett revolúció során a papillatus — 
nejburgii Oppel-zónában már megjelenik ugyan a középső-triászban virág
korát élő Triadispora crassa K l a u s , de az anisusinál korábbról még nem ismert 
Stellapollenites thiergartii (M a d l e r ) Cl e m e n t -W e st e r h o e  et ah, Dyupetalum 
vicentinensis B r u g m a n  és Concentricisporites A n t o n e s  с и alakok nélkül. Ezért 
a T. crassa fellépését a nejburgii asszociációban nem tekintjük elégséges bizo
nyítéknak a szkíta—anisusi elhatárolásához.

Összefoglalva a fenti biokronosztratigráfiai eredményeket, a Dunántúli
középhegység alsó-triász képződményeinek kronosztratigráfiai értékelésében a 
következőkre jutottunk :

1. a Dinnyési Dolomit Formációból folyamatosan kifejlődő Alcsútdobozi 
Mészkő Formáció legalsó, néhány méter vastag oolitos szakaszának nagyobbik 
része még felső-perm korú, a changhsingi emelet legfelső részében képződött;

2. az Alcsútdobozi Mészkő Formáció alsó része és a Nádaskúti Dolomit 
Tagozat heteropikus, közel egyidejű képződésű, a griesbachi alemelet Otoceras 
woodwardi zónája idején keletkezett ;

3. az Alcsútdobozi Mészkő Formáció felső szakasza és az Arácsi Márga 
Tagozat középső része felső-griesbachi korú, az Ophiceras connectens zónába 
sorolható ;

4. az indusi—olenyoki határ a Hidegkúti Formáción belül jelölhető ki;
5. a Csopaki Márga Formáció egésze az olenyoki emeletbe tartozik. A 

smithi alemelet nagy részét és a spathi alemelet egészét kitölti, azaz az egész 
•cassianus zónát és a carniolicus zóna egy részét ;

6. az alsó- és középső-triász határ megvonása az Aszófői Dolomit Formá
ción belül az alsó dolomitmárgás szakaszban történik. Ezért és az Iszkahegyi 
Mészkőben jelenlevő mikro- és makrofauna elemek felismerése alapján, a 
■korábbi felfogással ellentétben, az Aszófői Dolomit Formáció nagy részét és az 
arra települő Iszkahegyi Mészkő egészét az anisusi emeletbe soroljuk.



FEJLŐDÉSTÖRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÁS 
Haas J.

A szkíta fejlődéstörténeti kép felvázolásánál a perm végi ősföldrajzi hely
zetből kell kiindulnunk (39. ábra).

A perm végén a középhegység ÉK-i része a Paleotethys nagy szárazföld- 
perem f jagúnájához. tartozott (M a jo r o s  Gy ., 1980), amely az aktuális víz- 
szinthelyzetnek megfelelően időnként a nyílt tengerrel szabad összeköttetés
ben volt, máskor lefűződött és többé-kevésbé beszáradt. A gárdonyi és az 
alcsútdobozi fúrásokban megismert rétegsorok valószínűleg a lagúna külső, 
a nyílt tengerhez közelebb levő részén képződtek. A középhegység egyéb 
részei a perm időszaki folyók által feltöltött szárazföldi területek voltak, illetve 
a lagúna közelében az inaktívvá vált korábbi alluviális síkságon a száraz idő
járás mellett kontinentális sabkha felszínek alakulhattak ki. A  szárazföld — 
tenger határvonalát a perm legvégén valószínűleg az alluviális feltöltés mor-

A perm—triász határon lezajlott vízszintemelkedés, amelynek mértéke 
csupán néhány méter lehetett, oda vezetett, hogy a rendkívül kiegyenlített 
morfológiájú parti síkság (egykori alluviális síkság) hatalmas területe az álta
lános transzgresszió következtében igen sekély tengervízzel borítódott el. így 
tehát egy igen széles árapályövvel szegélyezett lagúna jött létre, amelynek 
tengerfelőli pereme a korábbi partvonalnál lehetett, ahol kisebb lejtőnek 
kellett lennie. Itt alakultak ki az ooidos homokdombok, amelyek a lagúnát a 
tengertől többé-kevésbé elrekesztették (40. ábra). A szkíta legalsó részén (indusi 
emelet) az ősföldrajzi helyzetet tehát viszonylag hosszú ideig a fenti modellel 
j ellemezhet j ük.

A középhegység ÉK-i része a lagúna tengerfelőli peremének közelében 
volt, mégpedig a magasabb vízszintek idején az ooidos mészhomokdombok 
övében, az alacsonyabb vízszintű szakaszokban viszont a homokdombok mö
götti lagúnában folyt az üledékképződés. Az utóbbi szakaszokban jöttek létre 
a több terrigén anyagot tartalmazó (márgás) üledékek, amelyek megjelenése 
egyben a terrigén üledékbeáramlás fokozódására is utal.

A Balaton-felvidéken a lagúna belső részeiben és árapályövében karbonátos, 
alárendelten terrigén eredetű üledékképződés folyt korai diagenetikus dolomito- 
sodással (Nádaskúti Dolomit Tagozat), a peremi részeken evaporitképződéssel.

A későbbi üledékképződést egyrészt a törmelékszállítás (feltehetően klíma- 
változás miatti) fokozódása, másrészt a további tengerelőrenyomulás hatá
rozta meg, aminek következtében a terület nagy részén karbonátos— pelites — 
kőzetlisztes keveréküledék képződött normál sótartalmúi sekély tengerben 
(Arácsi Márga Tagozat) ; az evaporitképződés a külső lagúnaperemekre szorult 
(lásd az Alsószalmavár 1. sz. fúrás rétegsorát).
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A következő fejlődéstörténeti szakaszt a Hidegkúti Homokkő Tagozat 
általános megjelenése nyitja meg, ami a terrigén anyag beszállításának további 
fokozódását jelzi, mégpedig a szemcseméret-változás tendenciája szerint DK 
felől. Az üledékképződés színtere továbbra is a kiterjedt szárazföldperemi 
lagúna, illetve az alacsonyabb vízszintek idején annak az árapály övbe kerülő 
része (41. ábra).

A végig lagúna fáciesekkel jellemezhető indusi fejlődéstörténeti szakaszt 
a Hidegkúti Dolomit Tagozat képződése zárja, ami a képződési környezetben 
nem jelez jelentős változást, inkább a terrigén anyagbeszállítás háttérbe szo
rulását.

b!
D N y  É K ^

39. ábra. A  Dunántúli-középhegység és környékének ősföldrajzi vázlata a perm —triász 
határ idején, a triász transzgresszió előtt

a ősföldrajzi térképvázlat, b szelvény az A— В síkban. —  1. Homokkő, 2. dolomitos anhidrit, 3. dolomit/meszea 
dolomit, 4. mészkő/dolomitos mészkő, 5. ooidos mészkő

Fig. 39. Paleogeographic sketch of the Transdanubian Mid-Mountains at the Permian- 
Triassic boundary, just before the Triassic transgression

a Paleogeographic map-scheme, b profile in A— В plane. —  1. Sandstone, 2. dolomitic anhydrite, 3. dolomite/ 
calcareous dolomite, 4. limestone/dolomitic limestone, 5. oöidal limestone
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Az olenyoki fejlődéstörténeti szakaszban (Csopaki Márga Formáció)* sem 
változik alapvetően a képződési környezet, de a magas vízszintek idején a 
nyílttengeri kapcsolat kifejezettebbé vált, mint korábban, valószínűleg azért, 
mert nem jöttek létre jelentősebb mészhomokdombok (csupán összemosott 
bioklaszt lencsék figyelhetők meg), amelyek a közvetlen összeköttetést meg
gátolták volna.

A nyíltvízi kapcsolatok fokozott érvényre jutását egyértelműen jelzi a 
biofácies (Ammonitesek megjelenése, Crinoideák nagy tömege, a tengeri ben- 
tosz gazdagsága, a szervesvázú mikroplankton mennyiségének növekedése).

b) DNy ÉK

’EE3 2Ez?3 EE3 'ЕЭ 5Et±3
40. ábra. A fáciesövek elrendeződése az alsó-szkíta idején

a Ősföldrajzi térképvázlat, b DNy— ÉK irányú szelvény az A— В síkban. —  1. Dolomit/kőzetlisztes dolo
mit, 2. gipszes dolomit—ooidos dolomit— agyagos dolomit, 3. meszes dolomit, 4. dolomitos mészkő, 5. mészkő—

ooidos mészkő
Fig. 40. Arrangement of facies zones in Early Scythian time

a Paleogeographic map-scheme, b 8W — NE profile in A— В plane, —  1. Dolomite/silty dolomite, 2. gypsum- 
bearing dolomite—oöidal dolomite— argillaceous dolomite, 3. calcareous dolomite, 4. dolomitic limestone,

5. limestone—oöidal limestone

* Az indusi—olenyoki határ nem esik egybe a Hidegkúti és Csopaki Márga Formációk 
határával (38. ábra).
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SZÁRAZFÖLD NAGYON SEKÉLY | SEKÉLY TENGER MÉLYEBB TENGER

A dunántúli-középhegységi alsó-triász feltételezett keletkezési régiói

Nádaskúti Dolomit Tagozat

Arácsi Márga Tagozat

Hidegkúti Homokkő Tagozat 

Hidegkúti Dolomit Formáció
*---------------------------------------- ~ -------* Csopaki Márga Formáció

Aszófői Dolomit Formáció

41. ábra. A  Perzsa-öböl mai elvi szelvénye (H eckel  P h . H . 1972., p. 253 után) és a k ö 
zéphegységi alsó-triász form ációk képződési színtere

F ig . 41. General profilé of the Persian Gulf (after Рн. H . H eckel , 1972, p. 253) and the 
depositional environment of Lower Triassic formations in the Mid-Mountains

A nyílttengeri kapcsolatok növekedésének tendenciája nagyjából a Csopaki 
Márga Formáció középső részéig jól kimutatható. Ezután ismét megindul a 
nyílt tengertől való elrekesztődés folyamata.

A  vízszintingadozás miatti ciklusos fáciesváltozások (a fent említett 
trendre rárakódó kisciklusok) jól érzékelhetők, de — talán a csapadékosabbá 
váló klíma miatt, amire a palynológiai vizsgálatok is utalnak — a lagúna teljes 
kiszáradása a Csopaki Márga Formáció felső szakaszának képződése idején 
csak ritkán következett be.

A szkíta végére valószínűleg egy újabb klímaváltozás, vagyis az éghajlat 
szárazabbá válása, a párolgás fokozódása miatti vízszintcsökkenés következté
ben a lagúna ismét jobban elrekesztődött, oxigénhiányossá válhatott, csök
kent a terrigén anyagbeszállítás, megindult a primér (szindiagenetikus) vagy 
korai diagenetikus dolomitképződés, és a szulfátok kiválása (Aszófői Dolomit 
Formáció).



A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉGI ÉS A D É L -A L P I-D IN Á R I 
ALSÓ-TRIÁSZ ÖSSZEHASONLÍTÁSA

H a a s  J á n o s

A dunántúli-középhegységi és a dél-alpi triász kifejlődési rokonságára 
történő utalások régóta olvashatók a hazai földtani irodalomban.

Már H a u e r  F. (1870) és B ö c k h  J. (1873) utalt a Bakony alpi rokonságára 
általában és a triász képződményeket illetően is. L ó c zy  L . (1913) szerint „a 
Balaton-felvidék vagy a Déli-Bakony alsó triásza az Alpok, jobban mondva 
a Déli-Alpok hasonkorú rétegeivel és különösen az Etsch-öbölnek meg a Kar
mai- és Venetiai-Alpoknak werfeni rétegeivel jól megegyezik” .

L ó c zy  azonban a különbségekre is felhívja a figyelmet, megjegyezve, 
hogy a bakonyi alsó-triász „Több mint 70 km mentén közel egyenlő vastag
ságú és azonosan kifejlődött petrográfiai és paleontológiái szintekből áll, míg 
a Déli-Alpokban mind a két szempontból nagyon is váltakozik a szintek egy
másutánja” .

A középhegységi fúrási és felszíni rétegsorok, alapszelvények részletes és 
komplex vizsgálata, valamint az alpi és dinári szelvények újabb feldolgozásai 
lehetőséget teremtenek a korábbinál pontosabb összevetésre. Ez a kérdés külö
nösen fontos a térség geodinamikai rekonstruálása szempontjából, annak meg
ítélésében, hogy a dunántúli-középhegységi egység milyen nagyszerkezeti hely
zetben volt az alsó-triász idején, azaz jóval a nagy geodinamikai átrendező
dések előtt.

A kifejlődések összehasonlításához a Dolomitok esetében A sse r e t o  R. 
et al. (1973), B r a n d n e r  R. — M o st le r  H. (1982), valamint B r o g l io  L o r ig a  C. 
et al. (1983) munkáját vettük alapul. A Dolomitokban az ősföldrajzi helyzet 
a perm végén, a triász transzgresszió előtt, nagyon hasonlított a középhegysé- 
ighez (42. ábra).

A Dolomitok K-i részén (és a Kami Alpokban) a mészkő kifejlődésű 
„Bellerophon Formáció”  (Badiota fáeies) képződött, ami nyugat felé evapo- 
ritos, sejtes dolomit kifejlődésbe (Fiammazza fáeies) megy át. Tovább nyugat 
felé (Trentótól Ny-ra, Lombardiában) a Bellerophon Formáció alluviális vörös 
homokkő sorozattal [Val-Gardena ( =  Grödeni) Formáció] fogazódik össze. Erre 
települ transzgresszív módon a szkíta rétegsor.

A Dunántúli-középhegység K-i részén a perm legfelső része ugyancsak 
tengeri karbonátos kőzetekből épül fel. A Dinnyési Dolomit Formáció a „Bel
lerophon Formáció”  Fiammazza fáciesével rokonítható. Az alcsútdobozi fúrás
ban a formáció felső szakaszán megfigyelt dolomitos mészkő szakasz a Fiam
mazza és a Badiota fáeies összefogazódó részével feleltethető meg. A közép- 
hegység Ny-i részének vörös homokkő kifejlődését (Balatoniéividéki Homok
kő), már a múlt században is a grödeni homokkővel hozták kapcsolatba.
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c ™  Domini Val Daone T.,manó Tira. SatMa V.llai.na

42. ábra. A  Dunántúli-középhegység és a dél-alpi felső-perm—alsó-triász rétegsorok össze
hasonlítása B r an dn eu  R . és Mostler  H. (1982) szelvényének felhasználásával

Fig. 42. Comparison of Upper Permian-Lovver Triassic sequences in the Transdanubian 
Mid-Mountains and the Southern Alps based on the profile of R . B r a n d n e r  and

H . Mostler  (1982)

A Dolomitok szkíta rétegsorát Werfeni Formáció néven foglalják össze. 
A Werfeni Formáció a Tesero Szintnek nevezett néhány méter vastag ooidos 
mészkő rótegtaggal indul (42—43. ábra). Erre a Dolomitok K-i részén a 
márga—mészkő váltakozásából álló árapályöv alatti sekély tengeraljzaton 
képződött Mazzin Tagozat települ. Ebben jelennek meg az első kisméretű 
Claraiák. Ezután az Andraz Szint árapályöv fölött képződött tarka dolomit- 
márga, sejtes dolomit rétegei következnek. A Dolomitok Ny-i részén, ill. Lom
bardiában az Andraz Szint közvetlenül a Tesero Szintre települ, amely itt 
dolomit kifejlődésű. Efölött a barnásvörös márga és mészkő váltakozásából 
álló, nagyrészt árapályöv alatt létrejött Siusi Tagozat jelenik meg Cl. dar ai 
és C. aurita faunával. Efölött helyenként a „Csigaoolit” Tagozat különít
hető el, de elterjedése nem általános. Az erre következő Campili Tagozat 
homokos márga, homokkő és mészkő rétegekből épül fel, lumachella betele
pülésekkel. Nagyrészt árapályöv alatt keletkezett.

A kalkarenit rétegeket tartalmazó aleurolit és márga kifejlődésű Tirolites 
cassiauusoa Val-Badia Tagozat az árapály öv alatti sekély tengeraljzaton kép
ződött, biofáciese kifejezetten nyílttengeri kapcsolatokat jelez. A Cencenighe 
Tagozat ismét az árapályövben, illetve ahhoz közel rakódott le: aleurolit, 
márga, ooidos dolomit betelepülésekkel.

A S. Lucano Tagozat homokkő, aleurolit és agyagos dolomit rétegekből 
áll, az árapályövben képződött, Costatoria costata faunát tartalmaz.
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A Werfeni Formáció fedője az anisusiba sorolható Serla Dolomit, amely 
azonban gyakran a Werfeni Formáció felső részével együtt a Richthofen 
Konglomerátum képződése előtt denudálódott.

A fentiekben vázolt szkíta rétegsor kétségtelenül mutat a középhegységi
vel hasonló jellegeket, azonban lényeges különbségek is mutatkoznak és azo
nosságról semmiképp sem beszélhetünk.

A perm—triász határ kifejlődési hasonlósága a Dolomitok és a közép- 
hegység ÉK-i része közt rendkívül feltűnő. A határ mindkét területen a 
hasonló permi fosszíliákat tartalmazó rétegek feletti ooidos mészkő egységen 
belül, annak alsó részében vonható meg. A szedimentológiai jellegek és azok 
változási tendenciái is azonosak.

Az Alcsútdobozi Mészkő Formáció azonban nem feleltethető meg egyér
telműen a Mazzin Tagozattal és/vagy a Siusi Tagozattal, bár fáciesében nem 
áll attól távol. (Az Alcsútdoboz 2. sz. fúrásban az Alcsútdobozi Mészkő For
máció középső, márga betelepüléses szakasza áll kifejlődésben a legközelebb 
a Mazzin Tagozathoz.) Az Andraz Szintnek megfelelő kifejlődés nem volt ész
lelhető az alcsútdobozi fúrásban.

Г A balaton-felvidéki rétegsorokat nyilvánvalóan a lombardiai kifejlődé
sekkel célszerű összevetni. Ott a permi vörös homokkőre diszkordánsan a 
Tesero oolit dolomitos kifejlődése települ, majd erre árapályövi képződmények 
is következnek: vékonyréteges márga (a Mazzin Tagozat nyugat felé kiéke
lődő része), és kőzetlisztes betelepülésekkel tagolt agyagos dolomit (a nyugat 
felé vastagodó Andraz Szint).

A balaton-felvidéki kifejlődés jellegzetessége, a homokkő bázisréteg, a 
Déli-Alpokban nem jellemző. A Nádaskúti Dolomit Tagozat alsó, helyenként 
ooidos része bizonyos mértékig a Tesero oolit dolomitos kifejlődésével rokonít
ható, felső részét leginkább a kivastagodó Andraz Szinttel lehet kapcsolatba 
hozni.

Az Arácsi Márga Tagozat rétegtanilag, faunatartalmát illetően a Siusi 
Tagozattal párhuzamosítható, de kifejlődésében elég jelentős különbségek is 
vannak (a különbségek mértéke függ attól, hogy mely szelvénnyel kíséreljük 
meg az összevetést). * 7

43. ábra. A  Köveskál 9. sz. fúrás rétegsorának összehasonlítása külföldi alapszelvényekkel 
A A K-i Dolomitok szkíta rétegsora (Olaszország) [BROGLIO L origa C., Masetti D. és K éri C. (1983) nyomán], 
B a Köveskál 9. sz. fúrás rétegsora, C a Száva-redők szkíta rétegsora (Jugoszlávia, Ziri terület) [Grad  K. 
és Ogorelec B. (1980) nyomán], D a Műé környéki szkíta alapszelvény [Jugoszlávia, ScavniCar  et al. (1983) 
nyomán]. —  1. homok, homokkő, 2. aleurolit, 3. agyag, 4. mészmárga, 5. dolomitmárga, 6. homokos (kŐzet- 
lisztes) mészkő, 7. homokos (kőzetlisztes) dolomit, 8. mészkő, 9. dolomit, 10. ooidos kalkarenit, mészkő, 11. 
ooidos dolomit, 12. kalkarenites bioklaszt kagylókkal, kis csigákkal, Echinodermata vázelemekkel, 13. dolomit 
kagylómaradványokkal, 14. mészkő ősmaradványokkal, 15. sztromatolit, 16. onkoid, 17. intraklaszt, 18. 
pellet, 19. dolomit romboéderek, 20. intraformációs breccsa, 21. űregbeszakadásos breccsa, 22. száradási re
pedés, 23. lamináció, 24. keresztrétegzés, 25. mikrokeresztrétegzés, 26. szálkás keresztrétegzés, 27. buckás 
keresztrétegzés, 28. lencsés rétegzés, 29. bioturbáció, 30. U-alakú féregjáratok, 31. iszapfalók vízszintes járatai,

32. üreg, pórus, 33. sztilolit
Fig. 43. Comparison of the sequence of borehole Köveskál 9 with foreign key sections 
A Scythian sequence o f the Eastern Dolomites (Italy) (after C. Broglio  L o rig a , D. Masetti and C. Neri 
1983), В geological log o f borehole Köveskál 9, C Schythian sequence o f the Savian folds (Ziri area, Yugoslavia) 
(after K. Gra d  and B. Ogorelec 1980), D Scythian key section near Mué (Yugoslavia) (after Scavniöar et al. 
1983). — 1. Sand, sandstone, 2. siltstone, 3. clay, 4. calcareous marl, 5. dolomarl, 6. sandy (silty) limestone,
7. sandy (silty) dolomite, 8. limestone, 9. dolomite, 10. oöidal calcarenite, limestone, 11. oöidal limestone, 12. 
calcarenitic bioclasts with bivalves, smaller gastropods and skeletal grains o f echinoderms, 13. dolomite with 
bivalve remains, 14. limestone with fossils, 15. stromatolite, 16. oncoid, 17. intraclast, 18. pellet, 19. dolomite 
rhombohedra, 20. intraformational breccia, 21. collapse breccia, 22. desiccation cracks, 23. lamination, 24. 
cross-lamination, 25. microcross-lamination, 26. herringbone cross-lamination, 27. hummocky cross-lamination, 
28. lenticular stratification, 29. bioturbation, 30. U-shaped worm-tracks, 31. horizontal burrows o f detritus

feeders, 32. voids, pores, 33. stylolite
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A rétegtani korreláció és a kifejlődések összehasonlítása alapján feltéte
lezhető lenne, hogy az Alcsútdobozi Mészkő Formációnak és az Arácsi Márga 
Tagozatnak megfelelő kifejlődésű rétegsorok összefogazódása az, amit a Maz- 
zin és a Siusi Tagozat képvisel a Dolomitokban.

Ez esetben is különbség a középhegységi helyzethez képest, hogy a márga 
betelepüléses Mazzin és Siusi Tagozat a „Bellerophonos Formáció” mészkő 
kifejlődésű Badiota fáciese fölött jelenik meg.

A Campili Tagozat egyértelműen azonosítható a Hidegkúti Formációval 
a terrigén komponens jelentős megnövekedése és egyéb szedimentológiai jelle
gek alapján is. A vörös aleurolit—homokkő fölötti dolomitos szakasz a Hideg
kúti Dolomit Tagozat megfelelője lehet. Megjegyzendő azonban, hogy a Cam
pili Tagozat a Badiota fáciesű perm felett is homokköves kifejlődésű, szemben 
az alcsútdobozi rétegsor aleurolitos kifejlődésével.

A szkíta felső részén a különbségek még jelentősebbek. A Csopaki Márga 
Formációval rétegtanilag a Val-Badia, a Cencenighe és a S. Lucano Tagozat 
korrelálható. Kőzettanilag azonban csak a Val-Badia Tagozat mutat rokon
ságot a Csopaki Márga Formációval, a felső két tagozat sokkal sekélyebb vízi 
kifejlődésű és kifejezetten regressziós tendenciát mutat. Ilyen kifejlődést a 
középhegységben nem ismerünk.

A Serla Dolomit rokonítása az Aszófői Dolomit Formációval kézenfekvő
nek látszik, de ennek tisztázása további összehasonlító vizsgálatokat igényel. 
Nem alsó-triász probléma, de figyelmet érdemel az anisusi Richthofen Kong
lomerátum, illetve az azt megelőző lepusztulási fázis jelentősége a Déli-Alpok
ban, ami fejlődéstörténeti szempontból is lényeges és feltűnő különbség a 
középhegységi kifejlődéshez képest.

A Száva-redők szkíta rétegsorával való összevetéshez G r a d  K. és O g o r e - 
l e c  B. (1980) munkáját használtuk fel (43. ábra C szelvénye) megjegyezve 
a pontosabb kronokorreláció bizonytalanságát.

A szárazföldiből tengeribe átmenő perm kori összletre települő szkíta 
rétegsor négy szakaszra osztható. A legalsó egység világosszürke, kőzetlisztes 
dolomit. Ez kifejlődésében közel áll a Nádaskúti Dolomit Tagozathoz. Erre 
zöldesszürke, felső részén vöröses színű homokos, kőzetlisztes márga települ, 
ooidos és mikrites mészkő betelepülésekkel, amely az Arácsi Márga Tagozat
tal, illetve a Hidegkúti Homokkő Tagozattal feleltethető meg. A harmadik 
egység közepes rétegvastagságú, világosszürke színű, cukorszövetű dolomit, 
amelyet a Hidegkúti Dolomit Tagozattal lehetne kapcsolatba hozni. Végül 
sötétszürke márgás mészkő zárja a szkíta rétegsort, a Meandrospira pusilla 
dominanciájával. Ez az egység kifejlődŐ3Óben nem áll távol a Csopaki Márga 
Formációtól, de kevesebb terrigén anyagot tartalmaz.

A fenti rétegsorra 200 m vastag dolomit települ, amely az Aszófői Dolo
mit Formációval korrelálható.

A dinári rétegsorok közül a jól feldolgozott, szkíta alapszelvénynek java
solt Muc melletti szelvénnyel való összevetés látszik célszerűnek (Sc a v in c a r  B. 
et ah, 1983). A szelvény Splittől É-ra fekvő Muc településnél a Svilaja-hegység 
D-i lejtőjén feltárt. A szelvény lényegében a teljes szkítát magába foglalja, 
bár a szkíta alsó határa bizonytalan.

A muci szelvény alsó-szkíta szakasza, mint az a 43. ábra D szelvényén is 
látható, kifejlődésében nem áll távol a középhegységitől, de a tagozatok meg
feleltetése itt már nem lehetséges.

A felső-szkíta crinoideás kalkarenit agyagos, aleurolitos, mikrites mészkő
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és márga rétegek váltakozásából áll. Gyakoriak az életnyomok, jellemző a 
bioturbáeió. Az üledékképződés általában a sekélytenger hullámbázis alatti 
övében folyt, de esetenként a hullámverési övbe került. A Foraminifera, 
Gastropoda, Ammonites fauna, valamint a fejlődési jellegek alapján a réteg
sor a középhegységi Csopaki Márga Formációéval kitűnően összevethető.

A fenti összevetések azt mutatják, hogy a középhegységi kifejlődés való
ban számos rokon vonást mutat a Dolomitok, de a Száva-redők, sőt — a felső
szkítát illetően — a külső Dinaridák rétegsoraival is. Különösen feltűnő a 
perm—triász határ közelében az ősföldrajzi helyzet hasonlósága a Dunántúli
középhegység és a Dolomitok között. A hasonló kifejlődések pontos összeve
tése, elemzése még további, részletes vizsgálatokat igényel, amelyben a ha
sonló ősföldrajzi helyzetben levő rétegsorok összehasonlító vizsgálatát kell 
célul kitűzni. A jelenlegi ismeretek alapján csak kifejlődési rokonságról beszél
hetünk, teljes fejlődéstörténeti és fáciesazonosságról nem.

Az egyes területek, szerkezeti egységek kifejlődési rokonságának geodi- 
namikai értékelése tehát elővigyázatosságot igényel, hiszen az ősföldrajzi 
modell a Paleotethys-öböl nyugati részének peremvidékein végig hasonló 
lehetett, és a klimatikus, eusztatikus vízszintingadozási események is a régió 
egészére kiterjedtek.

így egymástól viszonylag távoli, de hasonló ősföldrajzi helyzetben levő 
területeken nagyon hasonló rétegsorok képződhettek.

9
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FOREWORD

The Hungarian Geological Institute, in the framework of the National 
Key Section Programme, began in 1976 regular research aimed at a detailed 
and many-sided understanding of the Hungarian lithostratigraphic units. The 
core material of several boreholes provided new and more precise information 
on the Lower Triassic of the Transdanubian Mid-Mountains. Complemented 
with results of outcrop sections and earlier bore material, theses data enabled 
us to carry out stratigraphic correlations within the region, to explore spatial 
changes in the facies, to evaluate in more detail the geohistory of the region 
and to analyze, through organic matter maturity studies, the postdepositional 
processes.

The diverse array of analyses made it possible to carry out long-distance 
correlation of the sequences. In addition, it permitted up-to-date palaeoen- 
vironmental and geohistorical comparisons that may provide important clues 
to settle some major tectonic questions as well.

For the above reasons, to publish the essential analytical results, in line 
with the original concept of the Key Section Programme, seems to be justified.

This volume contains detailed discussion of the Lower Triassic in three 
bore profiles of extraordinary importance. The locations are shown in Fig. 1. 
Because of their importance and the preserved and scrutinized material 
these sections are considered to be key boreholes.

Borehole Álcsútdóboz (A d) 2 was drilled in 1978 to settle hydrogeological 
problems o f the “ Eocene Programme” launched in the NE Transdanubian Mid- 
Mountains and, what is inseparable from this, to clear the geological structure 
and geological features of the Palaeozoic-Mesozoic formations. The borehole 
cut a complete Lower Triassic sequence and, after penetrating the Permian, it 
reached the anchimetamorphic basement. In this volume, only the Triassic 
segment is described in detail and an evaluation of the results. The Permian 
segment is only a summary as it will be discussed in a volume specially devoted 
to Permian formations of similar character.

Borehole Köveskál ( Klc)  9 was drilled in 1980 in the SW Balaton Highland, 
to receive a key section. The drill penetrated the whole Lower Triassic sequence 
down to the Permian Balatonfelvidék Sandstone Formation.

Borehole Balconyszűcs (  Bszű)  3, aimed at an understanding of the Middle 
and Lower Triassic sequence at the northern limb of the Transdanubian Mid- 
Mountains’ syncline, was drilled in 1980. Although the drilling had to be 
stopped before the Permian was reached, it gave nevertheless new important 
information about Lower Triassic formations of this area that had been little 
known.
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Along with boreholes studied in detail, surface key sections of particular 
importance are also dealt with in this volume. In addition, studies devoted 
to boreholes drilled independently from the Key Section Program, at an earlier 
date, mainly for mining exploration projects, are summarized, too. Only borehole 
Alsószalmavár 1 will be presented here in greater detail, since it has given 
important data on the lowermost Scythian, exposing the missing part of the 
Bakonyszűcs 3 se quence down to the Permian.

A separate chapter has been devoted to summarize biostratigraphic results 
and to chronostratigraphic interpretation with special regard to Permian- 
Triassic and Lower-Middle Triassic boundary.

Performed in unprecedented detail, the key section studies have given 
results enabling us to add further precision to the geohistorical reconstruction 
and to make comparisons with formations of similar age known from an 
extended geological environment. The final chapters of this work contain the 
results of these comparisons and the conclusions.

The volume is complemented by two independent papers presenting 
important results of special studies of the boreholes discussed. They have 
been inserted in the “ Appendix” .

János Haas



LITHOSTRATIGRAPHIC SUBDIVISIONS 

by
J. H a a s

The Lower Triassic (Scythian) formations of the Transdanubian Mid- 
Mountains were formed after the post-Permian transgression, represented by a 
sedimentary sequence about 400 m thick.

Within the bore profiles studied, four lithostratigraphic units of forma
tion rank can be singled out. [Regarding their content and names, these units 
are in harmony* with the scale and nomenclature adopted in 1984 by the 
Triassic Subcommission (J. Haas-S. K ovács 1985)].

The lower interval of the Scythian represents the initial phase of the 
transgression. Two occurrences differring in geological features are known:

1 in the Balaton Highland, the Permian Balatonfelvidék Sandstone For
mation is overlain by a break in sedimentation by a sequence. made up of 
alternating dolomite, marl and siltstone beds. This is the so-called Arács Marl 
Formation well-known from the classical geological literature (conf. L . L ó c zy  
Sr 1913, I. Sza b ó  1972, 1978, К. B a l o g h  1981). This facies is represented by 
the sequence of borehole Köveskál 9. The Arács Marl Formation includes two 
units of member rank-the overwhelmingly dolomite—constituted Nádaskút 
Dolomite and the Arács Marl Member of overwhelmingly marl composition.

2 in the NE of the Mid-Mountains, where the Scythian overlies a marine 
Permian sequence (Dinnyés Dolomite Formation), the lower interval is rep
resented by light grey shallow-water marine limestone, first described from 
the borehole Alcsútdoboz 2 and is called the Alcsútdoboz Limestone Forma
tion. The two facies may be intertonguing somewhere in the S foreland of the 
Vértes range, but neither the location of the transition nor its character are 
known for the moment.

Both the Arács Marl Formation and the Alcsútdoboz Limestone Forma
tion are followed by the Hidegkút Formation with red terrigenous, clastic, 
shallow-water deposits (Hidegkút Sandstone Member), followed, in turn, by 
30-60 m of lagoonal dolomite (Hidegkút Dolomite Member).

The next phase of the transgression is represented by the 100-300 m 
thick Csopak Marl Formation, similarly common in the region, it is a more 
openwater, marl sequence, including thin, near-shore, shallowwater limestone 
intercalations.

* The changes taken place since the publication are listed in the context of the detailed 
descriptions.
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The thin-bedded Aszófő Dolomite Formation of lagoonal facies overlying 
the Csopak Marl Formation belongs, as far as its lowermost few metres are 
concerned, still probably to the Lower Triassic. Its bulk, however, represents, 
according to the biostratigraphic results and concept of today, already the 
base of the Anisian.

The lithostratigraphic units of the upper part of the Scythian can be 
observed in all four key boreholes, even though with geological features that 
differ from one another to some extent. A comparative study of the four key 
boreholes discussed provided data suggesting that these lithostratigraphic units 
show some spatial changes, even though they are not too strong.



K EY BOREHOLE ALCSÚTDOBOZ 2 

by
J. Oravecz-J . Haas-A . Oravecz-Scheffer-F . Góczán

Alcsútdoboz 2 penetrated, the 1450 m thick a complete Lower Triassie 
-Upper Permian sequence and stopped in its basement, in older anchimeta- 
morphic rock.

The drill penetrated, beneath the Lower Triassie, 600 m of Permian de
posits unconformably overlying the anchimetamorphic schists and divisible 
into three units : the mainly fluvial Balatonfelvidék Formation, the Tabajd 
Evaporite Formation of continental sabkha facies and the Dinnyés Formation.

The Dinnyés Formation is represented by cyclic lagoonal facies. Deposited 
in a photic subtidal shallow-water environment, its carbonate sediments- 
during the regressions-were dolomitized in parallel with the formation of 
evaporites.

The top of the Dinnyés Dolomit Formation is made up of alternating 
yellowish-grey dolomites, dark grey dolomites, dolomitic limestones and light 
grey limestones. These are overlain by that light grey oöidal limestone which, 
by virtue of its geological features, has been assigned already to the Alcsút
doboz Limestone Formation.

The Permian/Triassie boundary in this continuous sequence can be drawn 
within the oöidal interval, i.e. in the lowermost few metres of the Alcsútdoboz 
Formation (Fig. 3).

A l c s ú t d o b o z  L i m e s t o n e  F o r m a t i o n

The Upper Permian beds of the Dinnyés Formation are overlain, in the 
interval of 920.9-706.0 m, by a limestone sequence interrupted by calcareous 
marl intercalations.

Hitherto unknown from other boreholes and differing in lithology from 
both the under- and overlying rocks and identifiable with certainty even by 
the fossil content, this Lower Triassie unit of a thickness of about 200 m is 
proposed to be designated as the Alcsútdoboz Limestone Formation.

The lower boundary of the formation, which essentially coincides with 
the Permian/Triassie boundary, can be drawn with the appearance of the 
oöidal limestone overlying the alternating algal dolomitic-limestone sequence 
of the Dinnyés Dolomite Formation.

At the top, the thin-bedded grey limestone, with which the formation 
ends, is followed without any transition by red silty marl beds of the Hideg
kút Formation.

Within the formation, with a view to the lithological characteristics vis
ible to an unaided eye, three segments are distinguishable :
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1 At the base, from 920.9 m to 878.0 m, there are limestones alternating 
with marls, the two rock types grading progressively into each other.

2 The segment between 878.0 and 829.0 m is constituted by grey fossil- 
rich calcareous marls densely banded with thin oolitic limestone laminae 0.5 
to 5.0 cm in thickness (Pl. II and III).

3 Constituting about the half of the formation thickness, the upper seg
ment (829.0-706.0 m) is made up of a continuous sequence of light grey, 
greenish grey, compact limestone of splintery fraction.

The chemical, thermoanalitic and X-ray diffraction results are summarized 
in Pig. 4. Fig. 5 contains the results of microfacies studies, Fig 6, the organic 
microfacies data. The facies curves plotted from the analytical results are 
presented in Fig. 5.

Facies interpretation

The formation was deposited in a comparatively uniform, lagoonal en
vironment. The undisturbed microlamination observable in a considerable part 
of the rocks is suggestive of accumulation under the zone of wave action. 
The resulting sediment is interrupted only by thin interlayers, manifestations 
of bioturbation, worm-tracks and slumping.

In the oolitic facies the gastropods are more fragmentary, the lime-mud 
was washed out of the interstices and, subsequently, during the diagenesis, 
a coarse sparite cement formed in the pores. This type of sediment was de
posited in the zone of heavy wave action, in an environment of high hydro- 
dynamic energy, probably on oöidshoals that were partially blocking the 
lagoon.

No sizable deepening can be reckoned with even in the marly segments, 
since the oolitic, and gastropodal-oölitic interlayers occur there, too. In the 
marly interval of 882.0-834.0 m there is a striking reduction in the number 
of echinoderms and a simultaneous marked growth of algae, suggesting 
change in salinity.

In the upper interval of the formation, from 785 m onwards, there is a 
sudden enrichment of marine microplankton, phenomenon observable thro
ughout the upper interval and suggesting that the lagoon was increasingly 
communicating with openwater environments.

H i d e g k ú t  F o r m a t i o n

The Hidegkút Formation in the bore profile spans the 706.0-593.0 m 
interval. The actual thickness is about 100 m. The formation can be divided 
into a lower silty-pelitic and an upper carbonate (dolomite-limestone) interval. 
Although slightly affected by tectonic crushing, the lower boundary is sharp. 
The upper boundary is less so. The topmost red dolomite bed is overlain by 
the grey limestone beds of the Csopak Marl Formation which, however, in 
the basal segment are slightly dolomitic.

In three horizons within the formation an alkaline mica-diabase rock 
was cut by the drill. (The analyses of volcanics and their evaluation are dealt 
with in a separate paper in the “ Appendix” .)

The Hidegkút Sandstone Member (706.0-631.0 m) consists: of alternating 
red siltstone and calcareous siltstone beds (Plate VII), locally with sandstone
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lenses and/or quite thin sandstone layers. The siltstone beds may be interru
pted by light-grey limestone layers or lenses 5-10 cm thick.

The Hidegkút Dolomite Member (631.0-593.0 m) is constituted by alter
nating greenish-grey and light grey and, at the top, reddish dolomite, argil
laceous dolomite and limestone.

The mineralogical composition and the organic and anorganic microfac
ies analyses are given in Fig. 7-9.

Facies interpretation

In the light of the Foraminifera occurring in the basal beds and of the 
skeletal detritus of Echinoidea appearing higher up the section, the lower 
member of the formation is certainly marine, deposited in an environment 
of normal salinity (for the facies curve, see Fig. 8).

The undisturbed and thin bedding and the clay to silt grain size suggest 
a low-energy environment of deposition. The bulk of the sediment is terri
genous. Much of the interbedded carbonate is of bioclastic origin, having 
been produced mainly by an enrichment of skeletal elements of echinoderms. 
The predominantly red colour of the rock indicates that the inflow of terri
genous material was not reduced owing to the rapid sedimentation and the 
low amount of organic matter and that, consequently, the red colour of the 
terrigenous transported material has been preserved.

The grey, oöidal intraclastic limestone beds forming the lower part of 
the upper member (Hidegkút Dolomite Member) were formed in a more 
agitated, shallow-water environment that had usually a high hydrodynamic 
energy.

The thin-bedded, intraclastic and oöidal dolomites of low organic matter 
content with evaporate-dissolution pores and/or gypsum-anhydrite and other 
sulphate minerals of the upper member may have been deposited in the quite 
shallow and periodically agitated water: of a probably episodically supersa
turated and, from time to time desiccated lagoon. At the upper boundary 
of the formation, very probably, an emergence took place.

C s o p a k  M a r l  F o r m a t i o n

Composed of calcareous-marly rocks, the Csopak Marl Formation is sur
rounded by dolomites—the Aszófő Dolomite Formation at the top and the 
dolomite bed closing the Hidegkút Formation at the base (Fig. 7). Intersected 
over a length of 270 m in the interval of 593.0 and 323.0 m, the slightly folded 
sequence of varying dip has a virtual thickness of 245 m.

The lower formation boundary is sharp. The upper boundary is less 
distinct, inasmuch as the mineralogical composition in its vicinity and the 
microfacies are considered. A transitional interval about 10 m thick can be 
observed within which the silty—marly Csopak Marl Formation grades into 
the almost purely dolomitic Aszófő Dolomite Formation of monotonous micro
facies.

Like in the boreholes studied in other parts of the Mid-Mountains, the 
formation consists of three parts. The lower part (593.0-530.0 m) consists 
of dark greenish-grey marls and calcareous marls interrupted by 0.5-2 m
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thick light grey limestone (lumachelle, echinoderm-bearing calcareous sand
stone). At the base of the middle part (530.0-440.5 m), up to 498.0 m, there are 
greenish-grey, red-mottled marls with 1-20 mm thick limestone laminae and 
10-15 mm thick grey limestone lenses. They are overlain, between 498.0 and 
440.5 m, by more or less homogeneous red siltstones. In the upper part 
(440.5-323.0 m) there is a recurrence of the greenish-grey calcareous marl with 
limestone lenses (with red siltstone intercalations between 420.0 and 400.0 m), 
and the sequence ends with monotonous greenish-grey marls (369.5-323.0 m), 
and, finally, with calcareous marls.

The mineralogical composition and the organic and anorganic microfacies 
analyses are given in Figs. 10-12.

Facies interpretation

The sudden appearance of a different microfauna in the oöidal limestone 
of an upward-decreasing dolomite content after the sabkha-facies dolomite 
bed with which the Hidegkút Formation ends, the striking increase in the 
sporomorph content and, subsequently, the appearance of organic marine 
microplankton 14 m above the lower formation boundary suggest a lasting 
water cover of the sedimentary basin, i.e. its developing into a shallow-water 
lagoon with reductive conditions in the sediment (Fig. 11, facies curve). A 
farther increase in pelagicity is suggested upwards in the profile by the biogenic 
limestone intercalations becoming more and more rare, by an increase in the 
amount of the pelitic material and, furthermore, by the small size of land- 
derived vegetal detritus (less than 30 ixm), by the abundance of fern and moss 
spores of similarly small size, by the minor quantity of wind-transported 
bisaccate pollen grains and by the appearance of ammonites-process that can 
be restored in detail from the sequence of minor cycles that tend to get more 
and more disconnected up in the profile.

The red marl and claymarl observable in the middle interval of the forma
tion were deposited in quiet waters relatively deep. The high coalification rank 
of the sporomorphs and planktonic organisms enriched in the red interval 
(index of preservation between 3.5 and 4.0) suggest a non-oxidative sedimentary 
environment. The red colour is probably a relict feature of the fine land- 
derived elastics.

The upper interval of the formation may represent the mirror-image of 
the lower one with an inverse order of appearance of particular units. In the 
upper interval, the biogenic, plastoclastic carbonate rock types, indicative of 
shallow and agitated waters, are becoming again quite common and there is a 
continuous transition towards the facies of a lagoon on the way of getting 
restricted that appears at the upper formation boundary (Aszófő Dolomite 
Formation).

A s z ó f  ő D o l o m i t e  F o r m a t i o n

Between 47.0 and 323.0 m the drill intersected the Aszófő Dolomite 
Formation in a total length of 276 m. At the 25° dip measured, this corres
ponds to a virtual thickness of about 240 m. Since the formation showing 
uniform geological features throughout the western Transdanubian Mid- 
Mountains [Szentbékálla (Szbk) 1, Aszófő, Iszkasztgyörgy 3] is consistently
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about 300 m thick, the borehole may be supposed to have exposed the major 
part (about two-thirds) of the formation (Miocene beds rest un conformably 
above it).

The formation is made up almost completely of homogeneous, yellowish- 
brown dolomite (Pl. X II, 1). Greater variability, if any (marl and limestone 
intercalations), can be observed merely near the lower boundary, in the 
transitional interval (310.0-323.0 m).

Produced by tectonic deformation, the comminution of the dolomite is 
conspicuous over much of the exposed interval. Another typical feature, 
pulverulence accounting for about 30% of the whole thickness, may be attrib
uted to primary sedimentary characteristics.

The mineralogical composition and the results of organic and anorganic 
microfacies analyses are given in Figs. 13-15.

Facies interpretation

When fresh, the Aszófő Dolomite is grey, thinbedded, laminated, fairly 
pure dolomite, comparatively rich in disperse organic substances and contain
ing pores left over as a result of dissolution of anhydrite or possibly dotted 
with undissolved anhydrite nodules. The lithology is monotonous, no cyclic 
variation could be observed (for the relevant facies curve, see Fig. 14). The 
microfacies suggest a low-energy, hardly agitated depositional environment. 
The peloidal sediment and the thinly laminated structure are indicative of a 
quiet-water lagoon well protected from wave action.

Exhibiting features of transition out of the Csopak Marl Formation, the 
lower calcareous-pelitic beds of the formation seem to have been deposited, 
as suggested by the sporadically occurring marine foraminifers and the skeletal 
elements of echinoderms, in a basin of normal salinity that may have, at 
least periodically, communicated with the open sea. The overall poverty of 
the fossil assemblage and the increasingly more dolomitic features suggest 
formation on an oxygen-deficient basin bottom.

Constituting the bulk of the formation, the anhydritic dolomite may 
have been deposited in a relatively deep inner basin, a restricted, 'supersa
turated lagoon.



KEY BOREHOLE KÖVESKÁL 9 

by
J. Haas-Á . Tóth-Makk-F . GóczÁsr-A. Or a v e c z -Sc h e f f e r

Drilled in the framework of the National Key Section Programme, bor
ehole Köveskál cut Lower Triassic formations in the 0-378.0 m interval 
and stopped in the Permian Balatonfelvidék Sandstone Formation, in the 
378.0-404.0 m interval (Fig. 16).

B a l a t o n f e l v i d é k  S a n d s t o n e  F o r m a t i o n

The exposed interval (404.0-378.0 m) of the Permian Balatonfelvidék 
Sandstone Formation is mainly constituted by red, medium- to coarse-grained, 
silty quartz-sandstone and dark red siltstone plus argillaceous siltstone. Sand
stone and siltstone alternate cyclically.

The Triassic transgressive sequence rests peneconformably (i.e. with a 
sharp contact, but with no unconformity) on the red sandy siltstone under
neath.

A r á c s  M a r l  F o r m a t i o n

The lower part of the Triassic sequence is represented by the Arács Marl 
Formation (378.0-296.0 m) which is composed of alternating dolomite, dolo- 
marl, sandstone and siltstone and of transitional rock types with such com
ponents as dolomite, silt, sand and clay. The formation as a whole is more 
dolomitic than in other parts of the Balaton Highland or borehole Alcsútdo- 
boz 2.

At the base of the Triassic sequence there is a sandstone bed (378.0- 
375.5 m) that can also be identified in a number of Balaton Highland profiles. 
It is overlain by the mainly dolomitic Nádaskút Dolomite Member, much 
thicker than in other profiles (375.5-331.0 m).

The upper interval of the formation is constituted by alternating dolo- 
marls and siltstones with dolomite intercalations, corresponding to the Arács 
Marl Member (331.0-296.0 m).

The profile of the borehole, its subdivisions, petrographical and composi
tional characteristics, the microfacies types and the facies curve are given in 
Fig. 17.

Facies interpretation

The Arács Formation consists of shallowwater marine and occasionally 
intertidal, and even supratidal deposits, often affected by early diagenetic 
changes.
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Table 1

Microfacies system of borehole Köveskál 9

1 Silidclastic jades group 2 Dolomite fades group 3 Bioclastic facies group

Siltstone — sandstone
Silty dolomite

Bioclastic wackestone— 
packstone

Detrital dolomite

Microlaminated siliciclastic 
and dolomitic facies Dolomicrite

Biocalcarenite packstone— 
grain stoneOöidal dolomierosparite

Fine-clastic —dolomite silt 
facies Dolosparite

The sandstone member distinguishable at the base of the formation sug
gests, with ripple-marked bedding planes, intertidal [or possibly shallow sub- 
tidal position. Most of the sand and clay may have arrived to the basin from 
the Permian rocks of the shoreline.

The water probably had low salinity, though occasional and local evapor
ation may have added to its salinity. The climate was warm, but more humid 
than the Permian climate.

The Nádaskút Dolomite is made up of sediments deposited in the inter
tidal zone and in subtidal environments. The dolomite and quarz silt making 
up the lower part of the member seems to have been deposited near the lower 
boundary of the intertidal zone. An increase in salinity, a more direct marine 
communication, is suggested by the marine organic microplankton appearing 
at 364.3 m. Above 356.0 m, the subtidal deposits become important, too. 
At the same time, there is an increase in the organic content of the rock 
as well. Valves of claraia appear at this interval forming lumachelle-like accu
mulations. In addition, the benthic foraminifera Cyclogyra mahajeri and skel
etal elements of Crinoidea can be detected, too. These organisms lived in a 
shallow marine environment of normal salinity, but they seem to have been 
accumulated and buried in the coastal zone or on off-shore shoals.

The dolomarl appearing in the uppermost part of the Nádaskút Dolo
mite Member, in turn, was deposited in the subtidal zone under permanent 
water cover. The crinoidal calcarenite seems to have undergone a nearly 
syndiagenetic dolomite cementation, but the process was not of sabkha type, 
as the echinoderm elements were not dolomitized.

The dolomite-intercalated dolomarl-siltstone beds of the Arács Marl For
mation were deposited mainly in the intertidal zone. This is suggested by the 
frequent presence of microlamination, ripple marks, wavy bedding and by the 
vertical and U-shaped burrows. The thin dolomite interlayers seem to have 
been formed by the dolomitization of organics-rich lime mud deposited in 
temporary near-shore basins.
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The rarely observable bioclastic intercalations and bivalve-lumachelles 
appear to indicate a wave-agitated shoal environment.

Observed in the upper part of the member, the intraformationally brec- 
ciated dolomite may have been deposited in a supratidal environment and 
have been dolomitized early diagenetically.

H i d e g k ú t  F o r m a t i o n

In this profile too, the Hidegkút Formation (296.0-222.0 m) is composed 
of two, fairly distinguishable units—a lower, overwhelmingly siltstone member 
(Hidegkút Sandstone) and an upper dolomitic member (Hidegkút Dolomite).

The Hidegkút Sandstone Member (296.0-251.0 m) is rather uniform red 
siltstone of comparatively low dolomite content with no dolomite or bio- 
clastite intercalations. At 295.8 m, as a very thin interlayer, a lumachelle or 
“ gastropodal oolite”  composed of gastropod shell remains (0.3-0.6 mm 0 )  
with a sparry-dolomitic cement of varying crystal size, was discovered (PI. 
XXVII, 3).

The Hidegkút Dolomite Member (251.0-222.0 m) is represented by dolo
mite over almost the whole of its vertical span, being interrupted merely by 
a few thin silt intercalations.

Facies interpretation

The so-called “ gastropodal oöid” at the lower boundary of the Hidegkút 
Sandstone was formed in the heavily agitated near-shore zone or on the shoals 
along the off-shore margin of the lagoon.

The red, clastic sediments constituting the member were deposited in a 
marine environment. This is evidenced by the abundant ichnofossils and the 
organic microfacies.

Although probably deriving, for the most part, from Permian red sedi
ments that were exposed in the source area, the Hidegkút Sandstone (and 
subsequently, the red sediments of the Csopak Marl too) owe their red colour 
to the non-reductive conditions (in the present case, to the scarcity of organic 
matter production) that prevailed in the sedimentary basin and and that hel
ped in preserving the red colour.

Throughout the member’s span, sediments deposited on a quiet bottom 
unaffected by wave action, alternate with ripple-marked sediments. The close
ness of the shoreline is suggested, in terms of W . E. Parham’s diagram 
(in P. E. Potter-J . B. Maynard-W . A. Pryor 1980, p. 184) (Fig. 23), by 
a constant in the abundance of kaolinite, as compared to illite, in both the 
Hidegkút Sandstone and the Arács Marl (Figs. 19 and 21).

The red siltstone at the top containing evaporite-filled large vugs, pre
viously perhaps filled with anhydrite nodules, seems to have been deposited 
in the supratidal zone.

The lithologically uniform dolomite beds of the Hidegkút Dolomite Member 
were probably deposited in the subtidal zone (lagoonal dolomite type). The 
intraclasts are fragments of sediment that were stirred and torn away by 
storm-waves. The terrigenous inflow has considerably declined as compared to 
the lower member.
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C s o p a k  M a r l  F o r m a t i o n

The Hidegkút Formation is overlain, with no interruption in sedimenta
tion, by the Csopak Marl Formation that is made up of silty marls with 
limestone interlayers and lenses. In terms of rock colour and lithofacies, it can 
be split up into three intervals.

The lower interval of the Csopak Marl Formation (222.0-178.0 m) is made 
o f argillaceous silt and silty grey claymarl. The alternation of lighter silty and 
darker argillaceous laminae (beds) is a general characteristic o f the Formation.

Made up overwhelmingly of marl rock types, the sequence is frequently 
interrupted by 5-15 cm thick limestone and dolomitic limestone intercalations 
and interbedded layers/lenses of calcareous bioclasts (Pl. XIV, 1).

In the middle interval (178.0-127.5 m) the silty-argillaceous-silty litho
logy continues, being interrupted in a good many horizons by thin, 5-15 cm 
thick biocalcarenite intercalations. The main difference as compared to the 
lower interval is due to a change in rock colour (turning red in the middle 
interval) and to a reduction in the carbonate content of the marl.

The upper interval (127.5-69.0 m) also consists mainly of siltstones. The 
interbedded biocalcarenite layers are common throughout the upper interval, 
locally attaining greater thickness (max. 20-50 cm). Between 100.0 and 69.0 m, 
glauconitic biocalcarenite-grainstone intercalations are the typical ones (PI. 
XIV, 3).

The calcareous intercalations are of white-greyish-white colour, the silt- 
stones being light grey to greenish-grey.

The topmost part of the Csopak Marl Formation (69.0-57.0 m) shows 
already characteristics typical of the transition to the Aszófő Dolomite For
mation. The grain size of the terrigenous component and the dolomite content 
of the rock show a gradual increase upward. The biocalcarenite intercalations 
disappear completely, and, between 62.1 and 58.9 m, some oöidal dolomite 
interlayers appear however.

Facies interpretation

The Csopak Marl Formation was deposited in a seawater of normal sali
nity, mainly beneath the zone of wave action, though, from time to time, a 
shoal environment of high water energy was also involved. Of the studied 
Lower Triassic formations, the Csopak Marl is that which, taken all in all, 
comprises the most open marine and off-shore deposits. As compared to the 
Arács Marl and the Hidegkút Sandstone, in which kaolinite was predominant 
in the clay mineral spectrum, in the Csopak Marl its predominance is replaced 
by that of illites and some chlorite is associated as well (Fig. 26). This 
phenomenon, in terms of the W. E. Parham (1966) diagramme, may suggest 
a more off-shore sedimentation (Fig. 23). According to observations in modern 
sediments, the appearance glauconite in the biocalcarenites, though indicating 
primarily a slow sedimentation, is a mineral formed in deeper (and colder) 
waters (D. H. Porrenga 1967) and it may be formed in the zone of 
biocalcarenite accumulation as well (Ph . H. Heckel 1972, p. 254 and upper 
profile in Fig. 41).

The lower interval of the formation is characterized by frequent alterna
tion of agitated environments with nonagitated ones, the middle one by the
m
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predominance of quiet water sedimentation, whilst the upper interva! is 
characterized by the higher frequency of deposits of an agitated environment, 
and the episodical appearance of intertidal deposits.

The brownish-grey, dark-coloured, fine-grained, argillaceous, organic- 
rich beds seem to have been deposited in the subtidal zone, in a well-protected 
lagoon, in a reductive environment. The interbedded, thin, crinoidal, fora- 
miniferal calcarenites may indicate a shoal environment.

The homogeneous red, fine-grained rock types of the middle interval 
were formed beneath the intertidal zone, while the interbedded biocalcarenites 
indicate, here too, the environment of shoals affected by strong water 
agitation. The bulk of the sediment is of red colour here. It derives probably 
from redeposition of Permian deposits into the sedimentary basin. Due to 
limited accumulation of organic mattéi secondary reduction and change in 
the colour did not take place.

The abundance of biocalcarenite intercalations and, in the clastic beds, 
the features suggestive of stronger wave agitation in the upper interval 
seems to indicate sedimentation at the base of wave action or within the 
intertidal zone. Higher up the profile (up to 70.0 m), the features suggesting 
the proximity of the shoreline are getting stronger and, then, above 70.0 m, 
there is a rapid change, as the bioclastic sedimentation is replaced by fine 
clastic-sandy deposition without any effect of wave action.

Appearing in two horizons, the oöids represent a new regime of a periodically 
stronger wave action, i.e. a shallow-water environment, in the topmost part of 
the formation.

A s z ó f ő  D o l o m i t e  F o r m a t i o n

The Aszófő Dolomite Formation (0-57.0 m) is represented by yellowish- 
grey, light grey, locally porous, in other places pulverulent, dolomite. The 
share of terrigenous material is very low, generally less than 10%.

Facies interpretation

Only the lower interval (57-44 m) of the formation can be interpreted 
palaeoecologically. The microfossils suggest a near-shore water-covered envi
ronment. In terms of the biofacies, the water should have been normal saline 
(probably with a subsequent transition to a supersaturated lagoon). The dolo
mite formation may be explained by a lagoonal dolomite sedimentation model.



KEY BOREHOLE BAKONYSZŰCS 3 

by
J. H a a s — Á .  T ó t h -М а к к — A . O r a v e c z -S c h e f f e r — F . G ózcÁ x

The borehole was drilled within the frame o f the National Key Section 
Programme in 1980 with the aim of exploring the Middle Triassic and Lower 
Triassic formations on the NW limb of the Transdanubian Mid-Mountains 
synclinal structure, having that had been known just fragmentarily from just 
a few boreholes.

H i d e g k ú t  F o r m a t i o n

Known from the sequence o f the SE limb o f the Mid-Mountains syncline, 
the Hidegkút Sandstone Member can be readily identified with the beds of 
a virtual thickness o f ~40 m exposed in the 930.0-886.8 m interval o f the 
boreholes and having a dip of 15-20°. The Hidegkút Dolomite Member, how
ever, is missing, probably owing to tectonic disturbances.

The silty dolomarl with dolomite lenses overlying the Hidegkút Sandstone 
Member corresponds to the basal interval o f the Csopak Marl.

The lithological column of the borehole, the sedimentological characteris
tics and the microfacies types are given in Fig. 28.

In the basal part o f the exposed interval o f the Hidegkút Sandstone 
(930.0-925.5 m), a grey sandstone bed could be observed.

Above it, over the bulk o f the member, pink sandy siltstone laminae of 
0.5-10 cm thickness alternate with 1-3 cm laminae o f dark red argillaceous 
siltstone and/or 0.1-3 cm laminae o f argillite. In the uppermost segment 
(above 891.0 m), in two horizons, there is an about 1 m thick, red, coarse-grained 
sandstone intercalation.

Facies interpretation

The drill-penetrated interval o f the Hidegkút Formation is an upper sub- 
tidal, or possibly low-energy intertidal, sedimentary sequence. The sedimentary 
environment was, at any rate, periodically agitated. No sedimentary features 
that should clearly suggest an intertidal deposition was observable within the 
sequence.

Anhydrite nodules observed occasionally in the siltstone may be of early 
diagenetic origin.

As shown by microfacies studies, the frequent anhydritic cementation of 
the siltstones is o f late diagenetic origin.

10*
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C s o p a k  M a r l  F o r m a t i o n

The Csopak Marl Formation was intersected by the borehole between 886.В 
and 759.4 m, in a virtual thickness o f 125 m. The lower boundary o f the for
mation is a tectonic contact, but the tectonic hiatuses have affected mainly 
the upper part o f the Hidegkút Formation, while the Csopak Marl Formation 
is regarded as almost complete.

Similarly to the sequences known from other parts o f the Mid-Mountains, 
the formation can be divided lithologically into 3 intervals or, at the top, there 
may be a fourth unit, showing transition to the overlying Aszófő Dolomite, as 
well.

The lower interval (886.8-872.2 m) is grey silty dolomarl with yellowish- 
grey anhydritic dolomite lenses. Above it (between 872.2 and 827.7 m), appear 
reddish-brown argillites, claymarls, dolomarls or silty varieties o f the before- 
listed rock types with thin (5-10 cm) bioclastic (crinoidal, molluscan) limestone 
intercalations.

The upper interval (827.7-767.2 m) is characterized again by grey to light 
grey shades (Pl. X X IX , 3). The characteristic rock types include claymarl, 
marl and calcareous marl with bioclastic limestone lenses and thin layers.

The uppermost, transitional unit (767.2-759.4 m) is greyish argillite and 
silty dolomarl, thin-bedded locally microlaminated, banded and, now and there, 
plicated (Pl. X X X , 1).

Facies interpretation

The Csopak Marl, as intersected in borehole Bakonyszűcs 3, exhibits 
structural and textural features and biofacies that correspond, essentially, to 
its counterpart known from the Balaton Highland and presented in the context 
o f Köveskál 9. Thus, naturally, the genetic conditions may have been similar, 
too. The fine-grained, silty, marly, frequently laminated rock type seems to 
have been deposited in a relatively shallowwater and well-protected lagoon 
in the intertidal zone and the base o f wave action. The bioclastic lenses, inter
calations, washed together, on the other hand, could have been formed in a 
strongly agitated environment, on the shoals o f the outer shelf (winnowed car
bonate sand facies zone) or in the littoral zone.

A s z ó  f  ő D o l o m i t e  F o r m a t i o n

The Aszófő Dolomite grades out o f the Csopak Marl without break in 
sedimentation, with a transitional interval. At the top it grades, with conti
nuous sedimentation, into an interval charcterized by alternation o f limestone 
and dolomite beds, which represents the transition between the Aszófő and 
the Iszkahegy Limestone Formations. For the above reason, to mark the 
formation boundaries (mainly the upper one) is a little problematic. At the lower 
boundary, dolomarl is succeded by dolomite that is considered to belong to this 
Formation. The upper boundary has been fixed at the first major intercalation 
o f limestone with gastropodal shell detritus. Considering the dip varying from 
10 to 40°, the virtual thickness o f the Aszófő Dolomite Formation (759.4- 
654.9 m) is about 95 m.
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The Aszófő Dolomite Formation is constituted overwhelmingly by me
dium-grey, yellowish-grey and brownish-grey, porous, cellular dolomite (PI. 
X X X , 3). The dolomite is for the most part thin-bedded, laminated. The rock 
often to breaks polygonally. In some beds, brecciation and, in the more marly 
layers, desiccation or shrinkage cracks are observable (Pl. X X X , 2).

The dolomite, mainly in the upper part o f the formation (above 695 m) 
is inter bedded with argillaceous or microbanded silty dolomarl layers, which 
become more frequent proceeding upward in the profile.

Facies interpretation

As suggested by the sedimentological features and the biofacies, the 
Aszófő Dolomite Formation may have been deposited in a large nearshore 
shallow-water periodically desiccated lagoon. The oöidal-oncoidal rock type 
must have been deposited, originally as lime-mud, on the outer margin of 
the lagoon, on the shoals that had barred the lagoon. The micritic and pelmic- 
ritic sediments were formed in the well-protected inner part o f the lagoon.

Many sedimentological observations suggest that in some periods, the 
lagoon, or a considerable part of it, got to the supratidal zone. This is suggested 
by the frequent ocurrence of desiccation cracks, bird’s eye pores, as well as 
the dolomitization and evaporite generation. In case o f oncoidal and pelletai 
lithofacies, the dolomitization is a clearly secondary, early diagenetic process, 
whilst, in case o f dolomicrites, a primary (and syndiagenetic) lagoonal type 
dolomite formation cannot be precluded either.

The intraclasts observable in some horizons are similarly attributed to 
desiccation.



KEY BOREHOLE ALSÓSZALMA VÁR 1

by
Á . T ó t h -М а к к

In the N Bakony (NW part o f the Transdanubian Mid-Mountains), it is 
primarily borehole Alsószalma vár 1 that complements the sequence o f Bakony - 
szűcs, for it has intersected the Permian-Triassic boundary and the whole 
Scythian sequence between 461.5 and 133.0 m.

Made up o f evaporite-dotted dolomites (sediments o f a periodically re
stricted and thus supersaturated lagoon) and silty marls (sediments deposited 
in the nonagitated subtidal zone) the Arács Marl Formation is overlain by the

Mierofacies system of borehole Alsószalmavár 1
Table 1

1 Siliciclastic facies group 2 Dolomite facies group 3 Biodastic facies group

Bioelastic wackestone
Bimodal sandstone with ca

gypsum nodules cemented CU>> Sandy dolomite Biodastic wackestone<D
G by ferruginous dolomite 0)

G with abundant quartz
QQ-c

p
CO silt

S3
m G о

£ Silty biodastic sand-
Silty sandstone CQ 1 stone

?3 Silty dolomite Я
H со

сЗ Biodastic dolomarly

у packstone—wackestone
Marly dolomite — dolo mail CQ

Dolomitie siltstone (mudstone) ■у
Wackestone w ith mol-
lusc shell detritus

ф
G

Dolomicrite (dolomicrospa-
m e)

n
Я Crinoidea grainstone

Layered siltstone Dolomicrosparite — sparite
и
03У

with gypsum S3
Уо Packstone with mol-
и lusc shell detritus
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beds o f the Hidegkút Formation (Fig. 29). The Hidegkút Sandstone Member is 
represented by red siltstones o f normal thickness, the base and the top o f this 
member having been deposited in a wave-agitated (inter- or upper subtidal), 
while its middle part in a nonagitated (lower subtidal) environment. The Hideg
kút Dolomite Member, made up o f relatively thick, locally jevaporite-dotted, 
silty dolomites, was formed in a periodically restricted lagoon. All three units 
o f the Csopak Marl Formation are reduced in thickness (60-50%) as compared 
to other Mid-Mountains occurrences, being represented by subtidal, calcareous 
siltstones intercalated with crinoidalj grainstones accumulated on off-shore 
shoals. The final member o f the sedimentary sequence is the relatively thin 
Aszófő Dolomite deposited in a restricted lagoonal environment.

AH these geological features, mainly the thicknesses o f the formations, 
suggest the sedimentation represented by the sequence o f borehole Alsószalma- 
vár 1 took place in a marginal zone o f the Early Triassic sedimentary basin, 
showing a more external position as compared to the other contemporaneous 
sequences in the Mid-Mountains.
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Sedimentological characteristics

Microfacies
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of bioclastic microfacies
Table 6
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OTHER IMPORTANT SECTIONS IN BOREHOLES AND OUTCROPS

by
J. Haas-Á . Tóth-Makk

Outcrops

Exposure in Vadvirág street, Balatonalmádi (  Vörösberény) . The profile 
exposes the Permian—Triassic boundary and the lower part of the Scythian 
stage in a thickness o f about 12 m (Fig. 31).

Ames railway-cut at Balatonfilred. The section is in a railway-cut, 50 m N 
o f highway No. 71, E of Balatonfüred. It exposes the contact between the 
Permian Balatonfelvidék Sandstone Formation and the lowermost Triassic 
Arács Marl Formation, representing, at the same time, the type section o f 
the Nádaskút Dolomite Member, the lower member o f the Arács Marl Forma
tion (Fig. 32).

Arács road-cut at Balatonfüred. The section is on the right side o f highway 
No. 71, on the E confines o f Balatonfüred (Balatonarács), at a distance o f about 
800 m from the afore-described section (Fig. 34).

In the exposure the lower part o f the Агйсз Marl Member can be studied, 
in a virtual thickness of about 30 m. The lowermost 4 beds exposed (an interval 
o f a virtual thickness o f 1.0 m) are still assignable to the Nádaskút Dolomite 
Member. Thus, in fact, this exposure may be regarded as a stratigraphic con
tinuation o f the Arács section exposing the Permian-Triassic boundary.

Kővágóörs. Exposed by digging (Fig. 35), the boundary-profile owes its 
importance to the fact that the thick sandstone beds o f the Permian Balaton
felvidék Formation are overlain, with a clearly erosional unconformity, by a thin 
(10 cm) Triassic basal conglomerate bed. This layer can be correlated with the 
basal sandstone beds, conspicuous throughout the Balaton Highland imme
diately at the base o f the Arács Marl Formation, overlain by the thin-bedded 
Nádaskút Dolomite Member.

Borehole sequences

In the NE of the Transdanubian Mid-Mountains a sequence similar to 
that known from the borehole o f Alcsútdoboz, representing the lower part o f 
the Scythian and assignable to the Alcsútdoboz Limestone Formation, was 
exposed, in a virtual thickness o f about 180 m, by water exploratory well Vál 
В. 6. SW of the Alcsútdoboz borehole, at a distance o f about 8 km, in borehole 
Tabajd 5, Permian dolomites (Dinnyés Dolomite Formation) are overlain by 
dolomitic sandstones, followed by oöidal-intraclastic limestones and marls 
(A. B a r a b á s  et al. 1978). This sequence may be regarded as an intertonguing 
transition o f the Alcsútdoboz and Arács Marl Formations (Fig. 36). On the S 
shore o f Lake Velence, Scythian deposits o f considerable thickness were exposed 
by boreholes Dinnyés 1 and Gárdony 1. The Permian-Triassic boundary can be
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drawn within marine deposits with no break in sedimentation. The oöidal 
shallow-water marine limestone at the base of the Scythian is overlain with a 
gradual transition by a marl sequence (Fig. 36). In the neighbourhood o f 
Iszka-hegy, boreholes Iszkaszentgyörgy 2 and 3 provide an important link 
towards the Balaton Highland sequences (Gy . R a in c s á k  1979). Borehole 
Iszkaszentgyörgy 3 exposed the Aszófő Dolomite and Csopak Marl Formations 
and stopped in anhydritic dolomite assignable to the Hidegkút Dolomite.

In the Balaton Highland, NE of borehole Köveskál 9, Zánka 2 and 
Balatonudvari 1 provided important complementary information. To the 
SW, it was Szigliget 1 that did so. The geological logs o f these boreholes are 
akin, with more or less difference, to that of the key borehole at Köveskál (Fig. 
36). The Scythian rests, throughout the study area, with a break, but with no 
angular unconformity, on the red terrestrial Balatonfelvidék Sandstone For
mation.



GEOLOGICAL FEATURES AND THEIR VARIATION 
IN SPACE : A SUMMARY

by
J. H a a s

Based on the bore key sections demonstrated in detail and on analysis 
o f other profiles merely quoted here, the characteristics of the spatial variation 
o f the Scythian sequences (lithostratigraphic units) may be summarized as 
follows (Figs 36, 37):

Nature of Permian—Triassic boundary

In the NE Mid-Mountains, area represented by boreholes Alcsútdoboz 
2 and o f Gárdony, the cyclic, lagoonal Upper Permian deposits o f the upper 
member o f the Dinnyés Dolomite Formation made up o f alternating yellowish- 
grey to grey dolomites and limestones o f a green algal, foraminiferal, molluscan 
and ostracod-bearing biomicrite texture are followed, with no break, but with 
a change in the facies, by the light grey oöidal Alcsútdoboz Limestone For
mation (the Permian-Triassic boundary can be drawn within the oöidal lime
stone beds, near their lower contact).

In the SW Mid-Mountains, area represented by the Balatonfelvidék 
outcrop- and bore sections, the Balatonfelvidék Sandstone Formation is follo
wed, above a break o f not exactly known span, by the Scythian with a couple 
o f metres o f sandy, silty deposits (locally, for example, at Kővágóörs, with 
some conglomerate) and, subsequently, with porous, in some sections oöidal,. 
dolomite (Nádaskút Dolomite Member).

In the N Bakony, judging by the borehole Alsószalmavár 1, the situation 
is similar.

Alcsútdoboz Limestone Formation and Arács Marl Formation

In the NE part o f the Mid-Mountains, the borehole of Alcsútdoboz, the 
initial unit o f the Scythian sequence is the Alcsútdoboz Limestone Formation 
which, though containing some marl and calcareous marl intercalations, is 
overwhelmingly made up o f shallow-water limestone beds. In the light o f 
borehole Gárdony 1, the terrigenous fine elastics seem to increase in amount 
as one proceeds to the SW, for here, above an interval of some 30 m exhibiting 
the features o f the Alcsútdoboz Limestone Formation, there appears a sequence 
(about 100 m thick) of greenish-grey marls, calcareous marls and dolomite- 
marls that correspond to the Arács Marl Member. (Because o f possible sub
sequent structural rearrangements the present-day geometry o f the facies
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change should be handled with caution and some reserve in a palaeogeographic 
reconstruction ! )

In the Balaton Highland, a clastic basal layer is followed by a similarly 
calcareous interval, but this time with dolomite rock type (Nádaskút Dolomite 
Member) and next to follow higher up the profile is a quite shallow-water se
quence (Arács Marl Member) represented by alternating greenish-grey and 
reddish silty marls and calcareous siltstones (flatshore peritidal zone).

In the SW Balaton Highland there is an increase in the proportion o f 
dolomite at the expense of the politic lithofacies. The same geological features 
are present in borehole Köveskál 9. As observed by I. Sz a b ó , in borehole Szig- 
liget (15 kmSW of Köveskál), this member too is represented by gypsum- and 
anhydrite-bearing dolomites with interbedded marl layers. (Some of the evaporite 
beds intersected by Dióskál 5 also belong to the Arács Marl Formation.)

In the N Bakony—as found in the borehole o f Alsószalma vár—the do
lomite-marl-dolomite sequence forming the Arács Marl Formation is equally 
evaporitic. Dolomites with gypsum-nodules, alternating with dolomitic mari, 
were exposed by the drill in both the Nádaskút Dolomite Member (in rather 
great thickness) and the Arács Marl Member.

Hidegkút Formation

The Hidegkút Formation in the Mid-Mountains is geologically by and large 
uniform. The sedimentological features (parallel and cross-bedding, micro
lamination, ripple-marked surfaces, bioturbation, worm tracks, etc) o f the 
shallow-water Hidegkút Sandstone Member of red sandstone-siltstone composi
tion too are observable throughout the study area. The average grain size and 
the total thickness, however, vary from subarea to subarea: for example, 
in Alcsútdoboz 2 the sandstone intervals are present in minor proportions as 
compared to the siltstone ones. At the same time, in Tabajd 5, quite near 
Alcsútdoboz 2 (Figs 1, 36 and 37), the Hidegkút Sandstone Member is thick 
and is made up o f sandstones. Anhydrite-dotted siltstone appears (some of it 
must be o f diagenetic origin) in borehole Bakonyszűcs 3. In Köveskál 9, in 
turn, near the base o f the Hidegkút Dolomite, again in red siltstone, cavities 
probably resulting from the dissolution o f evaporites can be observed.

The Hidegkút Dolomite Member is common too. In the Balaton Highland, 
grey and in some horizons intraclastic, compact or porous dolomites were 
formed in a thickness varying between 30 and 60 metres from subarea to su
barea. Its sedimentary basin seems to have been a lagoon o f varying depth and 
salinity. In the outer marginal belt o f the lagoon, the lithofacies is supposed 
to have become quite evaporitic : anhydritic dolomite was penetrated by Szig- 
liget 1 and Iszkaszentgyorgy 3, gypsum-dotted dolomite was intersected by 
Alsószalmavár 1. (Because of tectonic deformation, the Hidegkút Dolomite in 
Bakonyszűcs 3 is absent.)

In Alcsútdoboz 2, borehole representing the Scythian sequence o f the NE 
Mid-Mountains, the section is characterized by an alternation o f limestone and 
dolomite with evaporite nodules in the upper part and a regressive trend from 
the base to the top.
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Csopak Marl Formation and Aszófő Dolomite Formation

The Csopak Marl Formation in the Mid-Mountains sequences is very si
milar in litho- and biofacies, the differences, if any, being restricted to details. 
That the sequence can be divided, according to its lithological features, into 
three or, with the lower and upper transitions included, five intervals is com
mon, too. The grey marl with limestone lenses above the lower dolomitic 
transitional interval is followed, in the middle, by red, limestone-intercalated 
marls and siltstones, followed again by grey silty marls and calcareous marls 
and, finally, by the dolomarl interval forming a transition to the Aszófő For
mation.

The Aszófő Dolomite Formation could be best studied in Bakonyszűcs 3 
o f all the key section boreholes. (This is owed to the thick overburden made up 
o f younger Triassic deposits, too.) Accordingly, the Aszófő Dolomite Formation 
is a syngenetic (syndiagenetic) evaporite dotted dolomite deposited in a periodi
cally supersaturated lagoon, and including, particularly in the lower transi
tional interval (in borehole Bakonyszűcs 3 in its whole vertical length), micro- 
laminated, silty dolomarls o f a low sand content. In the lower transitional in
terval (see boreholes Köveskál 9 and Bakonyszűcs 3), the intercalation o f 
oöidal laminae in several horizons can also be observed. In most boreholes and 
outcrops, the Aszófő Dolomite appears as a light yellowish-grey, porous rock, 
broken as a rule into small fragments and brecciated.

li



CHRONOSTR ATIGR APHIC EVALUATION 

by
F. G ó c z á n - A .  O r a v e c z -S c h e f f e r - L  S z a b ó

As a result of the biostratigraphic interpretation of the Lower Triassic 
sequences studied, the bio-chronostratigraphic image of the Mid-Mountains 
Scythian has been added a good deal of precision and clearness. This holds 
true not only of the biostratigraphic subdivisions and correlation, but of the 
new, internationally adopted chronostratigraphic scale as well.

A tabulated summary of the stratigraphic results inferred from the ana
lytical data is given in Fig. 38.

As regards the lithostratigraphic units, the position taken by the Triassic 
Subcommission of the Stratigraphic Commission of Hungary in 1985 has been 
adopted as a basis to rely on.

The orthostratigraphic zonation and chronostratigraphic scale have been 
developed according to the classification adopted at the International Geolo
gical Congress, Moscow 1984. For the uppermost Scythian and Lower Anisian 
boundary-zones, the zonation proposed by W ang Y i -Gang (1985) has been used 
complementarily.

Listed in a geohistorical succession, our chronostratigraphic results are as 
follows :

1. definition of the Permian-Triassic boundary on a palyno- and foramini- 
feral parastratigraphical basis, in the continuous marine sequence of the NE 
litho-tectonic units of the Mid-Mountains ;

2. subdivisions of the Scythian superstage on the basis of 17 new palyno- 
zones ;

3. distinction of three foraminiferal assemblage zones of stratigraphic 
value ;

4. proposal for drawing the boundary between the Induan and Olenekian 
stages in the light of the sporomorph zonation ;

5. definition of the boundary between the Scythian and the Anisian on 
the basis of palynostratigraphic and micro- and megafaunistic results.

Permian— Triassic boundary

In the last decade the problematics of drawing the Paleozoic-Mesozoic 
boundary has been in the forefront of interest among researchers dealing with 
the stratigraphy of the Tethys area. National and international working 
groups and special conferences and symposia have been devoted to the problem. 
A review and evaluation of all these developments is given in a summarizing 
report published by a Japanese-Chinese working group (S h e n g  J i n -z h a n g  ét
al. 1984).
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After evaluating the lithological and paleontological results from the whole 
Central and Eastern Tethys area, they came to conclude that marine, con
tinuous, ammonitic Permian-Triassic sequences occur only in S China and 
in the profiles of Kashmir, India. Out of these, they designated the profile 
of Meishan, Changxing Province, S China as Permian-Triassic boundary 
stratotype of the Tethys realm. Here, the beds of the Chinglung Group with a 
mixed fauna including Permian-type Brachiopoda and wellknown Triassic 
Ammonites and Bivalvia follow above the faunistically rich Changhsing Lime
stone Formation belonging to the Pseudotirolites-Rotodiscoceras Zone.

Having studied the alternatives of drawing the boundary, they came to the 
unanimous conclusion that the systemboundary should be drawn at the base 
of the Otoceras woodwardi Zone or at its conodont-stratigraphical equivalent, 
the Anchignathodus parvus Zone. Nota bene, this boundary is manifested not 
only in the evolution and appearance of the individual taxa, but in a radical 
change o f the bios marked by the simultaneous! extinction of the extremely 
rich Upper Permian algae, corals, Trilobita, Fusulina and smaller Foraminifera.

It is with a view to this preliminary outline of the state of the art in 
research history that results o f our studies of the Permian-Triassic boundary 
formations in the Transdanubian Mid-Mountains and the conclusions deduced 
will be understandable.

In the 920.9-918.0 m interval of borehole Alcsútdoboz 2 and the 306.80- 
306.45 m interval of Gárdony 1, oolitic limestones with a rich foraminiferal and 
calcareous algal association were intersected. Forming the lowermost interval 
of the Alcsútdoboz Limestone Formation, they contain the following major 
taxa: Myzzia velebitana (S c h u b e r t ), Gymnocodium bellerophontis ( R o t h p l e t z ), 
Paraglobivalvulina mira R e i t l i n g e r , Paraglobivalvulina gracilis Z a n . et 
Ä l t e s t e r , Globivalvulina vonderschmitti R e i c h e l , Globivalvulina distensa 
W a n g , Colaniella sp., Dagmarita cf. altilis W a n g , Robuloides lens R e i c h e l , 
Tuberitina collosa R e i t l i n g e r , Staffella sp.,Nankinella orbiculare L e e , Agatham- 
mina pusilla (G e i n i t z ), Hemigordius brunni L y s  et al.

This microfauna agrees in composition with the assemblages that occur 
in rock-forming abundace in the upper part of the underlying Dinnyés Do
lomite Formation, the only difference being that, in this basal interval of the 
Alcsútdoboz Limestone Formation, it is represented by considerably smaller 
numbers of individuals. The gradual decrease in abundance is accompanied 
by continuous changes in texture as manifested by the appearance of oöids 
gradually increasing in diameter and by their getting progressively enriched.

The forams and the calcareous algae are observable, initially, in both the 
matrix and the interior of the oöids. Subsequently, becoming gradually sparser, 
they are found already only in core of the oöids, to vanish at last completely. 
The taxa present in this sequence, characterized by continual changes even in 
microfacies, belong to the youngest Permian microfauna discovered thus far 
and they mark the upper zone, the Pseudotirolites-Rotodiscoceras Zone, of 
the Changhsingian stage. They show a high degree of correspondence to the 
fauna of the stratotype at Changhsing, S China (Z h a o  J i n -k e  et al. 1981) and 
to that of Lamajuru in the Himalayas (M. Lys et al. 1981) as well as to the 
Foraminifera assemblages of the Bellerophon Limestone and the Tesero Oölit 
from the Dolomites in the Alps (M. P a s i n i  1985).

Just like in the logs of the boreholes, Alcsútdoboz 2 and Gárdony 1, studied 
by ourselves, in the aforementioned profiles, the Permian-Triassic boundary is
i l »
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marked by the disappearance of the rich Permian Poraminifera fauna. The 
typical Triassic microfaunal elements (Cyclogyra-Rectocornuspira) (Pl. L) 
appear only after an intermediary of rocks devoid of microfauna, well above 
the boundary, in an interval assignable to the upper part of the Griesbachian 
stage.

With a frequent appearance of tiny Claraia (CL wangi-griesbachi) ac
companied by Lingula sp., prior to the appearance of the zonal fossil, Claraia 
clarai, the megafauna represents a typical Early Triassic faunal evolutionary 
lineage: the lower interval of the Alcsútdoboz Limestone Formation characte
rized by Claraia wangi-griesbachi the upper interval by Claraia clarai. No 
representative of the genus Claraia typical of higher horizons ( Claraia aurita, 
Cl. dalpiazi) was found in Alcsútdoboz 2.

The Lingula Beds, so conspicuous in Alcsútdoboz 2, are absent in the 
sequence of Köveskál 9, but, on the other hand, Claraia clarai and Claraia 
aurita, do appear. Resulting from facies differences between the two sequences.

With a view to above considerations, we have the feeling that to 
designate the Permian-Triassic boundary exactly by relying merely on meg
afossils is impossible.

The palynostratigraphic definition of the Permian-Triassic boundary has 
been made possible by a scrutinized study of metre-spaced bulk samples from 
the Alcsútdoboz Limestone Formation interval of the geological log of Alcsút
doboz 2. Within the lithologically continuous sequence, the lithostratigraphic 
boundary between the Dinnyés Dolomite Formation and the Alcsútdoboz 
Limestone Formation has not asserted itself as providing a palynostratigraphic 
boundary to be drawn in terms of changes in the sporomorph associations. In 
point of fact, in the 922.4-919.0 m interval it is still the “ fungi spores’ ’ appea
ring in the Bellerophon-bearing Upper Permian formations and provisionally 
assigned to the genus “ Tympanicysta11 B a l m e  1979 that predominate with 
the presence of solitary representatives oi the genera Punctatisporites, Cala- 
mospora, Falcisporites, Klausipollenites, Striatoabieites, Lunatisporites, Luec- 
kisporites, but already without an abundance with species and specimens of 
the hitherto-known Upper Permian associations. This association is regarded, 
in the Tethys area, to be younger than the Lueckisporites-dominated Upper 
Permian sporomorph associations, being the youngest Upper Permian palyno- 
morph assemblage and it is assigned to the “ Tympanicysta” -Punctatisporites 
-Calamospora Assemmblage-Zone. On the basis of its foraminiferal content, 
it is believed to belong to the upper zone, the Pseudotirolites-Rotodiscoceras- 
Zone, of the Changhsingian Stage.

919.0 m is the first appearance in the geological column of a sporomorph 
association the leading elements of which are represented by the mainly tetrad- 
marked members of Lapposisporites V i s s c h e r  1966, described from the Middle 
Triassic Upper Bunter Beds of Hengelo, and by Kraeuselisporites apiculatus 
J a n s o n i u s  1962, listed, for the first time, from a W Canadian sporomorph 
assemblage, hitherto regarded as the oldest Lower Triassic association of 
its kind. That appearance is still coupled with the presence of some bisaccate 
pollen forms transient from the Upper Permian (Plate ; LIV -LX III).

Characterized, already without any doubt, by the leadership of Triassic 
elements, the afore-mentioned association is regarded as the oldest known 
sporomorph assemblage of the Lower Triassic, assigned to the initial interval, 
the Otoceras woodwardi Zone (or, in the boreal realm, to the Otoceras boreale
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Zone), of the Griesbachian Stage. The introduction of the Lapposisporites- 
Kraeuselisporites Assemblage Zone for them is recommended.

This evaluation seems to be corroborated by the fact that the foraminiferal 
association Rectocornuspira-Cyclogyra, marking the Ophiceras connectons 
ammonite zone, first appears high in the geological column, at 820.0 m.

As shown by an examination of borehole Köveskál 9, in the Nádaskút 
Dolomite Member overlying with a break in sedimentation the Balatonfelvidék 
Sandstone Formation of fluviale facies known from the Balaton Highland, a 
similarly Lapposisporites-led sporomorph assemblage can be found 10 cm above 
the lithostratigraphic boundary, which is identical with the Lapposisporitesled 
lowermost Griesbachian assemblage recovered from the 919.0-904.0 m interval 
of Alcsútdoboz 2.

Summing up findings about the microbiostratigraphy of the Permian- 
Triassic boundary formations, let us point out that, in the NE marine, but 
ammonite-free, formations of the Transdanubian Mid-Mountains, the Per- 
mian-Triassic boundary can be drawn at 918.0 m with the disappearance 
of the rich Changhsingian Foraminifera in the lowermost, oolitic, interval of 
the Alcsútdoboz Limestone Formation. This boundary is preceded by about 
one metre by the palynostratigraphic Permian-Triassic boundary based, jus
tifiably enough, by the concurrence of the genera Lapposisporites and Kraeu- 
selisporites. Since this latter is based on the appearance of new Triassic ele
ments, the biochronostratigraphic boundary is drawn here.

Parastratigraphic and chronostratigraphic subdivisions 
o f the Lower Triassic formations

The first Triassic foraminiferal assemblage are known from the middle 
part of the Alcsútdoboz Limestone Formation and the lower beds of the Arács 
Marl Member, respectively. They constitute the Cyclogyra-Rectocornuspira 
Assemblage Zone which, in the light of its occurrence in ammonitic and co- 
nodont-bearing deposits in NW Iran and the Taurus Mountains, marks the 
upper part of the Griesbachian Substage, i.e. the Ophiceras connectens Zone 
(D. A l t i n e r  et al., 1979). In borehole Liter 1, it spans the interval of 73.0-
44.0 m, in Alcsútdoboz 2 that of 820.0-750.0 m. In the strongly dolomitic 
facies cut by Köveskál 9, the fauna is very sparse and poorly preserved 
(350.0-339.0 m).

In the sequences (Kk 9: 251.0 m ; Bsz 3: 885.7 m ; Ad 2: 627.0 m) a sudden 
change marked by appearance of a mass of Densoisporites nejburgii (S c h u l z ) 
B a l m e  in the Lower Triassic vegetation is observable. We believe that this 
revolutionary change provides conclusive palynological evidence on the division 
of the Lower Triassic into two parts and that, in absence of ammonites, it 
provides biostratigraphic arguments that are sufficient for the definition of 
a chronostratigraphic boundary between the Induan and Olenekian Stages of 
the Lower Triassic.

In the lower part of the Lower Triassic, the marine deposits are characte
rized by an assemblage consisting of rich organic microplankton, Scythiana, 
Veryhachium, Metaleiofusa, Mycrhystridium, and of a rather poor sporomorph 
spectrum reflecting a sparse land vegetation. It is a global phenomenon not 
restricted to the study area. In the upper interval, in turn, D. nejburgii is 
observed in abundance and bisaccates expand quite rapidly. For this reason,
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the lower boundary of the nejburgii-reductum Dominance-Zone is proposed 
to be used as the Induan-Olenekian and Smithian-Spathian boundary, respec
tively.

Coinciding with the Tirolites cassianus Zone, the acme-zone of Meandrospira 
pupilla (Ho) (PI. LI.), appearing in abundance in the middle and upper 
intervals of the Csopak Marl Formation, spans the Spathian Substage of the 
Upper Scythian Olenekian Stage. It forms a biozone that can be readily cor
related with the profiles of a number of localities throughout the Tethys 
area from the S Alps to the Dinarides, the W Carpathians, the Hellenides, 
Tunisia, the Taurus and Elburz Mountains, the Caucasus, S China and Timor 
island.

The lower part of the Csopak Marl Formation from Alcsútdoboz 2 is 
indicated by Naticella costata, some Conchostraca and Lingula.

The upper third o f the formation is characterized by the appearance of 
Gostatoria ex gr. costata, Bakevillia cf. exporrecta, Lingula and Crinoidea.

In borehole Köveskál 9, Gostatoria costata occurs similarly in the upper 
third o f the Csopak Marl Formation, found in the basal beds of the overlying 
Aszófő Dolomite Formation as well.

Definition o f the Scythian—Anisian boundary

In designating the Lower/Middle Triassic boundary in the sequences 
the changes in the vegetation were also taken into consideration. While 
studying the sporomorph assemblages abounding in the marly-dolomarly beds 
o f the Csopak Marl Formation and the Aszófő Dolomite Formation, evolutio
nary changes could be recorded suggesting the chronostratigraphic boundary. 
After the predominance o f marine microplanktonic organisms with organic 
skeletons, typical o f the lower part o f the Lower Triassic sequences, a revo
lutionary change marked by the predominance o f Densoisporites nejburgii in the 
upper part leads to a gradual decline o f the bisaccates that still carry ancient 
Paleozoic features and, subsequently, to their total disappearance and to a 
progressive expansion o f new, youthful elements that reach their acme in Mid- 
Triassic time.

In the light of these regional evolutionary changes that can be traced 
from step to step, to draw the Scythian/Anisian boundary there, where the 
predominance o f young elements is coupled with the appearance o f species 
that are known, as verified by the fauna, only from the Middle Triassic and 
that have a wide area o f occurrence and that occur quite consistently in de
posits o f that age, seems to be quite logical. A species o f this kind, in the 
light o f the data hitherto available from the Alpine and Germanic Triassic, 
is Stellapollenites thiergartii (M ä d l e r  1964) C l e m e n t - W e s t e r h o f  et al. 1974 
(emend. B r u g m a n  1983).

With a view to the foregoing, we have drawn the Scythian/Anisian 
boundary there, where Stellapollenites thiergartii makes its first appearance in 
the crassa-balatonicus assemblage. This defines, at the same time, the upper 
boundary o f the crassa-balatonicus Zone, too.

This assemblage-zone is considered to belong to the Carniolicus Zone in 
terms o f the international orthostratigraphic classification. The lowermost 
palynozone o f the Anisian, the thiergartii-heteromorphus Assemblage-Zone, 
is assigned to the Lenotropites-Japonites-Zone.
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In connection with the definition o f the Lower /Middle Triassic boundary, 
let us refer here to the idea first formulated by I. S z a b ó  suggesting that the 
Scythian/Anisian boundary might be drawn in the upper interval o f the Cso
pak Marl Formation as well, based on appearance o f the genus Costatoria. 
Even on the basis o f the Middle Triassic elements ( Costatoria costata, Gervil- 
leia, Glomospirella elbursorum, Meandrospira gigantea) that appear simulta
neously in various fossil assemblages and that are younger than the foregoing, 
it may be justified to draw a boundary like that. The same proposal was put 
fore ward by D. P a t r t t l it js  already in 1979.

Nevertheless, in the present o f ours, the Scythian/Anisian boundary is 
drawn not here, but in the lower part o f the Aszófő Dolomite Formation, by 
relying on the first appearance o f thiergartii, from marking the upper boundary 
o f  the crassa-balatonicus Zone. In addition to the changes in vegetation already 
referred to, the motivations for our choice include :

1. the range o f Costatoria costata begins, as known today, in the upper 
reaches o f the Scythian and lasts up to the middle part o f the Anisian ;

2. “ Meandrospira gigantea”  is a link between the Spathian M. pusilla 
and the Anisian M. dinarica. Neither this character nor the concurrent 
Glomospirella o f equally transitional type are diagnostic enough to confirm the 
Scythian-Anisian boundary ;

3. during the revolution in Scythian vegetation the species Triadispora 
crassa K l a u s , having its acme in Mid-Triassic time, does appear in the 
papillatus-nejburgii Oppel-Zone indeed, but it does so without Stellapollenites 
thiergartii (M a d l e r ) C l e m e n t - W e s t e r h o f  et al., Dyupetalum vicentinensis 
B r u g m a n  and Concentricisporites A n t o n e s c t j ; forms unknown from pre- 
Anisian deposits. Therefore the occurrence o f Triadispora crassa in nejburgii 
assemblages is not regarded as sufficiently conclusive evidence for drawing the 
Scythian/Anisian boundary.

Summarizing above bio-chronostratigraphic results, our chronostratigraphic 
evaluation o f the Transdanubian Mid-Mountains Lower Triassic formations has 
led to the following conclusions :

1. the lowermost few metres o f the Alcsútdoboz Limestone Formation o f 
oolitic facies grading out o f the Dinnyés Dolomite Formation still belong to 
the Upper Permian, having been formed during the latest Changhsingian ;

2. the lower part o f the Alcsútdoboz Limestone Formation and the Nádas- 
kút Dolomite Member were formed nearly synchronously, during the Otoceras 
woodwardi Zone o f the Griesbachian ;

3. the upper interval o f the Alcsútdoboz Limestone Formation and the 
middle part o f the Arács Marl Member are o f Upper Griesbachian age, are 
assignable to the Ophiceras connectons Zone ;

4. the Induan/Olenekian boundary can be drawn within the Hidegkút 
Formation ;

5. the Csopak Marl Formation belongs, as a whole, to the Olenekian, 
spanning the bulk o f the Smithian Substage and the whole Spathian Substage,
i.e. the whole cassianus Zone and a part o f the carniolicus Zone ;

6. the Lower/Middle Triassic boundary is drawn within the Aszófő Dolo
mite Formation, in the lower beds made up o f dolomite-marls. For this 
reason and on account of the identification o f the micro- and megafossils 
present in the bulk o f the Aszófő Dolomite Formation and the overlying 
Iszkahegy Limestone as a whole are assigned to the Anisian Stage.



A CONCISE GEOHISTORY
by

J. H a a s

To outline the Scythian geohistory, the latest Permian palaeogeography 
is to be used as a starting point (Fig. 39).

At the end o f the Permian the NE Mid-Mountains area belonged to the 
large continental marginal lagoon o f the Palaeotethys (Gy . M a j o e o s  1980) 
which, in accordance with the water level, had occasionally free communica
tion with the open sea and which, at low water level, got landlocked and 
more or less desiccated. The sequences studied from the boreholes o f Gárdony 
and Alcsútdoboz were probably formed in the outer part o f the lagoon, close 
to the open sea. The other parts o f the Mid-Mountains area represented land 
areas filled up by the Permian rivers. On the former alluvial plain that had 
been inactive in the latest Permian, the arid conditions led to development 
o f continental sabkha surfaces.

The rise in sea level at the Permian /Triassic boundary, which could not 
be more than a couple o f metres led to an inundation of the vast coastal plain 
(the one-time alluvial plain) of extremely levelled-off morphology and it 
became a tidal flat. Thus a lagoon bordered by a very broad tidal flat came 
into existence the edge o f which may have coincided with the former shore
line, where a mild slope may have existed. The oöidal shoals that locked the 
lagoon more or less from the open sea were formed (Fig. 40) here.

The bottom of the Scythian (Induan stage) may be characterized, for a 
long period, by above palaeogeographical model.

The NE Mid-Mountains area lay near the seaward edge o f the lagoon. 
Sedimentation here took place, at higher water levels, in the zone o f oöid-shoals 
and, at low water stage, in the lagoon behind the shoals. It was during periods 
o f low sea level that the sediments containing more landderived material 
(marly sediments) were accumulated, the appearance o f which indicates, at 
the same time, an intensification o f the terrigenous input.

In the Balaton Highland area the inner parts of the lagoon and the 
broad tidal flat were witnessing the deposition of carbonate sediments and, 
subordinately, o f fine-grained terrigenous elastics coupled with early dia- 
genetic dolomitization (Nádaskút Dolomite Member) and, in the marginal 
tracts, with evaporite formation.

Subsequent sedimentation was determined, on the one hand, by an in
creasing inflow o f terrigenous material (supposedly because o f a climatic 
change), on the other hand, by further transgression as a result o f which 
mixed carbonate-pelite-silt sediments were deposited over the major part o f 
the study area in a shallow'-water sea o f normal salinity (Arács Marl Member) 
and the evaporite formation was restricted to the outer margins o f the lagoon 
(see the geological log of borehole Alsószalma vár 1).
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The next stage in the geohistory is marked by the overall appearance of 
the Hidegkút Sandstone which is indicative o f further intensification of the 
inflow o f terrigenous material, especially from a SE direction (present-day 
direction!), as suggested by the trend o f grain size variation. The sedimentary 
environment included, invariably, the vast continental margin lagoon and, at 
lower sea level, its intertidal zone (Fig. 41).

Characterizable by shallow-water lagoonal facies throughout its time- 
span, the Induan ended with the formation of the Hidegkút Dolomite which 
involved no substantial change in the depositional environment, but rather a 
reduction o f the terrigenous input.

The depositional environment did not change basically in the Olenekian 
Age (Csopak Marl Formation)* either, but, at higher water level, the connec
tion with the open sea became more pronounced, probably because no sizeable 
calcarenite mounds were formed (only lenses o f bioclasts washed together) 
which could have provided an obstacle to direct water communication.

An intensification o f openwater connections is indicated clearly by the 
biofacies (appearance o f ammonites, high abundance of Crinoidea, richness 
o f marine benthos, increasing amount o f organic microplankton). The trend of 
increasing pelagicity is observable by and large up to the middle part o f the 
Csopak Marl Formation. After that the process o f restriction o f the basin 
re-starts.

Cyclic changes in facies due to sea level fluctuations (microcycles super
imposed on above trend) are readily observable, but —maybe because of the 
humidity-bound climate suggested, among other things, by the palynological 
results—the lagoon only seldom reached the stage o f total desiccation during 
the deposition o f the upper interval o f the Csopak Marl Formation.

By the end o f the Scythian, as a result of a fall in sea level, probably due 
to a new climatic change, i.e. arid climate, and increased evaporation, the 
lagoon was again more strongly restricted; it may have become deficient in 
oxygen ; primary (syndiagenetic) or early diagenetic dolomitization and sulphate 
segregation set in (Aszófő Dolomite Formation).

* The Induan/Olenekian boundary does not coincide with the boundary of the Hidegkút 
Formation and the Csopak Formation (Fig. 38).



A COMPARISON OP THE LOWER TRIASSIC DEPOSITS 
OF THE TRANSDANUBIAN MID-MOUNTAINS 

WITH SOUTH ALPINE-DINARIC COUNTERPARTS

by
J. H a a s

References to the kinship in Triassic geological features between the 
Transdanubian Mid-Mountains and the Southern Alps are not at all new to 
the Hungarian geological literature.

Already F . H atter (1870) and J. B ö c k h  (1873) referred to the Alpine 
relations o f the Bakony in general and regarding the Triassic formations in 
particular. In L. L ó c z y ’s opinion (1913), “ the Lower Triassic of the Balaton 
Highland or the S Bakony agrees well with deposits o f similar age in the Alps 
or, to be more precise, the S Alps and especially with the Werfen beds o f the 
Etsch Embayment and the Carinthian and Venetian Alps.”

L ó c z y  called attention to the differences as well, noting that the Lower 
Triassic o f the Bakony “ . . .  is made up of petrographic and palaeontologic 
horizons that are uniformly thick and developed over a length o f more than 
70 km, whereas in the Southern Alps there is an alternation in the succession 
o f the horizons in both respects.”

The detailed and complex studies devoted to both bore and outcrop sec
tions in the Mid-Mountains and the new syntheses o f the Alpine and Dinaric 
profiles have provided ample possibilities for a comparison to be done with 
a never precedented precision. This point is particularly important for the 
geodynamic reconstruction o f the region, for finding out the major tectonic 
position the Transdanubian Mid-Mountains Unit may have had in Early 
Triassic time, i.e. a good deal before the large-scale geodynamic restructuring 
took place.

Our comparison o f the correlative facies and litho-tectonic units has been 
based, in case o f the Dolomites, on the works o f R. A s s e r e t o  et al. (1973), 
R. B r a n d  N e r - H. M o s t l e r  (1982) and C. B o r g l i o  L o r i g a  et al. (1983). The 
palaeogeographic situation of the Dolomites area was at the end o f the Per
mian, prior to the advent o f the Triassic transgression, very similar to the 
Mid-Mountains palaeogeography (Fig. 42).

In the E Dolomites (and the Carnic Alps) the limestone constituted Belle- 
rophon Formation (Badiota facies) was formed, passing farther to the west 
into evaporitic, cellular dolomite facies (Fiammazza facies). Farther on to the 
W (W o f Trento in Lombardia) the Bellerophon Formation is intertongued 
with an alluvial red sandstone sequence [Val-Gardena ( — Groden) Formation]. 
It is this one that the Scythian sequence rests transgressively on.

In the E Transdanubian Mid-Mountains the uppermost Permian is also 
made up o f marine carbonate rocks. The Dinnyés Dolomite Formation is akin 
to the Fiammazza facies o f the Bellerophon Formation. In the borehole of 
Alcsútdoboz, the dolomitic limestone beds observed in the upper parts o f the
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formation can be correlated with the intertongning part o f the Fiammazza and 
Badiota facies. The red sandstone facies o f the W Mid-Mountains (Balatonfel- 
vidék Sandstone) was correlated with the Gröden Sandstone already in the last 
century.

The Scythian sequence o f the Dolomites has been referred to summariz- 
ingly as Werfen Formation. The Werfen Formation begins with a few metres 
o f oöidal limestone called the Tesero Horizon (Figs. 42-43). In the E Dolo
mites, it is overlain by the Mazzin Member made up o f alternating marls and 
limestones deposited in a shallow-water, subtidal sea. It is in this member 
that the first small Claraias appear. Next follow variegated, supratidal dolomarl 
and cellular dolomite beds belonging to the Andraz Horizon. In the W Dolomites 
or Lombardia, the Andraz Horizon directly overlies the Tesero Horizon which 
here is represented by dolomites. The latter are followed, higher up, by alter
nating marls and limestones, deposited, for the most part, in the subtidal zone, 
o f  the SÍU3Í (Seisi) Member with Glanda clarai and G. aurita. Above this, in some 
places, the “ Gastropod-Oolite” Member can be singled out, though its presence 
is not at all common. The overlying Campil Member is made up o f sandy 
marls, sandstones and limestone with interbedded lumachelle layers deposited 
in the subtidal zone.

Made up o f siltstone and marls with calcarenite layers and Tirolites cas- 
sianus, the Val-Badia Member was deposited on a subtidal sea, its biofacies 
suggesting pronouncedly marine connections. The Cencenighe Member was 
deposited, again, in or near the tidal zone, being constituted by siltstone and 
marl with oöidal dolomite interlayers.

The S. Lucano Member is made up o f sandstone, siltstone and argilla
ceous dolomite with Costatoria costata, deposited in the tidal zone or the 
tidal flat, respectively.

The Werfen Formation is overlain by the Serla Dolomite which can be 
assigned to the Anisian, but which, often together with the top o f the Werfen 
Formation, was lost to denudation prior to the deposition o f the Richthofen 
Conglomerate.

The Scythian sequence outlined in the foregoing exhibits, no doubt, fea
tures similar to its Mid-Mountains counterpart, but there are substantial 
differences between the two. Thus an identity can by no means be spoken of.

The similarity o f the Dolomites and the NE Mid-Mountains in terms o f 
geological features o f the Permian/Triassic boundary is quite conspicuous. 
The boundary can be drawn in both areas within the oöidal limestone unit 
(in its lower part) above the beds with Permian fossils. The sedimentological 
features and their variation trends are identical, too.

The Alcsútdoboz Limestone Formation, however, cannot be brought into 
a clear correspondence to the Mazzin Member and/or the Siusi Member, 
though, as far as its facies is concerned, it does dot differ too much from 
either o f the two. (In borehole Alcsútdoboz 2, it is the middle, marl-inter
calated interval o f the Alcsútdoboz Limestone Formation that is most akin, 
in its geological features, to the Mazzin Member). In the Alcsútdoboz borehole, 
no beds corresponde to the Andraz Horizon could be observed.

The Balaton Highland sequences ought to be correlated, obviously, with 
the Lower Triassic deposits o f Lombardia. There the Permian red sandstone 
is unconformably overlain by dolomitic beds of the Tesero Oolite, followed, 
in turn, by thin-bedded marls (that part o f the Mazzin Member thinning



172

out westwards) and by argillaceous dolomites interbedded with silty layers 
(the Andraz Horizon growing thick westwards).

The basal sandstone beds, a characteristic feature o f the Balaton Highland 
Lower Triassic, are not typical of the Southern Alps. The lower, locally oöidal, 
part of the Nádaskút Dolomite Member is related to some extent to the dolo- 
mitic facies o f the Tesero Oolite, its upper part may be correlated perhaps 
with the Andraz Horizon growing thick.

Stratigraphically and regarding its faunal content, the Arács Marl Member 
may be correlated with the Siusi Member, but there are rather significant 
differences in geological features (the size o f the differences depends on our 
choice o f a profile to compare with).

In the light o f the stratigraphic correlation and the comparison of the 
Lower Triassic in the regions under consideration, it might be postulated that 
what the Mazzin and Siusi Members in the Dolomites represent is an inter- 
tonguing o f sequences corresponding in geological features to the Alcsútdoboz 
Limestone Formation and the Arács Marl Member.

The appearance o f the marl-intercalated Mazzin and Siusi Members above 
the limestone-constituted Badiota facies o f the Bellerophon Formation is 
a difference, in this case too, compared to the situation in the Mid-Mountains.

The Campil Member can be clearly correlated with the Hidegkút Forma
tion even on the basis o f the marked increase o f the terrigenous component 
and o f other sedimentological characteristics. The dolomitic interval above 
the red siltstone-sandstone may be an equivalent o f the Hidegkút Dolomite 
Member. It should be noted, however, that the Campil Member is made up 
o f sandstone above the Badiota-facies Permian as well, as opposed to the silt- 
stone facies o f the Alcsútdoboz sequence.

In the upper part o f the Scythian the differences are more pronounced 
still. The Csopak Marl Formation correlates stratigraphically with the Val- 
Badia, the Cencenighe and the S. Lucano Members. Lithologically, however, 
only the S. Lucano Member shows some kinship to the Csopak Marl Forma
tion, the upper two members being characterized by a much more shallow- 
water facies and an explicitely regressive trend. No similar formation occurs 
in the Mid-Mountains.

The kinship o f the Serla Dolomite to the Aszófő Dolomite Formation 
seems to stand to reason, but to clear the problem requires further compara
tive studies. The importance o f the Richthofen Conglomerate and/or the 
denudation phase that preceded its deposition in the Southern Alps is, though 
not a Lower Triassic problem, worthy o f attention, being, even from the 
viewpoint o f geohistory, a substantial and striking difference as compared to 
the Mid-Mountains Lower Triassic.

For a comparison with the Scythian sequence o f the Sava Folds, the 
work o f K. G r a d  and B. O g o r e l e c  (1980) has been used, noting the uncer
tainty o f finer chronocorrelations (Profile C in Fig. 43).

Forming a transition from terrestrial to marine, the Scythian sequence 
overlying the Permian can be spilt up into four intervals. The lowermost unit 
is light grey silty dolomite, very close in geological features to the Nádaskút 
Dolomite Member. It is overlain by greenish-grey and, in the upper part, red
dish sandy silty marl with oöidal and micritic limestone intercalations that 
can be correlated with the Arács Marl Member and the Hidegkút Dolomite 
Member. Finally, the Scythian sequence ends with dark grey marly limestone
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with predominance o f the foraminifera M e a n d r o s p i r a  p u s i l l a .  Though not 
differing very much in geological features from the Csopak Marl Forma
tion, this unit contains less terrigenous material.

The above sequence is overlain by 200 m of dolomite correlatable with 
the Aszófő Dolomite.

Of the Dinaric sequences, a comparison with the profile near Muc, a 
well-studied section proposed to be a key section o f the Scythian, seems to be 
advisable (v. S c a v i n c a r  B. et al. 1983). The section is exposed on the S 
slope o f Mt. Svilaja at Muc village. It comprises essentially the whole Scyth
ian, though the lower boundary of the Scythian is obscure.

As evident from Fig. 43, Profile D, the Lower Scythian interval o f the 
profile of Muc does not differ very much in geological features from the Mid- 
Mountains counterparts, but to correlate the members here is not possible 
anymore.

The Upper Scythian is made up of alternating crinoidal calcarenites, 
argillaceous, silty, micritic limestones and marls. Ichnofossils are abundant, 
bioturbation is conspicuous. The sedimentation took place, as a rule, beneath 
the base o f wave action in a shallow sea, but occasionally in the surf zone. 
In terms o f the Foraminifera, Gastropoda and Ammonites faunas and the 
geological features, the sequence can be excellently correlated with the Csopak 
Marl Formation in the Mid-Mountains.

As shown by the above comparisons, the Mid-Mountains Lower Triassic 
really exhibits a lot o f features that are akin to counterparts in the Dolo
mites, the Sava Folds and, as far as the Upper Scythian is concerned, in the 
Outer Dinarides as well. The similarity of the palaeogeographic situation near 
the Permian /Triassic boundary in the Mid-Mountains and the Dolomites is 
particularly striking. To add further precision to the correlation and assess
ment o f the similar litho-tectonic units requires continued, detailed studies. 
The target to be aimed at in doing so should be to carry out comparative stu
dies o f sequences that are found in similar palaeogeographic situation. In the 
present state of knowledge, only a kinship in terms o f geological features of 
development may be spoken of, but it would be wrong to speak o f a total iden
tity o f the geohistory and o f the facies.

Thus the geodynamic evaluation o f the related geological features of the 
particular regions and structural units should be done with utmost caution, 
for the palaeogeographic model in the marginal areas o f the W part o f the 
Palaeotethys embayment may have been similar during the Early Triassic 
and the climatic, eustatic sea level fluctuation events may have encompassed 
the region as a whole, too.

Consequently, in areas which lay comparatively far away from one an
other, but which occupied similar palaeogeographic positions, similar geo
logical sequences could be deposited.
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Î. tábla — Plate I

Alcsútdoboz 2. Hz. fúrás

Alcsútdobozi Mészkő Formáció

1. Vékonyréteges, agyaghártyákkal osztott világosszürke mészkő (776,7 —
775,8 m)

2. Gastropodás biomikropátit (724,3 m)
3. Limonitos oobiopátit (750,8 m)
4. Gastropodás biomikrit (830.1 m)

Borehole Alcsútdoboz 2 

Alcsútdoboz Limestone Formation

1. Thin-bedded light grey limestone jointed by clay films (776.7-775.8 m)
2. Gastropodal biomicrosparite (724.3 m)
3. Limonitic oöbiosparite (750.8 m)
4. Gastropodal biomicrite (830.1 m)
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II. tábla -  Plate II

Alcsútdoboz 2. sz. fúrás 

Alcsútdobozi Mészkő Formáció

1. Lemezes—gumós és iszapfolyásos szürkészöld márga közbetelepülés 
szürke mészkőben (833,5—832,5 m)

2. Intraklasztos biomikrit (722,5 m)
3. Gastropodás oopátit (oolit) (747,3 m)
4. Intraklasztos biomikrit (741.2 m)

Borehole Alcsútdoboz 2 

Alcsútdoboz Limestone Formation

1. Greenish-grey interbedded laminated-nodular marl with mud flow patterns 
in grey limestone (833.5-832.5 m)

2. Xntraclastie biomicrite (722.5 m)
3. Gastropodal oösparite (oolite) (747.3 m)
4. Intraelastic biomicrite (741.2 m)
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III. tábla -  Plate III

Alcsútdoboz 2. Kz. fúrás 

Alcsútdobozi Mészkő Formáció

1. Szürke mészkő lemezes márga közbetelepülésekkel (832,0 — 831.1 m)
2. Egynemű mikrit kalciterekkel (753.0 m)
3. Egynemű mikrit kalciterekkel (814,1 m)
4. Mikrit és oomikropátit réteg sztilolitos határa (911,0 m)

Borehole Alcsútdoboz 2 

Alcsútdoboz Limestone Formation

1. Grey limestone with laminated marl intercalations (832.0-831.1 m)
2. Homogeneous micrite with calcite veinlets (753.0 m)
3. Homogeneous micrite with calcite veinlets (814.1 m)
4. Stylolitic contact between micrite and oömicrosparite (911.0 m)
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IV. tábla — Plate IV

Alcsútdoboz 2. sz. fúrás 

Alcsútdobozi Mészkő Formáció

1. Mikrorétegzett márga és mészkő váltakozása iszaproskadási nyomokkal 
(901,2-900.4 m)

2 — 4. „Mikrogumós”  kőzetszerkezeti formák mikrokristályos mészkőben; 
2. = 862.3 m. 3. =  749.0 m. 4. =  771.6 m

Borehole Alcsútdoboz 2 

Alcsútdoboz Limestone Formation

1. Alternation of microlaminated marl and limestone with traces of mud
slumping (901.2—900.4 m)

2 —4. “ Micronodular” rock structure in microcrystalline limestone ;
2 =  862.3 m; 3 — 749.0 m; 4 =  771.6 m
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V. tábla — Plate V

Ales útdoboz 2. sz. fúrás

Alcsútdobozi Mészkő Formáció

1. Agyaghártyákkal tagolt, „rommárvány” küllemű gumós mészkő (770.7 — 
769,7 m)

2. Algás biomikrit (791,0 m)
3. Finomhomokos biomikropátit (885.0 m)
4. Ooidos biopátit. Az ősmaradványok üregeit euéderes. vasas dolomitkristá

lyok töltik ki. Külsejüket és az ooidokat vasoxid kéreg borítja (815.8 m)

Borehole Alcsútdoboz 2 
Alcsútdoboz Limestone Formation 1

1. Nodular limestone o f "rubble marble” habit interrupted bv clay films 
(770.7-769.7 m)

2. Algal biomicrite (791.0 m)
3. Fine-sandy biomicrosparite (885.0 m)
4. Oöidal biosparite. The cavities in the fossils are filled with euhedral, ferru

ginous dolomite crystals. Their exterior and the oöids are coated by iron 
oxide (815.8 m)
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VI. tábla — Plate VI

Alcsútdoboz 2. sz. fúrás

Alcsútdobozi Mészkő Formáció

Ooidos kőzettípusok
1. 919,0-920,0 m 

2 - 3 .  918,0-919,0 m

* * *

Borehole Alcsútdoboz 2

Alcsútdoboz Limestone Formation

Oöidal rock types
1. 919.0-920.0 m 

2 - 3 .  918.0-919.0 m
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VII. tábla -  Plate VII

Alcsútdoboz 2. sz. fúrás 

Hidegkúti Homokkő Tagozat

1. Autigén breccsás, plasztoklasztos, meszes aleurolit (700,3—699,(3 m)
2. Intraklasztos, tektonikusán összezúzott dolomitmárga (630,0 m)
3. Vörös finomhomokos, meszes, mikrorétegzett aleurolit (668,9 m)
4. Vörös—zöldfoltos finomhomokos, meszes aleurolit orientáltan elhelyezkedő 

Mollusca maradványokkal (668,9 m)

* * *

Borehole Alcsútdoboz 2 

Hidegkút Sandstone Member

1. Intraformationally brecciated, plastoclastic, calcareous siltstone (700.3 — 
699.6 m)

2. Intraclastic, tectonically crushed dolomite marl (630.0 m)
3. Red fine-sandy, calcareous, microlaminated siltstone (668.9 m)
4. R ed—green-mottled, fine-sandy, calcareous siltstone with oriented mollusc 

remains (668.9 m)
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VIII. tábla -  Plate VIII

Alcsútdoboz 2. sz. fúrás 

Csopaki Márga Formáció
1. Mészkőlemezekkel, -lencsékkel tagolt vörös, leveles elválású márga 

(412,0-411.3 m)
2 —4. A márga és a mészkő szakaszok határának mikroszkópi képe. A határ 

egyenetlen, hullámos felszínű („mikrodiszkordancia” ). A 3. képen lát
ható, a határfelületből kiinduló, majd elhaló repedések valószínűleg 
száradási eredetűek (424,5 m). A 2. (484,0 m) és 4. képen (449,2 m) 
bioturbációs szerkezet is megfigyelhető

* * *

Borehole Alcsútdoboz 2 

Csopak Marl Formation
1. Red microlaminated marl interrupted by limestone laminae and lenses 

(412.0-411.3 m)
2 —4. Micro photograph of contact between marl and limestone passages. The 

boundary surface is uneven, wavy (’ ’microunconformity” ). The down
ward-narrowing cracks in Fig. 3, issuing from the contact are probably 
of desiccation origin (424.5 m). In Figs 2 (484.0 m) and 4 (449.2 m) 
bioturbation can also be observed
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IX. tábla -  Plate IX

Alcsútdoboz 2. sz. fúrás

Csopaki Már у и Formáció
1. Mészkőlencsés, kőzetlisztes márga (380,3 -379,4 m)
2. Ostracodás-erinoideás biomikropátit (431,3 m)
3. Bioklasztos oopátit (435,7 m)
4. Crinoideás biopátit (384,8 m)

:|í :<í ;jc

Borehole Alcsútdoboz 2

Csopak Marl Formation
1. Silty marl with limestone lenses (380.3—379.4 m)
2. Ostracoda 1-crinoidal biomicrosparite (431.3 m)
3. Bioclastic oösparite (435.7 m)
4. Crinoidal biosparite (384.8 m)
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X. tábla — Plate X

Alcsútdoboz 2. sz. fúrás 

Csopaki Márga Formáció
1. Sötét agyagosabb szakaszokkal tagolt világosszürke lemezes mészmárga 

(330,1-325,7 m)
2. Limonitos udvarit plasztoklasztok agyagos mikritben (330,1 m)
3. Infauna élettevékenysége következtében felszaggatott, áttört mikrorétegek 

(344,0 m)
4. Limonitos festésű üledékzsugorodási rések agyagos mikritben (466,1 m)

* * *

Borehole Alcsútdoboz 2

Csopak Marl Formation
1. Light grey laminated calcareous marl with dark and more argillaceous in

tervals (330.1—325.7 m)
2. Plastoclasts with a limonitic halo in argillaceous micrite (330.1 m)
3. Microlayers pierced and burrowed by infauna (344.0 m)
4. Shrinkage cracks with limonitic stain in argillaceous micrite (466.1 m)
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XI. tábla -  Plate XI

Alcsútdoboz 2. sz. fúrás

Csopaki Már g a Formáció
1. Mikrorétegzett dolomitmárga (316,1—315,4 m)
2. Pelites mikrit-sávokkal osztott mikropátit (329,4 m)

3 — 4. Életnyomok, bioturbációs formák laminált mikropátitban ; 3. = 348,0 m.
4. = 421,6 m

* * *

Borehole Alcsútdoboz 2 

Csopak Marl Formation
1. Microlaminated dolomite mari (316.1—315.4 m)
2. Pelitic microsparite with micrite bands (329.4 m)

3 —4. Trace fossils and bioturbation in laminated microsparite; 3 =  348.0 m, 
4 =  421.6 m
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XII. tábla — Plate XII

Alcsútdoboz 2. sz. fúrás

Aszófői Dolomit Formáció
1. Likacsos, jól rétegzett dolomit (254,8—254,2 m)
2. Tektonikusán összetört, vasas karbonáttal cementált dolomikrit (173,0 m)
3. Anhidrit csomós dolomikrit (280,2 m)
4. Anhidrittűs, csomós dolopelmikrit (78,3 m)

* * *

Borehole Alcsútdoboz 2

Aszófő Dolomite Formation
1. Porous, well-bedded dolomite (254.8—254.2 m)
2. Tectonically crushed dolomicrite cemented by ferruginous carbonate 

(173.0 m)
3. Dolomicrite with nodules of anhydrite (280.2 m)
4. Dolopelmierite with needles and nodules o f anhydrite (78.3 m)
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XIII. tábla -  Plate XIII

Köveskál 9. sz. fúrás 
Jellemző üledékes fáciesek

Nádaskúti Dolomit Tagozat
1. Likacsos dolomit (371,0 m)
2. Kőzetlisztes dolomit víztelenedési repedésekkel (301,9 m)

Hidegkúti Homokkő Tagozat
3. Mandula alakú, csijrkézett peremű üregek vörös színű, kőzetlisztes homok

kőben (251,5 m)

* * *

Borehole Köveskál 9 
Typical sedimentary facies

Nádaskút Dolomite Member
1. Porous dolomite (371.0 m)
2. Silty dolomite with shrinkage cracks (301.9 m)

Hidegkút Sandstone Member
3. Almond-shaped indented vugs in red silty sandstone (251.5 m)
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XIV. tábla -  Plate XIV

Köveskál 9. sz. fúrás 
Jellemző üledékes fáciesek

Csopaki Márga Formáció, alsó rétegcsoport
1. Kagylóhéj törmelékes bioklasztit (182,5 m)

Csopaki Márga Formáció, középső rétegcsoport
2. Ritmikus rétegzésű, vörös színű, márgás aleurolit világos-vörüsesszürke me

szes aleurolit féregjáratkitöltéssel (138,8 m)
Csopaki Márga Formáció, felső rétegcsoport

3. Bioklasztos mészkő jellemző települési módja (102,2 m)

Borehole Köveskál 9 
Typical sedimentary facies

Csopak Marl Formation, lower sequence
1. Bioclastite of shell debris (182.5 m)

Csopak Marl Formation, middle sequence
2. Red marly siltstone with pinkish-grey calcareous siltstone burrow-fill 

(138.8 m) ‘
Csopak Marl Formation, upper sequence

3. Characteristic bedding of bioclastic limestone (102.2 m)
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XV. tábla -  Plate XV

Köveskál 9. sz. fúrás 
Jellemző üledékes fáciesek

Amcsi Már g a Tagozat
1. Kagylókőbelek a szürke dolomit réteglapján (323.0 m)

Hidegkúti Homokkő Tagozat
2. Mászásnyomok a vörös aleurolit réteglapján (273,5 m)
3. Zöldesszürke—hal vány-vörösesszürke mikrorétegek ritmusos váltakozása 

bioturbációval (286,3 m)

Borehole Köveskál 9 
Typical sedimentary facies

Ar ács Muri Member
1. Internal moulds of bivalves on the bedding surface of grey dolomite (323.0 m) 

Hidegkút Sandstone Member
2. Worm-tracks on the bedding surface of red siltstone (273.5 m)
3. Alternation of greenish-grev to pale reddish-grey microlaminae disturbed 

by bioturbation) (286.3 m)
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XVI. tábla -  Plate XVI

Köveskál 9. sz. fúrás 
Jellemző üledékes fáciesek

Arácsi Márga Tagozat
1. Féregjárat-nyomok agyagos réteglapon (321,8 m)

Hidegkúti Homokkő Tagozat
2. Üledékrogyás (?) miatt kialakult zavart rétegzés (286,3 m)

* % *

Borehole Köveskál 9 
Typical sedimentary facies

Ar ács Marl Member
1. Worm-tracks on clayey bedding surface (321.8 m)

Hidegkút Sandstone Member
2. Stratification disturbed by slumping subsidence (?) (286.3 m)
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XVII. tábla -  Plate XVII

Köveskál 9. sz. fúrás 
Jellemző üledékes fáciesek

Hidegkúti Homokkő Tagozat
1. Hullámos rétegzésű dolomitos aleurolit (világos) és dolomitmárga (sötét) 

rétegek jellemző települése (kitűnően megfigyelhetők az alul éles fel
színre települő újabb üledék gradált leülepedésével keletkezett mikro- 
rétegek) (286,5 m)

2 —3. Dolomitos aleurolit és dolomitmárga sűrű váltakozása. A sötét anyaggal 
körülvett kerek—ovális átmetszetek féregjáratok. Az eredetileg közel 
párhuzamos rétegzést bioturbáció torzította el (285,0 m)

* * *

Borehole Köveskál 9 
Typical sedimentary facies

Hidegkút Sandstone Member
1. Wavy-bedded dolomitic siltstone (light) and dolomarl (dark). (Note 

graded microlayers with a sharp base.) (286.5m)
2 —3. Frequent alternation of dolomitic siltstone and dolomarl. Round and 

oval areas with dark surroundigs are worm-tracks. The originally sub- 
parallel stratification is disturbed by bioturbation (285.0 m)
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XVIÏI. tábla -  Plate XVIII

Köveskál 9. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

Aleurolit —homokkő fácies
1. Osztályozott, kvarcdús, vörös aleurolit—finomhomokkő kevés dolomittal 

(276,4 m) N = 34X, +  nikol
2. Aleurolit kevés dolomittal (xenomorf szemcsék) és muszkovittal (283,1 m) 

N =  53 X , + nikol

Borehole Köveskál 9 
Microfacies types

Siltstone —sandstone facies
1. Sorted, quartz-rich, slightly dolomitic red siltstone —fine sandstone (276.4 m), 

M = 34X ,  +  niçois
2. Siltstone with xenomorphic dolomite grains and muscovite flakes (283.1 in), 

M =  53 X , + niçois
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XIX. tábla -  Plate XIX

Köveskál 9. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

Rétegesen váltakozó terrigén- és dolomit-törmelékes fácies
1. Dolomitos (fehér) és törmelékes (sötétszürke) mikrorétegek bioturbáció kö

vetkeztében zavart településben (325,8 m)
2. Dolomitban dús (világos szürke) és dolomitban szegény (sötétszürke) mik

rorétegek. A csillámlemezek kitűnően mutatják a rétegzés irányát. A dolo
mitban szegény laminákban jól láthatóak a sajátalakú (rombusz-átmet- 
szetű), valószínűleg detritális eredetű dolomitszemcsék, melyeket csillám - 
lemezek és agyagásvány aprószemcsés mátrixa vesz körül (317,9 m)

3. Bioturbáció következtében keveredett kvarcdús és dolomitos rétegek. A 
középszürke elemek kerekített Echinodermata vázrészek (264,9 m)

-k -k -k

Borehole Köveskál 9 
Microfacies types

Microlaminated siliciclastic and dolomitic facies
1. Dolomitic (white) and siliciclastic (dark grey) microlayers, disturbed by 

bioturbation (325.8 m)
2. Dolomite-rich (light grey) and dolomite-poor (dark grey) microlayers. 

Bedding is well indicated by the orientation of mica flakes. Note, in the 
dolomite-poor laminae, the idiomorphic (rhombic in cross-section) dolomite 
grains o f probably detrital origin surrounded by a matrix of mica flakes and 
clay minerals (317.9 m)

■3. Quartz-rich and dolomitic layers mixed by bioturbation. The mid grey 
elements are rounded Echinoid skeletal grains (264.9 m)
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XX. tábla -  Plate XX

Köveskál 9. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

Rétegesen váltakozó terrigén- és dolomittörmelékes fácies
1. Kvarcban dús (világosszürke) aleurolit rétegre települő agyagos aleurolit; 

a mikrolaminációt bioturbáció zavarta meg (264,1 m) N = 2 1 x
2. Kvarcban dús mikroréteg finomszemcsés dolomitos aleurolitban (245,9 m) 

N =  21X
* * *

Borehole Köveskál 9 
Microfacies types

Microlaminated siliciclastic and dolomitic facies
1. Argillaceous siltstone overlying a quartz-rich (light-grey) siltstone layer; 

the microlamination is disturbed by bioturbation (264.1 m), M=21X
2. Quartz-rich lamina in fine-grained dolomitic siltstone (245.9 m), M = 2 1 x
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XXI. tábla -  Plate XXI

Köveskál 9. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

Finomtörmelékes—dolomitlisztes fácies
1. Dolomitban v i s z o n y l a g  szegény, finomszemcsés, csillámos aleurolit (362,9 m) 

N =  21X
2. Dolomit-romboéderek finomszemcsés mátrixban (252,5 m) N =  .53X

Borehole Köveskál 9 
Microfacies types

Fine-clastic —dolomite silt facies
1. Fine-grained, micaceous siltstone relatively poor in dolomite (362.9 m), 

M = 21X
2. Dolomite rhombohedra in a fine-grained matrix (252.5 m). M=53X
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XXII. tábla -  Plate XXII

Köveskál 9. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

Kőzetlisztes dolomit
1. Kőzetlisztes dolomit (világos fehér szemcsék = kvarc), (214,8 m) N =  34X 

Detritális dolomit
2. Kevés agyagos mátrix-szál körülvett önálló, sajátalakú, jól osztályozott 

dolomitszemcsék (327,4 m), N =  53X

 ̂  ̂ ^

Borehole Köveskál 9 
Microfacies types

Silty dolomite
1. Silty dolomite (light white grains = quartz) (214.8 m), M=34X 

Detrital dolomite
2. Independent, idiomorphic, fairly-graded dolomite grains surrounded by 

some argillaceous matrix (327,4 m), M =  53X
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XXIII. tábla -  Plate XXIII

Köveskál 9. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

Dolomikrit
1. Igen finomszemcsés, sötét dolomikrit még finomabb szemcsés, kerek-ovális 

intraklasztokkal és néhány kvarcszemcsével (fehér) (223,2 m) N =  21X
2. Atkristályosodott, foltokban nagyobb szemcséjű dolomitot tartalmazó kő

zetváltozat (átmenet a dolomikritből a dolopátitba) (44,5 m) N = 34X
* :Jc *

Borehole Köveskál 9 
Microfacies types

Dolomicrite
]. Very fine-crystalline, dark dolomicrite and microcrystalline, round-oval 

intraclasts and quartz grains (white) (223.2 m), M = 2 1 x  
2. Recrystallized dolomicrosparite with coarser dolosparite patches (44.5 m), 

M = 34 X
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XXIV. tábla -  Plate XXIV

Köveskál 9. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

Dolopátit
1. Különböző méretű kristályokból álló dolomit mikrosztilolittal (298,1 m)
2. Különböző méretű kristályokból felépülő dolomit kevés kvarccal (298,l m)
3. Inekvigranuláris, durvaszemcsés dolopátit (a nagyobb fehér foltok pórusok) 

(305,8 m)

* * *

Borehole Köveskál 9 
Microfacies types

Dolosparite
1. Inequigranular dolomite with microstylolite (298.1 m)
2. Inequigranular dolomite with a few quartz grains (298.1 m)
3. Inequigranular, coarse-cristalline dolosparite (the larger white patches are 

pores) (305.8 m)
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XXV. tábla -  Plate XXV

Köveskál 9. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

Bioklasztos wacko,stone — packstone fácies
1. Korrodált—koptatott Echinodermata-vázrészek, kvare-kőzetlisztes dolo

mitban (102,8 m)
Biokalkarenit packstone — g rainstone

2. Crinoidea-nyéltagok, vasas dolomit kitöltésű Mollusca-héjtöredékek, vala
mint mikrites peremű, vasas dolomitpáttal kitöltött pelletf ?) eredetű szem
csék grainstoneban (90,0 m)

3 Dolomit-réteg feltépett és bekérgezett darabjai (327,4 m)
4. Glaukonit (sötétszürke foltok) a vasas dolomit-póruskitöltés utáni legutolsó 

kiválásként (304,2 m)

Borehole Köveskál 9 
Microfacies types

Bioclastic wackestone-packstone facies
1. Corroded and rounded Echinoid skeletal grains in silty dolomite (102.8 m)

Biocalcarenite packstone —grainstone
2. Crinoidea grainstone with caleitic Crinoid ossicles, Mollusc shell fragments 

with ferruginous dolomite-fill and micrit-rimmed nodules filled with fer
ruginous sparry dolomite (pellet?). The late-diagenetic cement is ferruginous 
dolomite as well (90.0 m)

3. Cracked and coated fragments of a dolomite lamina (327.4 m)
4. Appearance of glauconite (dark grey patches) segregated after the pores 

had been filled by ferruginous dolomite (304.2 m)
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XXVI. tábla -  Plate XXVI

Köveskál 9. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

Ooidos dolomikropátit fácies
1. Különböző méretű és alakú ooidok mikritben (58,9 m)
2. Tört ooidok (58,9 m)
3. Iker-ooidok (alul nagyobb kvarc-tartalmú, sötét dolomikrit intraklaszt) 

(58,9 m)
4. Átkristályosodott ooidok? (364,6 m)

* * *

Borehole Köveskál 9 
Microfacies types

Oöidal dolomicros parité facies
1. Oöids of varying size and shape in micrite (58.9 m)
2. Broken oöids (58.9 m)
3. Twin-oöids (bottom: dark dolomicrite intraclast with comparatively higher 

quartz content) (58.9 m)
4. Recrystallized oöids? (364.6 m)
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XXVII. tábla -  Plate XXVII

Köveskál 9. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

Egyéb
1. Vékony mikrittel bevont, lekerekített kalcit-egykristályok (Echinodermata 

vázelemek?) vasas dolomitban (330,1 m)
2. Pirites koszorúval körülvett pórusok (járatok?, kioldott ooidok?) kvarcdús 

dolomitban (371,9 m)
3. Csigahéj-töredékekből felépülő grainstone (295,9 m)

*  *  *

Borehole Köveskál 9 
Microfacies types

Miscellaneous
1. Rounded calcite monocrystals coated by a thin layer of micrite (skeletal 

parts of echinoids?) in limonitic dolomite (330.1 m)
2. Pvrite-rimmed pores (burrows?, dissolved oöids?) in quartz-rich dolomite 

(371.9 m)
3. Grainstone composed of gastropod debris (295.9 m)
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XXVIII. tábla -  Plate XXVIII

Bakonyszűcs 3. sz. fúrás 
Jellemző üledékes fáciesek

Hidegkiíti Homokkő Tagozat
1. Világosvörös színű kőzetlisztes és sötétvörös, agyagos aleurolit rétegzettsége. 

A világos rétegben jól kivehető a belső mikrorétegzettség és -keresztréteg
zettség. A rétegzési forma a hullámbázis fölötti zónára jellemző, vonszoló 
áramok lerakta üledék felhalmozódási jellegeit mutatja. Baloldalt kitöltött 
járatok, középen anhidritcsomó figyelhető meg (894,4 m)

2. Világos vörös kőzetliszt és sötét vörös, agyagos aleurolit ritmusos rétegzése. 
Alul kis amplitúdójú hullámfodor, fent aleurolittal kitöltött féregjáratnyo- 
mok láthatók (907,0 m)

3. Anhidrit csomók vörös aleurolitban (894,0 m)

* * *

Borehole Bakonyszűcs 3 
Typical sedimentary facies

Hidegkút Sandstone Member
1. Stratification o f pink silty and dark red argillaceous siltstone. Note the 

distinct internal micro- and micro-crosslamination in the silty layer. The 
bedding structures exhibit features of sediments deposited by traction 
currents in the upper subtidal zone. Note the filled burrows (left) and the 
anhydrite nodule (centre) (894.4 m)

2. Alternating bedding o f pink siltstone and red argillaceous siltstone. Note 
the ripple-mark of low amplitude (bottom) and the siltstone-filled worm 
tracks (top) (907.0 m)

3. Anhydrite nodules in red siltstone (894.0 m)
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XXIX. tábla -  Plate XXIX

Bakonyszűcs 3. sz. fúrás 
Jellemző üledékes fáciesek

Csopaki Márga Formáció
1. Világoszöld mészmárga lencsék meszes aleurolitban (841,1 m)
2. Zöld színű meszes aleurolitban világosszürke —fehér mészmárga lencsék 

(811,6 m)
3. Sötétebb és világosabb zöldesszürke aleurolit érintkezése. Mindkét z'éteg 

bőven tartalmaz kissé koptatott Crinoidea vázelemeket (802,7 m)

* * *

Borehole Bakonyszűcs 3
Typical sedimentary facies

Csopak Marl Fonnation
1. Light green calcareous marl lenses in calcareous siltstone (841.1 m)
2. Light grey —white calcareous marl lenses in green calcareous siltstone 

(811.6 m)
3. Contact of darker and lighter greenish-grey siltstone. Both layers are rich 

in subrounded skeletal grains of Crinoids (802.7 m)
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XXX. tábla -  Plate XXX

Bakonyszűcs 3. sz. fúrás 
Jellemző üledékes fáciesek

Csopaki Márga Formáció legfelső, átmeneti rétegei
1. Mikrorétegzett, sávos márga-darabok sárgásszürke, finomszemcsés márgá- 

ban. A sávozott márgát száradási repedések járják át, utólagos kaiéit kitöl
téssel (762,6 m)
Aszófői Dolomit Formáció

2. Típusos aszófői dolomit. Alul száradási repedésekkel, litoklázisokkal. Kö
zépen és felül kőzetlisztes, porózus, autigénbreccsás dolomit (735,7 m)

3. Alul és felül finomszemcsés, sárgásszürke dolomit száradási repedésekkel 
(a felső, agyagos réteglapon kitűnően kirajzolódnak a száradási repedések 
nyomvonalai), középen pórusos—sejtes világos-sárgásszíirke dolomit 
(719,7 m)

* * *

Borehole Bakonyszűcs 3 
Typical sedimentary facies

Csopak Marl Formation, uppermost transitional beds
1. Microlaminated banded marl fragments in yellowish -grey, fine-grained marl, 

desiccation cracks in the microlaminated marl were subsequently filled by 
calcite (762.6 m)
Aszófő Dolomite Formation

2. Typical Aszófő Dolomite. Note desiccation cracks and lithoclases (bottom) 
and silty, porous, intraformationallv brecciated dolomite (centre and top) 
(735.7 m)

3. Fine-grained, yellowish-grey dolomite with desiccation cracks (bottom and 
top) (note desiccation cracks on the upper clayey bedding surface), porous- 
cellular light yellowish-grey dolomite (centre) (719.7 m)
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XXXI. tábla -  Plate XXXI

Bakonyszőcs 3. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

1. Terrigén törmelékes fácies
1. Durvaszemcsés kvarchomokkő vasas dolomit és anhidrit kötőanyaggal 

(887,5 m) N= 2 1X
2. Vörös, laminált kvarckőzetliszt dolomit- és anhidrit kötőanyaggal (896,0 m) 

N = 8 X

Borehole Bakonyszűcs 3 
Mikrofácies types

1 Siliciclastic facies
1. Coarse-grained quartz-sandstone with dolomite and anhydrite cement 

(887.5 m), M = 21 X
2. Red, laminated quartz silt with dolomite and anhydrite cement (896.0 m), 

M = 8 X
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XXXII. tábla -  Plate XXXII

Bakonyszűcs 3. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

1. Terr igén törmelékes fácies
1. Szürke, mikrorétegzett, ill. -keresztrétegzett dolomitos kvarckőzetliszt 

(865,8 m) N =  21 X
2. Dolomit fácies

2. Mikroréteges dolomikrit—dolomikropátit (766,6 m) JST=8X

* * *

Borehole Bakonyszűcs 3 
Microfacies types

1 Siliciclastic facies
1. Grey microlaminated or micro-cross-laminated dolomitic quartzsilt (865.8 m), 

M = 21X
2 Dolomite facies

2. Microlaminated dolomicrite — dolomierosparite (766:6 m), M = 8 X
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2. Dolomit fácies

XXXIII. tábla -  Plate XXXIII

Bakonyszűcs 3. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

7. Dolomikropátit — pátit „madárszem” pórusszerkezettel, anhidrites pórus 
kitöltéssel (862,0) N = 8 X

2. Dolopátit druzás anhidrit kitöltéssel (864,3 m) N = 8 X

2 Dolomite facies 
7. Dolomicrosparite -

* * ❖

Borehole Bakonyszűcs 3 
Microfacies types

-sparite. Bird’s eye pores are filled by anhydrite (862.0 m).
M =  8 X

2. Dolosparite with drusy anhydrite fill (864.3 m), M = 8 X
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XXXIV. tábla -  Plate XXXIV

Bakonyszűcs 3. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

3. Bioklasztit fácies
Bioklasztos wackestone

1. Szintaxiális peremű Crinoidea vázelemek és Mollusca héjtöredékek mikro- 
pátitban (795,0 m) N= 2 1X

2. Kvarckőzetlisztes foraminiferás mikropátit (wackestone) (852,1 m) N =  53X
 ̂ ^

Borehole Bakonyszűcs 3
Microfacies types

3 Bioclastic facies 
Bioclastic wackestone

1. Crinoidal skeletal grains with syntaxial rim and mollusc shell debris in 
microsparite (795.0 m), M=21X

2. Foraminiferal microsparite with quartz silt (wackestone) (852.1 m), M =  53X
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XXXV. tábla -  Plate XXXV

Bakonyszücs 3. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

3. Bioklasztit fácies
Bioklasztos packstone — wackestone

1. Kvarckőzetlisztes bioklasztos mikropátit (packstone— wackestone)'hullám - 
barázdás rétegfelszínnel (815,4 m) N = 8 X

2. Kvarckőzetlisztes bioklasztos mikropátit (packstone)’ (815,4 m) N = 8X
:[; * *

Borehole Bakonyszücs 3 
Microfacies types

3 Bioclastic facies
Biodastic packstone —wackestone

1. Bioclastic microsparite with quartz silt (packstone —wackestone) with a 
ripple-marked bedding surface (815.4 m), M =  8X

2. Bioclastic microsparite with quartz silt (packstone) (815.4 m), M = 8 X
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XXXVI. tábla -  Plate XXXVI

Bakonyszűcs 3. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

3. Bioklasztit fácies
Biokalkarenit packstone —grainstone

1. Crinoidit. Kötőanyagát többnyire a vázelemek szintaxiális pereme adja. 
A kéjt bal alsó részétől a jobb felső része felé tartó sztilolit mentén glaukonit 
is megjelenik (831,5 m) N =  21X

2. Crinoidea grainstone. A vázelemek széle elmosódó, a köztes teret kizárólag 
a széles szintaxiális perem kalcitja tölti ki (830,5 m) N = 2 1 X

 ̂  ̂ ^

Borehole Bakonyszűcs 3 
Microfacies types

3 Bioclastic facies
Biocalcarenite packstone—grainstone

1. Crinoidite. The skeletal parts are usually cemented by the syntaxial rims 
of the crinoids. Along the stylolite running from bottom left to top right, 
some glauconite appears, too (831.5 m), M=21X

2. Crinoidea grainstone. The edges o f the skeletal elements are blurred, the 
pores are filled by the calcite of the thick syntaxial rim (830.5 m), M = 21X



251



252

XXXVII. tábla -  Plate XXXVII

Bakonyszűcs 3. sz. fúrás
.Mikrofacies típusok

3. BioJclasztit fácies
Biokalkarenit parkstone —wackestone

1. Crinoideás biomikrit (packstone). A köztes anyagban apró kvarekőzetliszt 
szemcsék is megfigyelhetők (789,5 m) N = 2 l X

2. Crinoideás — alárendelten Mollusca-héjtöredékes — biopátit. és márgás 
biomikrit hullámos érintkezési felszíne (798.6 m) N = 8X

Borehole Bakonyszűcs 3 
Microfacies types

3 Bioclastic facies
Biocalcarenite packstone —wackestone

1. Crinoidal biomicrite (packstone). Note the tiny quartz silt grains in the 
interstices (789.5 m), M = 2 1 x

2. Wavy contact surface of crinoidal biosparite (with subordinate mollusc 
shell fragments) and marly biomicrite (798.6 m), M = 8 X
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XXXVIII. tábla -  Plate XXXVIII

Bakonyszűcs 3. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

3. Bioklasztit fácies
Biokalkarenit packstone —wackestone

1. Mollusca-héjtöredékes biopátitlencse vegyes bioklasztitban (827,8 m)
2. Kagyló- és csigahéj töredékes biomikrit (844,6 m)
3. Mollusca-héj töredékes biomikrit (egyedi fácies) (848,2 m)

5{c íjc

Borehole Bakonyszűcs 3 
Microfacies types

3 Bioclastic fácies
Biocalcarenite packstone—wackestone

1. Biosparite lens with mollusc shell debris in mixed bioclastite (827.8 m)
2. Biomicrite with bivalve and gastropod debris (844.6 m)
3. Biomicrite with mollusc shells (individual facies) (848.2 m)
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XXXIX. tábla -  Plate XXXIX

Bakonyszűcs 3. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

3. Bioklasztit fades
1. Crinoideás biomikropátit (832,9 m) N = 21 X
2. Kaleitos bioklasztok, valamint kioldott magvú ooidok pátos, vasas dolomit 

kitöltéssel. A kötőanyag mikropát (809,0 m) N = 2 1 x

* * *

Borehole Bakonyszűcs 3 
Microfacies types

3 Bioclastic fades
1. Crinoidal biomicrosparite (832.9 m), M = 2 1 x
2. Calcite bioclasts and oöids of dissolved nuclei filled with ferruginous dolo

mite. The cement is microsparite (809.0 m), M=21 X
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XL. tábla — Plate XL

Bakonyszűcs 3. sz. fúrás 
Mikrofacies típusok

2. Dolomit fácies
Ooidos — peloidos dolomit változatok

1. Egész és tört ooidok, mikritcsomók, valamint nyúlt, féregszerű mikrites 
alakos elemek dolomikropátitban (697,6 m) N = 53 X

2. Ooidokat, bekérgezett szemcséket, peloidokat és nyúlt, féregszerű eleme
ket is tartalmazó, kaotikus szövetű dolomikropátit (711,7 m) N=21 X

* * *

Borehole Bakonyszűcs 3 
Microfacies types

2 Dolomite facies
O 'ôidal and peloidal dolomites

1. Oöids and broken oöids, micrite lumps and elongate, worm-like, micritic 
elements in dolomicrosparite (697.6 m), M=53X

2. Dolomicrosparite of chaotic texture containing oöids, coated grains and 
peloids as well as elongate worm-like elements (711.7 m), M = 2 1 x
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XLI. tábla -  Plate XL1

Bakonyszűcs 3. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

2. Dolomit fácies
Ooidos—peloidos dolomit változatok

1. Mollusca-héjtöredékes peloidos dolomikropátit (759,4 m) N = 21 X
2. Peloidos dolomikropátit (730.0 m) N =53X

Borehole Bakonyszűcs 3
Microfaeies types

2 Dolomite facies
Oöidal and peloidal dolom ites

1. Peloidal dolomicrosparite with mollusc shell debris (759.4 ni), M=21X
2. Peloidal dolomicrosparite (730.0 m), M = 53X
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XLII. tábla -  Plate XLII

Bakonyszűcs 3. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

2. Dolomit fáicies
Ooidos — peloidos dolomit változatok

1. Pelletek, mikritcsomók és vékony, nyúlt féregszerű mikrites képletek dolo- 
mikropátos alapanyagban (694,8 m) N =  21 X

2. Peloidos mikropátit és mikropátit váltakozása mikrosztilolitos felszínekkel 
(678,7 m) N =  21 X

ÿ $

Borehole Bakonyszűcs 3 
Microfacies types

2 Dolomite facies
Oöidal and peloidal dolomites

1. Pellets, micrite lumjjs and thin, elongate worm-like mierite structures in a 
dolomicrosparite matrix (694.8 m), M = 21X

2. Alternation of peloidal microsparite and pure microsparite with microstylo- 
litic surfaces (678.7 m), M = 2 l X
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XLIIÏ. tábla -  Plate XLIII

Bakonyszűcs 3. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

2. Dolomit fácies
Evaporilos változatok

1. Foltos dolomikropátit, tűs gipszkristályok kioldása után képződött mozaikos 
kaiéit pszeudomorfózákkal (667,2 m) N = 8X

2. Dolomikropátit az evaporitcsomók helyén képződött kaiéit pszeudomorfó
zákkal. A kisebb üregeket kaiéit egykristály, a közepes méretűeket 2—6 
kalcitpátszemcse, a nagyobb üregeket (1. a többi fotót) mozaikos kalcitpát 
tölti ki (720,0 m) N =  21 X

❖  * Ф

Borehole Bakonyszűcs 3 
Microfacies types

2 Dolomite facies 
Evaporitic rock types

1. Mottled dolomicrosparite with mosaic caleite pseudomorphs formed after 
dissolution of acicular gypsum crystals (667.2 m), M = 8 X

2. Dolomicrosparite with caleite pseudomorphs formed after dissolution of eva- 
porite nodules. Small cavities are filled by caleite monocrystals, middle ones 
by 2—6 spar grains, big ones (see other pfotos) by spar mosaic (720.0 m), 
M = 21 X
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XLIV. tábla -  Plate XLIV

Bakonyszűcs 3. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

2. Dolomit fácies
Evaporitos és egyéb kőzetváltozatok

1. Kőzetlisztes, bioturbált dolomikrit (695,3 m) N =  21X
2. Dolomikrit tűs gipszkristályok kioldása után kivált kaiéit pszeudomorfó- 

zákkal (745,7 m) N = 2 l X

* * *

Borehole Bakonyszűcs 3 
Microfacies types

2 Dolomite facies
Evaporitic and other rock types

1. Silty, bioturbated dolomicrite (695.3 m), M = 2 1 x
2. Dolomicrite with calcite pseudomorphe formed after dissolution of acicular 

gypsum crystals (745.7 m), M=21X
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XLV. tábla -  Plate XLV

Bakonyszűcs 3. sz. fúrás 
Mikrofácies típusok

2. Dolomit, fácies
Evaporitos kőzetváltozatok

1. Mikrosávos, agyagos dolomikrit, a kioldódott evaporitok helyén kivált kaiéit 
pszeudomorfózákkal. Az evaporit a rétegzéssel párhuzamosan települ 
(681,2 m) N = 21 X

2. Kioldódott evaporitok (kősó?) utáni üregek dolomikritben. (Egyedi fácies; 
csak az Aszófői Dolomit Formáció legfelső 2 méterében fordult elő.) (656,9 m) 
N =53X

Borehole Bakonyszűcs 3 
Microfacies types

2 Dolomite facies 
Evaporitic rock types

1. Microlaminated, argillaceous dolomicrite with calcite pseudomorphs formed 
after dissolution of evaporite. The evaporite band is parallel to bedding 
(681.2 m), M = 21 X

2. Moulds in dolomicrite formed after dissolution ofcvaporites (halite?). (This 
facies occurs only in the uppermost 2 m of the Aszófő Dolomite Forma
tion.) (656.9 m), M=53X
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XLVI. tábla -  Plate XLVI

Alsószalma vár 1. sz. fúrás 
Jellemző üledékes fáciesek

1. Intraklasztos réteg porózus dolomitos homokkő alatt (455,9 m)
2. Szindiagenetikus gipszcsomó világosszürke, kissé kőzetlisztes dolomitban. 

A gipszcsomó környezetében zsugorodási repedések figyelhetők meg 
(450,5 m)

3. Szürke csillámos homokos aleurolit rétegfelszíne, kagyló-kőbelekkel (411,9 m)
4. Hullámbarázda vörös aleurolit réteglapján (388,8 m)

* * ❖

Borehole Alsószalma vár ]
Typical sedimentary facies

1. Intraclastic layer beneath porous dolomitic sandstone (455.9 m)
2. Syndiagenetic gypsum nodule in light grey, slightly silty dolomite. Note the 

shrinkage cracks surrounding the nodule (450.5 m)
3. Bedding surface with internal moulds of bivalves in grey micaceous sandy 

siltstone (411.9 m)
4. Ripple-mark on the bedding surface of red siltstone (388.8 m)
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XLVII. tábla -  Plate XLVII

Alsószalmavár 1. sz. fúrás 
Jellemző üledékes fáciesek

í. U-alakú. idegen anyaggal kitöltött féregjáratnyomok finomszemcsés vörös 
aleurolitban (388.8 m)

2. Rétegződéssel párhuzamos és merőleges féregjáratnyomok meszes aleuro
litban — a Hidegkúti Homokkő bázisrétegei közelében (38!),0 m)

■3. Lencsés rétegzésű vörös, agyagos aleurolitban hengeres átmetszetű féreg- 
j ár at nyom (352.0 m)

4. Zöldesszürke mészlencsés márga — életnyomokkal — a Csopaki Márga alsó 
szakaszából (274.3 m)

Borehole Alsószalmavár 1 
Typical sedimentary facies

1. U-shaped burrows in red fine-grained siltstone (388.8 m)
2. Burrows parallel and normal to stratification in calcareous siltstone near 

the basal bed; of the Hidegkút Sandstone (389.0 m)
■3. Cross-section o f cylindrical burrows in red argillaceous, lenticular siltstone 

(352.0 m)
4. Greenish-grey marl with lime lenses and burrows from the lower reaches of 

the Csopak Marl (274.3 m)
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XLVIII. tábla -  Plate XLY III

Alsószalma vár 1. sz. fúrás 
Jellemző mikrofáciesek

1. Homokszemcsék, valamint igen gyengén kivehető, az átkristályosodás 
miatt belső szerkezetüket vesztett ooidok inekvigranuláris dolomitban. A 
kép felső harmadában látható sztilolitban glaukonit felhalmozódás ismer
hető fel (448,0 m)

2. Dolomitmárga lencse aleurolitban (437,4 m)
3. Átkristályosodott Mollusca-héjtöredékek inekvigranuláris, mozaikos dolo

mitban; az üregeket pátos gipsz tölti ki (411,9 m)
4. Finomszemcsés, márgás dolomitban pátos kalcittai kitöltött Mollusca-héj

töredékek (bioklasztos packstone —vvackestone). A kép közepén lévő vé
konyhéjú Molluscát kitöltő kőzetben kis Foramini ferák és egyéb Mollusca- 
héjtöredékek vannak (246,6 m)

* * *

Borehole Alsószalmavár 1 
Typical microfacies

1. Sand grains and very poorly discernable oöids in inequigranular dolomite. 
The oöids have lost their internal structure due to recrystallization. Note 
the accumulation of glauconite in a stylolite surface in the upper third of 
the photo (448.0 m)

2. Dolomarl lense in siltstone (437.4 m)
3. Recrystallized mollusc shell detritus in inequigranular, mosaic-dolosparite ; 

the voids are filled with sparry gypsum (411.9 m)
4. Mollusc shell detritus filled with sparry calcite in fine-grained, marly do

lomite (bioclastic packstone—wackestone) (246.6 m)
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XLÏX. tábla -  Plate XLIX

Alsószalma vár 1. sz. fúrás 
Jellemző mikrofáciesek

7. Kvarckőzetliszt koptatott bioklaszt szemcsékkel (bioklasztos wackestone) 
(292,0 m)

2. Mollusca-héjtöredékes wackestone degradálódott Crinoidea-nyéltaggal (nyíl
lal jelölve), és más, apró, felismerhetetlen eredetű bioklaszttal (271,0 m)

3. Szoros illeszkedést!, kissé koptatott Crinoidea-vázelemek (középszürke fol
tok), vékonyhéjú kagylók töredékei és egy kis-Foraminifera Crinoidea 
grainstonban. A kötőanyag a Crinoidea-nyéltagok szintaxiális pereme. 
A bal alsó sarokban utólagosan kivált vasas dolomit látható (245,0 m)

4. Szemcseközi glaukonit (nyíllal jelölve) a bioklasztos wackestonban (239,5 m)

* *

Borehole Alsószalmavár 1 
Typical microfacies

7. Quartz silt with rounded bioclastic grains (bioelastic wackestone) (292.0 m)
2. Wackestone with mollusc shell detritus, degraded ossicle of Crinoidea (arrow) 

and other, tiny bioclasts of indiscernable origin (271.0 m)
3. Closely packed, slightly worn crinoid ossicles, fragments of thin-walled 

bivalves and one small Foraminifera in Crinoidea grainstone. The syntaxial 
rims of Crinoidea ossicles give the cement. Note the subsequently precipi
tated ferruginous dolomite spar (bottom left corner) (245.0 m)

4. Interstitial glauconite (arrow) in bioclastic wackestone (239.5 m)
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L. tábla — Plate L

Alesútdoboz 2. sz. fúrás

1. Gyclogyra ? mahajeri Blíönn. et al. metszetek (761,0 m) N=130X
2. Biopátitban Spirorbis phlyctaena Brönn. et al. (745,0 m) N =  45X
3. Rectocornuspira résein O r a v e c z -S c h e f f e r  (757,9 m) N =  130 X
4. Rectocornuspira reschi O r a v e c z -S c h e f f e r  (757,9 m) N=130X
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LL tábla — Plate LI

Bakonyszűcs 3. sz. fúrás

1 —3. Meandrospira pusilla (Ho)
1. =  837,3 m; 2., 3. =  811,5 m N=200X
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LÏI. tábla — Plate LIÏ

Bakonyszűcs 3. sz. fúrás

1. Glomospirella irregularis (M o e l l e r ) (807,4 m) N=200X
2. Glomospirella cf. vulgaris Ho (782,4 in) N =  200X
3. Glomospirella cf. triphonensis Ba u d  et al. (Iszkt. 3. 68,0 m) N =  130X
4. Glomospira reguláris L ip in a  (771,4 m) N=200X

Iszk t. 3. =  Iszk aszentgyörgy  3. sz. fúrás.
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LUI. tábla -  Plate LUI

Bakonyszűcs 3. sz. fúrás

1. Ammodiscus ef. parapriscus Ho (782,4 m) N=200X
2. Glomospira simplex H a r l t o n  (771,4 m) N = 200X
3. Glomospira sinensis var. rara Ho (Iszkt. 3. 40,0 m) N =  130 X
4. Glomospira aff. sinensis Ho (854,0 — 854.2 m) N=200X

Iszk t. 3. =  Iszkaszentgyörgy  3. sz. fúrás.
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LIV. tábla -  Plate LIV

Alcsútdoboz 2. sz. fúrás

7 —2. Lapposisporites villosus V i s s c h e r  1966. (919,0 m)

N = 1000 X .
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LV. tábla -  Plate LV

Alcsútdoboz 2. sz. fúrás

l a —h. Lapposisporites villosus V i s s c h e r  1966. (919,0 m)
2 —3. Tympanicysta sp. (919,0 га)

N = 1000 X .
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LVI. tábla -  Plate LVI

1 —3. L ар pos is pori tes n o v . sp. in d .  (G ó c z á n ) (A d . 2. 919 ,0  m )

1. Calamospora sp. ( K k .  9. 377 ,8  m )
•5. Baltisphaeridium brevispinosum (Eis. 1931) D o w n ie  1959. 

(A d . 2. 904 ,0  m )
6. Tympanicysta sp. ( K k .  9. 377 ,7  m )

7. Tympanicysta sp. (A d . 2. 919 ,0  m )

N  =  1000 X .
A d . 2. =  A lcsú td ob oz  2. sz. fúrás.
K k . 9. =  K ovesk á l 9. sz. fúrás.
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LVII. tábla -  Plate LVII

1. Lapposisporites villosus ViSSCHER 1966. (Ad. 2. 919,0 m)
2. Lapposisporites sp. (Ad. 2. 919,0 m)
3. Lapposisporites sp. (Kk. 9. 377,8 m)
4. ,,Spinotriletes”  cf. echinoides Mädler 1964. (Ad. 2. 919,0 m) 

5 —6. Gorgonisphaeridium absitum W icander 1974. (Ad. 2. 906,0 m).
A 6. kép fáziskontraszt felvétel

N  =  1000 X .
A d . 2. =  A losú td ob oz  2. sz. fúrás.
K k . 9. =  K övesk á l 9. sz. fúrás.
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LVIII. tábla -  Plate LVIII

l a —b. Kraeuselisporites spinulosus Jansontus 1962. (Ad. 2. 906,0 m) 
2a—b. Aculeisporites cf. variábilis Jaxsonius 1962. (Kk. 9. 377,8 m)

N  =  1000 X .
A d . 2. =  A lcsú td ob oz  2. sz. fúrás.
K k . 9. =  K övesk á l 9. sz. fúrás.
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LIX. tábla — Plate LIX

1. Kraeuselisporites apiculatus Jansonius 1962. (Kk. 9. 377.8 m)
2 —3. Kraeuselisporites apiculatus Jansonius 1962. (Ad. 2. 919,0 m) 

4. Aculeisporites variábilis Jansonius 1962. (Kk. 9. 377,8 m)
•5. Duplicisporites jansoniusi nov. sp. (Góczán) (Ad. 2. 919,0 m)

N  =  1000 X .
K k . 9. =  K öveskál 9. sz. fúrás.
A d . 2. =  A lesú td ob oz  2. sz. fúrás.
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LX. tábla — Plate LX

1 —2. Endosporites papillatus Jansonius 1962. ( K k .  9. 377 ,8  m ) 

3 —4. Endosporites papillatus Jansonius 1962. ( K k .  9. 377 ,8  m )

■5 — 6. Endosporites papillatus J a n s o n iu s  1962. ( K k .  9. 377 ,8  m )
7. Endosporites papillatus Jansonius 1962. ( K k .  9. 377 ,8  m) 

8 —10. Aculeisporites variábilis Jansonius 1962. ( K k .  9. 377 ,8  m)
11. Punctatisporites sp. (A d . 2. 906 ,0  m )

12. Anaplanisporites stipulatus Jansonius 1962. ( K k .  9. 377 ,8  m )

N  =  1000 X  •
K k . 9. =  K övesk á l 9. sz. fúrás.
A d . 2. =  A losú td ob oz  2. sz. fúrás.
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LXI. tábla -  Plate LXI

A lc s ú td o b o z  2. sz. fú rá s

1. Lunatisporites noviaulensis (Leschik 1956) Scheuring 1970. (919,0 m)
2. Lunatisporites novimundi (Jansonius 1962) Scheuring 1970. (919,0 m) 

3 —4. Klausipollenites scheubergeri (R. Potonié et K laus 1954) Jansonius
1962. (919,0 m)

•5. Gorgonisphaeridium absitum W icander 1974. (898,0 m)

N = 1000 X .
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LXII. tábla -  Plate LXH

Alcsútdoboz 2. sz. fúrás

1. Striatoabieites richteri (Klaus 1955) Hart 1965. (919,0 m) 
2 —3. Striatoabieites balmei K laus 1964. (906,0 m)

4. Falzisporites sp. (Kk. 9. 377,8 m)
■5. Microcachrydites sittleri Klaus 1964. (906,0 m)

N =  1000 X •
Kk. 9. =  Kövoskál 9. sz. fúrás.
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LXIII. tábla -  Plate LXI1I

1 —5. Cycloqranisporites div. sp. (1 — 2. Bsz. 3. 912,0 — 913.0 m; 3 —5. Kk. 9.
356.0 m)

6 — 7. Spheripollenit.es balmei Jansonius 1962. ( К к. 9. 356,0 m)
8 — 10. Spheripollenites div. sp. (8—9. Kk. 9. 356,0 m; 10. Kk. 9. 368,4 m)

11. Lunatisporites nov. sp. ind. (Gó c z á n ) (Kk. 9. 356,0 m)
12. Falzisporites sp. (Kk. 9. 356,0 m)

13 — 14. Cycadopites coxii Yisscher 1966. (13. Ad. 2. 840,0 m; 14. Kk. 9.
356.0 m)

15. Micrhystridium ef. fragile. Defl. 1947. (Kk. 9. 368,4 m)

N =  1000 X .
Bsz. 3. =  Bakonyszűcs 3. sz. fúrás. 
Kk. 9. =  Köveskál 9. sz. fúrás.
Ad. 2. =  Alcsútdoboz 2. sz. fúrás.
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LXIV. tábla -  Plate LXIV

Köveskál 9. 8z. fúrás

1 —4. Spheripollenites div. sp.
(1 -2 .  356,0  m ; 3. 377.1 m ; 4. 376,4 m)

5 — 17. Scythiana spinulosa G ó c zán  1987
(5 — 8. = paratípus, 292,0 — 293,0 m; 7., 8. =  SEM felvételek: 7. = 
4400X , 8. =  10 000X; 9 -1 4 .  =  holotípus, 304,0-305,0 m; 10-14 . 
=  a 9. szemcse SEM felvételei : 11., 12. =  3000X ; 13—14. =  12 OOOX ; 
15—17. =  paratípusok; 15. = 289,0 — 290,0 m; 16., 17. =  Ad. 2.
708,8 m)

1 - 6 . ,  9., 10., 1 5 -1 7 .  N  =  1000X .
Ad. 2. =  Alcsútdoboz 2. sz. fúrás.
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LXV. tábla -  Plate LXV

1 — 5. Veryhachium irreguläre Jekhowsky 1961 
(Ad. 2. 689,40 m)

6 —9. Metaleiofusa compressa Schön. 1967
{6. =  Ad. 2. 689,4 m; 7. Kk. 9. 304,0-305,0 m; 8 - 9 .  =  Kk. 9. 
266,0-267,0 m)

10 — 19. Scythiana spinulissima GóczÁn 1987
(10 — 14. = holotípus, Kk. 9. 336,5 m; 12 — 13. =  a 10 — 11. szemcse 
SEM felvételei; 14. =  a 10 — 11. szemcse SEM felvétele 6000X ; 15. 
=  Kk. 9. 329,0 — 330,0 m, 3000X ; 16. =  a 15. szemcse SEM felvétele, 
10 000 X ; 17. = Kk. 9. 336,5, 18. =  Ad. 2. 708,8 m, 19. =  Kk. 9. 
336,5 m

1 - 9., 10., 11- 13., 17- 19. N  =  1000X .
A d . 2. =  A lcsú td ob oz  2. sz. fúrás.
K k . 9. =  K övesk á l 9. sz. fúrás.
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1 - 4 .  

5 —lő.

1- 12. 

Ad. 2. 
Kk. 9.

LXVI. tábla -  Plate LXVÍ

Conaletes sp.
{1., 4. =  Kk. 9. 317,0-318,0 m; 2 - 3 .  =  Kk. 9. 318,0 m) 
Veryhachium reductum (Defl. 1958) Jekhowsky 1961 
(5. = Ad. 2. 463.1 ; 6. = Ad. 2. 721,5 m; 7. =  Ad. 2. 432.6 m; 8., I l 
lő. SEM felvételek =  Kk. 9. 304,0-305,0 m; 9. =  Kk. 9. 265,0-
266,0 m; 10. =  Kk. 9. 352,6-356,8 m; lő. =  Kk. 9. 336,0-336,5 m; 
13. =  3000X, U . =  10 000X

= 1 0 0 0 X .
A lcsú td ob oz  2. sz. fúrás.
Ivövoskál 9. sz. fúrás.
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LXVII. tábla -  Plate LXV11

Köveskál 9. sz. fúrás

1 — 15. Scythiana ultraverrucata G ó c zán  1987
(1—5. =  genus típus 289,0—290,0 m; 2. = SEM felvétel az 1. szemcsé
ről; 3 — 4. =  3000X az 1. szemcséről; 5. =  10 000X az 1. szemcséről; 
6 —9. =  paratípus 278,0 — 279,0 m; 6. = SEM felvétel, 7. =  3000X 
a 6. szemcséről, 8. = 4000 X a 6. szemcse oldalnézetből, 9. = 10 000 X 
a 6. szemcse ultraverrucat felszínéről. 10 — 13. =  paratípus 292,0 —
293,0 m; 11. =  SEM felvétel a 10. szemcséről; 12. = 3000X, 13. = 
10 000X a 12. szemcséről. 14 — 15. =  paratípusok, Ad. 2. 687.8 m) 1

1 — 2., в., 1 0 -1 1 ., 11—15. N =  1000X • 
Ad. 2. =  Alcsútdoboz 2. sz. fúrás.
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LXVin. tábla -  Plate LXVIII

1 —5. Densoieporites nejburgii (Sc h u l z ) B a l m e  1970
(1 -2 . .  5. =  Ad. 2. 687,1 m ; 3. =  Ad. 2. 432,6 m; 4. = K k . 9. 432,6 m) 

6. Alisporites cymbatus V e is t k a t a c h a l a , B e j u  et K a r  1968. (K k. 9. 107,0 — 
108.0 m)

N  =  1000 X .
A d . 2. =  A lcsú td oboz  2. sz. fúrás.
K k . 9. =  K övesk á l 9. sz. fúrás.
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LXIX. tábla -  Plate LXIX

Alcsútdoboz 2. sz. fúrás

1. Voltziaceaesporites heteromorphus Klaus 1964. (366,8 m) 
2 —4. Neojugasporites halatonicus nov. gén. et sp. (Góczan)

(2. 366,8 m; 3. 313,2 m; 4. 356.5 m)
•5. Virkkipollenites sp. (356,5 m)

N = 1000 X .
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LXX. tábla — Plate LXX

Alcsútdoboz 2. sz. fúrás

1 —2. Triadispora crassa K l a u s  1964. (1. 378,3 m ; 2. 366,8 m)
3. Virlclcipottenites sp. (315,2 m)
4. Triadispora staplini K l a u s  (366,8 m)
5. Lunatisporites noviaulensis (L e sc h ik  1956) Sc h e u r in g  1970. (366,8 m)

N = 1000 X .
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A DUNÁNT ÜLI- KÖZÉPHEGY SÉG ALSÓ-TRIÁSZ 
KÉPZŐDMÉNYEINEK SZERVESANYAGA

Szénhidrogén képződés és migráció
V e t ő  I . *

Értékelésünk az Alcsútdoboz (Ad.) 2., a Bakonyszűcs (Bsz.) 3., és a Kö- 
veskál (Kk.) 9. fúrásokon alapul, de felhasználtuk a Bsz-I jelű szénhidrogén
kutató fúrásra és a Gárdony (Gá.) 1., ill. Gat. 1. sz. fúrásokra vonatkozó ada
tokat is.

Az Alcsútdoboz 2. fúrás anyagán végzett vitrinit-vizsgálat eredményeit 
L aczó  I. (1984) közli. A Bakonyszűcs 3. és a Bsz-I jelű fúrásokra vonatkozó 
szervesgeokémiai adatokat Szűcs I . - V ető  I. (1983) és V ető  I. (1983a, 1984a) 
kéziratos munkái részletesen ismertetik.

SzftrVPSa.TlVfltr viV eirálaíi pppflrnnnvolr-------^  - ö  ----------O---

Anyagvizsgálati módszerek

A minták nagyobb részét a Vető I. — Brtjknerné W ein A. (1981) által 
leírt módszerekkel vizsgáltuk. A Bsz-I jelű furadékmintái, ill. a Bsz. 3. sz. 
fúrás mintáinak egy része extrakció nélkül került Corg-vizsgálatra, melyet 
ugyancsak ezeknél a mintáknál az SzKFI-ben LECO automatikus C-analizá- 
torral végeztek. (A CH-gázok meghatározását Szűcs I. —'Vető I. 1983-ban 
ismertették.)

Kerogén
C^-tartalom. A Corg-tartalom formációk szerinti eloszlását az 1. ábra mu

tatja. Összesen 83 db minta került vizsgálatra. Az Aszófői Dolomit Formáció 
átlagos Corg-tartalma 0,075%, a Csopaki Márgáé 0,109%, a Hidegkúti Formá
cióé 0,075%. Az Alcsútdobozi Formáció 4 mintájában a Corg mennyisége nem 
éri el a 0,15%-ot.

Horváth I. et al. (1981) szerint a Dunántúli-középhegység alsó-triász 
kőzeteinek átlagos Corg-tartalma 0,073% 113 db minta vizsgálata alapján. 
Eredményük jó összhangban van az általunk nyertekkel.

A kerogén érettségének és összetételének optikai mutatói. A  v i t r i n i t  r e f le x ió 
kép essé gé t ( to v á b b ia k b a n  R 0) L a c z ó  I. v iz s g á lta  az A d .  2. és B sz . 3. fú r á s o k 
b a n  (1984 ).

H-1143 Budapest X IV ., Népstadion u. 14. Magyar Állami Földtani Intézet.
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Hidegkúti Formáció Csopaki Márga Formáció

iO  2[x ]
1. ábra. A  Hidegkúti Formáció és a Csopaki Márga Formáció Corg-tartaImának eloszlása 

a Bsz-I. jelű, a Bsz. 3., Kk. 9. és Ad. 2. sz. fúrás mintáinak alapján 
1. Bsz-I. +  Bsz. 3. sz. fúrás, 2. Kk. 9. sz. fúrás, 3. Ad. 2. sz. fúrás, 4. 1 minta

Fig. 1. Distribution of C0rg in the Hidegkút Formation and the Сзорак Marl Formation 
on the basis of samples from boreholes Bsz-I, Bsz 3, Kk 9 and Ad 2 

1. Borehole.Bsz-I+Bsz 3, 2. borehole Kk 9, 3. borehole Ad 2, 4. 1 sample

4t=H

A Bsz. 3. fúrás alsó-triászából két olyan R0 adat áll rendelkezésre, mely 
legalább 10 vitrinitszemcsét képvisel:

mélység, m R„%

720,3 0,77
894,0 0,84

Az Ad. 2. fúrás alsó-triászában mért értékek a következők :
mélység, m R0%

344,5 1.15
355,0 1,23
385,0 1,24
414,7 1,44
425,0 1,45
643,0 1,59
653,5 1,58

A palinomorfák érettségét mutató konzervációs indexet (k,) L őrincz H. 
vizsgálta az Ad. 2. fúrásban igen sűrű, 1 — 2 méterenkénti mintavétellel 435,3 m 
mélységtől kezdve (személyes közlés, 1980).

A konzervációs index a mélységgel nem lassan és egyértelműen növekszik, 
hanem hirtelen növekedései és visszaesései jellemzőek a fúrás alsó-triász össz- 
letének vizsgált (435,5 m alatti) szakaszára. A véletlenszerű ingadozások hatá
sának csökkentésére mozgó átlagot számoltunk a kr re 5-5 mintánként. Az így 
„kisimított”  görbére még mindig jellemzőek az említett hirtelen növekedések
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és visszaesések. Ezért a vizsgált fúrásszakaszt „rendes” és „rendhagyó”  ré
szekre bontottuk. Utóbbiakra a mélységgel való gyors változása (0,2 — 
0,25/10 métert is elérheti), gyakran csökkenése a jellemző. Ide soroljuk a 
435,3—467,0; 481,5 — 664,0; 755,0 — 916,0 m közötti mélységszakaszokat.

„Rendesnek”  nevezzük a 664,0 — 755,0 m közötti szakaszt, erre a konzer- 
vációs index mélységgel való lassabb (átlagosan 0,25 — 0,30/100 m) növekedése 
és csekély ingadozása (max. 0,15/10 m) a jellemző; a konzerváeiós indexe átla
gosan 2,75.

A kt görbe legfelső és legintenzívebb csúcsa [(435,3—525,0 (?) m)] — úgy 
az eredeti, mint a „simított” adatokat tekintve — a 465 m körüli négy magmás 
testtel esik egybe, ezek zónájától felfelé és lefelé egyaránt gyorsan csökken a 
kr  A következő, 525,0(?) —565,0 m közötti, mindkét — eredeti és „simított”  — 
adatsor szerinti csúcs szintén magmás testekkel esik egybe, a csúcs itt nem 
szimmetrikus helyzetű.

Az 565,0—579,0 és 579,0 — 618,0 m közötti csúcsok nem esnek egybe mag
más testekkel. A 665,0 m körül leírt magmás test az eredeti -görbe egy ki
csiny csúcsával egybeesik, a „simított”  görbén itt nincsen csúcs.

A 690 m körüli magmás test közelében egyik ^-görbén sem mutatkozik 
csúcs. A 788,0 — 916,0 m közötti „rendhagyó”  szakaszon egy intenzív (788,0 — 
822,5 m) és több elmosódó csúcs mutatkozik, magmás testek nélkül.

Bitumoid
A bitumoid Corg-hoz viszonyított mennyisége. Mivel a bitumoidnak a ű r 

tartalomhoz viszonyított mennyisége, a ß informatívabb, mint magának a bi
tumoidnak a mennyisége a 2. ábra a ß értékek eloszlását mutatja be az ele-

Hidegkúti Formáció Csopaki Márga Formáció

1
4ÍZZ1

2. ábra. A  viszonylagos bitumoidtartalom (/?%) eloszlása a Hidegkúti és Csopaki Márga 
Formációkban a Bsz. 3., Kk. 9. és Ad. 2. sz. fúrás mintáinak vizsgálata alapján 

1. Ad. 2. sz. fúrás, 2. Bsz. 3. sz. fúrás, 3. Kk. 9. sz. fúrás, 4. 1 minta
Fig. 2. Distribution of the relative bitumoid content (ß% ) in the Hidegkút and Csopak 
Marl Formations in the light of analytical results of samples from boreholes Bsz 3, Kk 9

and Ad 2
1. Borehole Ad 2, 2. borehole Bsz 3, 3. borehole Kk 9, 4. sample 1
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gendő számú mintával képviselt Hidegkúti Formációra és Csopaki Márga For
mációra. Eló'bbibén a ß értéke 0 és 30% között változik (egyetlen mintában eléri 
a 40%-ot), leggyakoribb a 10 — 15% közötti érték, míg utóbbiban 0 — 35% kö
zött változik, leggyakoribb az 5 — 10% közötti érték. Az Aszófői Dolomit, ill. 
az Alcsútdobozi Mészkő Formációkban a ß értéke < 5 % — 25%, ill. 5%— 60% kö
zött ingadozik, ezért ezeket az adatokat nem is ábrázoltuk.

A bitumoid eloszlása a pórustérben. Az Ad. 2. és Bsz. 3. sz. fúrások mintáit 
először darabos állapotban, majd törés után extraháltuk, így jórészt elválasztva 
a közlekedő pórustérben és a zárt pórusokban lévő bitumoidot.

Az Ad. 2. sz. fúrás mintáiban vagy egyenlő mennyiségű volt a kétféle bi
tumoid, vagy a törés után extrahált volt túlsúlyban. A Bsz. 3. sz. fúrás mintái
nak nagy többségére ez utóbbi viszony a jellemző. 700 m-nél nagyobb mélység-

őrölt bitumoid , .,ben az -j-----;----- —--------r-r arany a a-val ellentétesen változik.darabos bitumoid
A bitumoid minősége. A Bakonyszűcs 3. sz. fúrás alsó-triászán végzett kis

számú IR-vizsgálat az aromás gyűrűk és a karbonil csoport fontosságát mu
tatja, csupán a 795,8—796,0 m mélységközből vizsgált bitumoidra jellemző a 
kevés aromás gyűrű és а СО csoport közepes mennyisége.

A bitumoid aszfaltén-tartalma viszonylag nagy (18—32%), csupán a 
795,8—796,0 m mélységközből vizsgált darabos állapotú márgamintából ki
nyert bitumoidé marad 10% alatt (1. táblázat). Erre a bitumoidra az 50%-ot 
meghaladó telített CH-frakció jellemző (1. táblázat). A frakció gázkromatog
ráfiás jellegei, a 642,5—698,0 m mélységből vett darabos állapotú mintákból

1. táblázat — Table 1

A Bakonyszűcs 3., a Gárdony 1. és a Gárdony-térképező 1. sz. fúrások 
bitumoid csoport összetétele

Boreholes Bakonyszűcs 3, Gárdony 1 and Gárdony Survey-1: composition in terms
of bitumoid groups

m*c3

Mélységköz
m

Interval

Extrakció 
módja 

Mode of

Telített
Saturated

CH

Aromás
Aromatic

CH
Gyanta
Resin

Aszfaltén
Asphaltene

Veszteség
Loss

•aРч m extraction %

042,5 — 698,0 * darabos 
á llap otban

31,0 9,7 32,2 24,6 2,5

CO
N

72 4 ,6 - * darabos 
á llap otban

31,4

й 767,4 ** törés u tán 18,2

795,8-796,0 * darabos 
á llap otban

52,2 3,9 27,0 7,7 9,2

• —ső c3
о  о

215,6-288,6 
+  303,9

45,3 7,2 33,6 13,7 0,2

* in lumps.
** after crushing.



2.
 t

áb
lá

za
t 

—
 T

ab
le

327

яо
«bt
ж
«>

л
7  ев

ö S  ж д о«а а

2 -а3.5
о евЖ  52 «3 *fi тз
► , *
с-ев

p fi
ч>fi
жND

р*
О

Оifi
N
Ж
>5fi
ОлевJ2

ЬС#с
'Sfi
73
с

0  
ifi
N
Ж
>>

1  св-2в  а
оо °

ж “
ф  О

O ü  Л 'в ® fi
S «в

p fi ^

® -с

II
£  h  
ев рд

и

ЬЛ й
V  ф

g S
ев О 
ht) ж

С
О
ж

*ЙевCU
о

w

со *3
1 1 о1 11ю 1о ! 1СО

о о о о

о о ю сч
S3 35 со О СО т*
со 1 1 1 1 1
Ио

о vo X со —1
сч Г“1

Ооо о  о  оЮ СЧ

о
V

60 35 X О Ci со
5 сч со о  о о

jb j
S гз

1
ю X 1 1 СО 1

тН
сч о  о о

SSи
оо

S

—• со
о  о

о
I

о
I

фСЮ со'О
»oсол

й_о'ьо

Nж-ев
-к-»'Оь.
Л
!

N
• «0 ю :*со 2 Л8

о
юсо
*3 ju

ra ч8 'âso J3
^4 СС

'ОN•0л

а '«в'
о о

*3  -fiЛ -ьэсв Й 
S  О

-à а
Jbúсв ga

se
s 

re
le

as
ed

 d
ur

in
g 

st
or

ag
e, 

* *
 =

 ga
se

s 
re

le
as

ed
 b

y 
gr

in
di

ng
, 

* *
 » =

 a
s 

m
ea

su
re

d 
by

 D
e

. X
. L

ao
zó

.



328

kinyert bitumen telített CH-frakciójával ellentétben, a 23-nál kisebb szén
számú n-alkánok túlsúlyát és jelentős prisztán +  fitán tartalmat mutatnak.

A gárdonyi Gárdony (Gá.) 1. és a Gárdony (Gat.) 1. sz. fúrások több alsó
triász mintájából extrahált bitumoid egyesített anyagának kb. fele szénhidro
gén, a telített CH-frakció nagy túlsúlyával. A telített CH gázkromatogramján 
a C22—C24 n-alkánok uralkodnak, a páros és páratlan n-alkánok gyakorisága 
egyező, a prisztán +  fitán mennyisége csekély.

Szénhidrogén gázok

CH-gáztartalom vizsgálat a Bsz. 3. sz. fúrás magmintáin és a Bsz-I jelű 
fúrás furadékmintáin történt. Előbbinél az őrléssel felszabadítható, utóbbinál 
a spontán felszabaduló CH-gázokat vizsgálták.

A Bakonyszűcs 3. sz. fúrás magmintáiból 30 — 200 mm3/kg CH-gázt si
került őrléssel felszabadítani, a gáz 16—65 térfogatszázaléka volt metánho
mológ, míg a Bakonyszűcs-I jelű fúrás hermetizált furadékmintáiból az állás 
során <  10 mm3/kg CH-gáz szabadult fel, ennek 1—42%-a volt metánhomológ 
(2. táblázat).

A Bsz. 3. sz. fúrás mélyítése során, 930 m-es mélység elérésekor a csőrakat 
közti gyűrűs térből gázos víz kezdett folyni, majd a kiépítés során a gázosodott 
öblítő iszap többször kitört. A fúrást robbanásveszély miatt leállították. A gáz 
50%-a metán, 11%-a metánhomológ, 37%-a N3 és 2%-a C02 az SzKFI nagy- 
kanizsai laboratóriuma szerint.

Szénhidrogénképződés és migráció

A szervesanyag mennyisége. A vizsgált alsó-triász formációk átlagos ű r 
tartalma 0,15%-nál kisebb, tehát nem éri el az iparilag számbajövő kőolaj- 
készletek anyakőzeteihez hagyományosan megkövetelt 0,3—0,5%-os Corg-tar- 
talom határértéket sem.

A szervesanyag típusa. Az. igen kis C0rg-tartalom azonban nagy valószínűség 
gél jelzi, hogy a leülepedési környezet igen jól szellőzött volt, a szervesanyag 
intenzív bakteriális oxidáción ment keresztül, tehát hidrogénben szegény, olaj- 
generációra kevéssé, CH-gáz generálásra mérsékelten alkalmas.

A szervesanyag érettsége. Az Ad. 2. sz. fúrás esetében az R0 értékek az olaj
képződés fő zónáján való túlhaladást mutatják, míg a kt értékei — legalábbis 
a „rendes mélységszakaszon” — a kezdeti olajképződés zónájának felső ha
tárára mutatnak. (Az Ad. 2. fúrásban harántolt Dinnyééi Formációból (felső- 
perm) ismert R0 és ki értékek között hasonló, bár kisebb mértékű eltérés mu
tatkozik.)

Mivel a Dinnyési Formáció mintáiból extrahált bitumoid n-alkán eloszlása 
eléggé egyenetlen, valószínű, hogy a formáció még nem haladt túl az olajkép
ződés fő zónáján, ezért az Ad. 2. sz. fúrás alsó-triászának „rendes szakaszán” 
becsült ki értékeket tartjuk mérvadónak az érettség megítélésekor, a „rend
hagyó szakaszok”  nagyobb k, értékeit pedig a magmás testek hőhatásával 
és/vagy az erősen oxidativ leülepedési környezettel magyarázzuk. (Megjegyez
zük, hogy az Ad. 2. fúrásban harántolt magmás testeket a környezetükben 
megemelkedő érettség alapján mellékkőzetüknél fiatalabb intruzívumoknak 
tételezzük fel.) Ezek szerint az Ad. 2. sz. fúrás alsó-triásza a kezdeti olajkép
ződés zónáján nem haladt túl.
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A Bsz. 3. sz. fúrás esetében a kép egyértelmű, az alsó-triász összlet egyszer 
már belejutott az olajképződés fő zónájába, de azon nem haladt keresztül.

A két fúrásra kialakított kép tehát eléggé eltérő, kérdés, hogy a hegység 
egészére mi állapítható meg. Ha összehasonlítjuk az alsó-triászra és a karni 
képződményekre vonatkozó adatokat, sokban hasonló regionális különbséget 
találunk: a karni képződmények az ÉNy-i részen elérték a kőolajképződés fő 
zónájának tetejét, a DK-i, D-i sávban csupán a kezdeti kőolajképződés zóná
jának tetejét vagy még azt sem (V ető  I. 1984b). Az alsó-triászra is ilyen jellegű 
regionális képet tételezhetünk fel, csupán a mélyebb rétegtani szintnek meg
felelően az érettség mindenütt kissé előrehaladottabb. Ezt igazolja az is, hogy 
H o r v á t h  I. et al. (1981) L őr in cz  H. adatai alapján úgy találták, hogy a kö
zéphegységi alsó-triász konzervációs indexe 2,75-öt meghaladja, azaz a kezdeti 
kőolajképződés zónájának teteje alá jutott már.

Migráció

A 20%-ot meghaladó ß értékek jelen esetben nem utalnak a kőzetbe be
vándorolt olajszénhidrogénre, mivel a csekély Corg-tartalom esetén az autochton 
bitumoid gyakran ad ilyen ß értéket. A Bsz. 3. sz. fúrás 795,8 —796,0 m mély
ségközéből kinyert bitumoid azonban főleg a nyílt pórustérben való elhelyez
kedés és a környezet átlagos bitumoidjánál nagyobb és könnyebb szénhidro
gén-tartalom alapján zömmel bevándorolt anyagból áll. A migráció irányára 
és távolságára nincs támpontunk, nem zárható ki az alsó-triászon belüli szár
mazás sem.

Az alsó-triászból történt gáz emigrációra utalhat az a megfigyelés is, hogy 
a Bsz. 3. sz. fúrás (és a Bsz-I jelű fúrás) alsó-triászában jóval kevesebb a CH- 
gáz, mint a hasonló Corg-tartalmú és érettségű összletekben (2. táblázat). A 
nagyságrendi különbség okát azonban abban látjuk, hogy a mezozóos süllye
dési ciklust követő kiemelkedés során az összlet egyre kisebb nyomásra jutott, 
ami az adszorbeált CH-gázok jelentős részének szabad gázfázisba kerüléséhez 
vezetett. E gázmennyiség egy része elhagyta az alsó-triász összletet, másik része 
kedvező körülmények között felhalmozódhatott. Esetleg így származtatható 
a Bakonyszűcs 3. sz. fúrás aljáról megismert kevertgáz nyom is.

Szénhidrogén-geokémiai összefoglalás

A vizsgált alsó-triász szelvények szervesanyagban szegény kőzetekből 
épülnek fel, valószínűleg kevés hidrogént tartalmazó szervesanyaguk kőolaj- 
képződésre kedvezőtlen. Ha a Dunántúli-középhegység központi zónájának 
nagy mélységben települő alsó-triászában hasonló kőzetek tételezhetők fel, 
úgy a teljes terület alsó-triászát kőolajanyakőzetet nem tartalmazónak mond
hatjuk.

A Dunántúli-középhegység DK-i szegélyén az alsó-triász még csak a kez
deti olajképződés zónájába jutott bele, az Északi-Bakony ÉNy-i szegélyén 
azonban már az olajképződés fő zónájába. A központi zóna alsó-triászában 
utóbbihoz hasonló vagy még előrehaladottabb érettséggel számolunk.

Az Északi-Bakony ÉNy-i részén a mezozóos süllyedést követő kiemelkedés 
során viszonylag nagymérvű CH-gáz emigráció történt, amelyet kisebb gáz
felhalmozódások kialakulása kísérhetett. Ezt a folyamatot a teljes Dunántúli
középhegység alsó-triászára valószínűsíthetjük.
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Tárolóként az alsó-triász homokkő az egész területen számításba jön, a 
központi zónában valószínűleg kisebb porozitással, permeabilitással, mint a 
szegélyi részeken.

Megjegyezzük, hogy a központi zóna mélyebben települő karbonátjainak 
tárolókőzet-jellegei nem feltétlenül rosszabbak a peremi részeken kisebb mély
ségben települőkénél.

ORGANIC MATTER OF LOWER TRIASSIC FORMATIONS 
IN THE TRANSDANUBIAN MID-MOUNTAINS. 

HYDROCARBONS AND MIGRATION

by
I. V e t ő

Given the poor Ccrg content (=s0.1%), the analyzed Lower Triassic for
mations o f the study area cannot come into consideration as potential source 
rock o f oil or natural gas. They were deposited in well-oxygenated bottom 
water. In the light of vitrinite reflectances, o f the preservation state o f the 
palynomorphs and the grade o f the bitumen, the Lower Triassic on the SE 
margin o f the study area was still within the initial oil generation zone ; on the 
NE margin, however, it did reach the main oil generation zone already.

The strikingly low disperse CH-gas content (30-200 mm3/kg, Table 2) 
o f the Lower Triassic from borehole Bakonyszűcs 3 on the NW margin can 
be explained by gas-desorption and emigration due to the post-Cretaceous 
emergence of the study area. The inflow o f mixed gas observed in sandstone 
from 930 m depth in the borehole is the only trace o f hydrocarbon ever found 
in the Lower Triassic o f the study area. The gas composition includes: 50% 
methane, 11% heavy CH-gas, 37% nitrogen and 2% COa.

As Lower Triassic reservoir rocks, the sandstones and possibly the fissured- 
porous carbonates may be reckoned with.
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AZ ALCSÚTDOBOZ 2. SZ. FÚRÁS ALKÁLI BÁZISOS, 
ULTRABÁZISOS TELÉRKÖZETEINEK ÁSVÁNY-KŐZETTANI 

ÉS GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA
K ubovics I.* — Szabó Cs .*

Az Ad. 2. sz. fúrás Csopaki Márga és Hidegkúti Formációiban 455,7 — 
694,7 m között 12 magmás test található. K u b o v ic s  I. e képződmények kőzet
tani vizsgálatának eredményeiről a fúrás befejezésétől (1979) szinte évente 
számolt be a Magyarhoni Földtani Társulat szakülésein, majd az 1983-as, ill. 
1985-ös összefoglaló munkáiban felvázolta az újabb kutatási eredmények tük
rében a magmatit genetikájáról alkotott elképzelését, valamint azok lehet
séges kárpáti kapcsolatait. Jelen munka részben a fenti tanulmányok lénye
gesebb megállapításaira, részben a tanszéken folyó friss kutatási eredmé
nyeire, részben a felhasznált irodalomra támaszkodik.

A telérkőzetek települése és megjelenése

A magmatitok álvastagsága 2,5 m és 5 cm között váltakozik. Az 1. ábrán 
feltüntetett méterközökben az üledékes mellékkőzet dőlése max. 20°, s a mag
matitok észlelhető kontaktusai 0 — 70°-os szöget alkotnak, azaz nem egy telér 
igen meredek településben — tehát lényegesen kisebb valódi vastagságban — 
jelenik meg az üledékes sorozatban. A magmatit és a mellékkőzet érintkezése 
lehet breccsás, ill. éles határvonalú. A breccsás érintkezést kialakíthatta az 
olvadék benyomulása (I., III., VIII. telér), vagy utólagos tektonikai hatások 
(II., VII. telér). Az éles határvonalú érintkezés sok esetben nagy szögben 
metszi az üledékes kőzet réteglapjait (IV., IX ., X., XI., XII. telér), de elő
fordul egy-egy telep telér is (VI. telér).

A magmás testek többsége zöldesszürke, sötétszürke színű. Szabad szem
mel világoszöld vagy vörös olivin (ill. pszeudomorfózája) és fekete, csillám 
ismerhető fel. Jellemző az 1—3 mm átmérőjű, kerekded, fehér, zömmel kaiéit 
anyagú csomó, amely az olivinnel együtt elsősorban a telérek peremén látható. 
Minden magmatit az üledékes mellékkőzet mellett különböző mértékű elbon- 
tódást szenvedett.

Igen gyakori a sokszor egymást is keresztező, néhány mm-es kalcit anyagú 
repedéskitöltés, amely nem egy esetben az üledékes összletet is harántolja.

* H-1088 Budapest V III., Múzeum krt. 4/a. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kőzet
tan-geokémiai Tanszék.
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bözik a többitől. K tjbovics (1983) e magmás testet egy illódús differenciációs 
terméknek tekinti, amelyben a zömmel olivin átalakulásából származó kar
bonát 50 térfogat%-nál is nagyobb mennyiségben jelenik meg.

A telérek — az У. test kivételével — települési módjuk, szövetük, ásványi 
összetételük, színindexük és ocellum-tartalmuk alapján — S t r e c k e is e n  (1980) 
rendszere szerint — az alkáülamprofirok csoportjába tartoznak. Ezen belül 
a legtöbb minta monchiquitnak nevezhető, de előfordul sannait és kamptonit, 
sőt alnöites jellegű is. Ez a sokszor egy teléren belül is megfigyelhető változa
tosság R o ck  (1977) szerint a lamprofirok egyik jellegzetessége és K tjbovics 
(1983) az olvadék inhomogenitásával magyarázza.

A telérkőzetek elterjedése

Magyarországon a mezozóos alkáli jellegű ultrabázisos — bázisos, lampro- 
firos, valamint karbonatitos képződmények (K tjbovics et ah, 1981 ; K tjbovics 
1983, 1985; H o r v á t h  et ah, 1983) ÉK-Dunántúl területén jelennek meg 
W é b e r  (1962, 1983), K tjbovics et al. (1981), K tjbovics (1983), H o r v á t h  et 
al. (1983), Sza b ó  (1984), H o r v á t h  et Ó d o r  (1984), D u d k ó  (1984), K tjbovics 
et al. (1985) munkái alapján. A telérkőzetek kora B a l o g h  K a d o s a  vizsgá
latai alapján felső-kréta (K tjbovics, 1983; H o r v á t h  et ah, 1983; S z a b ó , 1984; 
K tjbovics, 1985).

Hasonló összetételű és korú képződmények a Ny-Kárpátokból H o vo r k a  
et Sl a v k a y  (1966), Sl a v k a y  (1979), H o v o r k a  (1983) és H o v o r k a  et al. (1983) 
munkáiból váltak ismertté.

Felső-kréta korú lamprofírokat említ többek között D tjrazzo et al. (1984), 
J a q u e s —P e r k in  (1984), R o ck  (1982), M cI v e r  (1981) a kárpáti régiótól távol 
eső területekről. Ugyanakkor az Alpok alkálilamprofírjai E x n e r  (1976), D a l  
P ia z  et al. (1979), D e u t sc h  (1984), D u r a zzo  et al. (1984) adatai alapján 
felső-eocén és oligocén korúak, akárcsak a grönlandi telérkőzetek egy része 
(L a r s e n , 1981; Cl a r k e  et al., 1983).

A telérkőzetek kémiai összetétele

Az Ad. 2. sz. fúrással harántolt magmatitok kémiai összetételének átlagát 
összevetve a magyarországi és külhoni alkálilamprofír elemzések átlagával 
(1. táblázat*) megállapítható, hogy:

— az Alcsútdoboz 2. és Budaörs 1. sz. fúrás (K u b o v ic s  et ah, 1981); 
K u b o v ic s , 1983, 1985; H o r v á t h  et ah, 1983; H o r v á t h — O d o r , 1984; D u d k ó , 
1984) alkálilamprofírjai nagyon szoros genetikai kapcsolatban vannak;

— az Ad. 2. sz. fúrás alkálilamprofirja kémiailag a Föld különböző helyei
ről származó monchiquitekhez áll legközelebb. Emellett feltűnő, hogy a ma
gyarországi alkálilamprofirok oxidációs foka magasabb, több illót, kevesebb 
TiOa-t és Si02-t tartalmaznak, mint az összehasonlító magmatitok.

* A  táblázatban az illókat együttesen adtuk meg, mivel egyes, összehasonlító irodalmi 
adatokban is csak így szerepelnek.
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Az 1. táblázatban bemutatott elemzések NaaO + K 20 /S i0 2 diagramján 
(2. ábra) a képződmények pontjai a nefelinit mezőre esnek, s ezen belül az 
Ad. 2. sz. fúrással feltárt alkálilamprofir nagy része egy jól elkülönült területen 
jelenik meg. Tehát a többi mintához viszonyítva az alkáli jellege és telítetlen- 
sége kifejezettebb. A vizsgálatok szerint (Kttbovics, 1983, 1985) a magyar- 
országi alkálilamprofirok Si02-tartalmát igen erősen befolyásolja az adott 
kőzet átalakulási mértéke, amelyet többek között a C02-tartalom is jelez. 
Ugyanis ahogy növekszik a C02, úgy csökken a Si02 (3. ábra), ami egyben 
az alkálilamprofirok és karbonatitok folyamatos átmenetét is jól mutatja.

9 V  10 A  1 1 *  12 ?  1 3 ©  1 4 ®  1 5 ©

2 . ábra. Alkálilamprofirok Na-íO 4- K2O/SÍO2 diagramja. [A demarkációs vonalak kijelö
lése alulról felfelé Ma cd on ald - K atsitba (1964), Strong  (1972), Saggerson - W illiam s

(1964) szerint történt]
7. Ad. 2. sz. fúrás, 2. Bő. 1. sz. fúrás, 3. Cs. 115. sz. fúrás, 4. Vál. B. 3. sz. fúrás, 5. Nagy-Kopasz-hegyi fúrás 
6. Pákozd (H orváth— Óbor , 1984), 7. Kis-Kárpátok (H ovorka et al., 1983), 8. Dél-Afrika (McLver, 1981), 
9. Skócia (Preagel, 1981), 10. Grönland (Larsen, 1981), 11. 93 monchiguit átlaga (B ook, 1977), 12. Grönland 
(Clarke et al., 1983), 13. Franciaország (Azambre, 1970), 14. Portugália (B ook, 1982), 15. Besztercebánya 

(H ovorka—Slavkay, 1966; Slavkay, 1979)
F ig . 2. Na^O+  K2O/SÍO2 diagram o f  alkali lamprophyres. (Dem arcation lines drawn from 
the bottom  upwards as proposed by  M acdonald- K atsu ra  1964, Strong  1972 and

Saggerson-W  illiam s 1964.)
1. Borehole Ad 2, 2. borehole B6 1, 3. borehole Cs 115, 4. borehole Vál, В. 3, 5. borehole o f Nagy-Kopasz-hegy, 
6. Pákozd (H orváth— Ódor 1984), 7. Little Carpathians (H ovorka  et al. 1983), 8. South Africa (M oLver  
1981), 9. Scottland (P reagel, 1981), 10. Greenland (L arsen , 1981), 11. average o f 93 monehiquite samples 
( B ook 1977), 72. Greenland (Clar ke  et al. 1983), 13. France (A zam bre  1970), 14. Portugal (B ook 1982), 15. 

Banska Bystrica (H ovorka— Sla v k a y  1966; Sl a v k a y  1979)
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3 . á b ra . Alkálilamprofírok CO2/SÍO2 diagramja 
1. Ad. 2. sz. fúrás, 2. Bő. 1. sz. fúrás, 3. Vál, B. 3. sz. fúrás, 4. Nagy-Kopasz-hegyi fúrás, 5. Zs. 23. sz. fúrás, 6. 
D iósd 'l. sz. fúrás, 7. Cs. 115. sz. fúrás, 8. Sfc. 1. sz. fúrás (H orváth  et al., 1983), 9. Bkt. 1. sz. fúrás (H o r 
v á t h — Ódor , 1984), 10. Pákozd (H o rvá th— Ód or , 1984), 11. Besztercebánya (H o vorka— Sl a v k a y , 1966), 
12. Besztercebánya (Sl a v k a y , 1979), 13. Kis-Kárpátok (H ovorka  et al., 1983), 14. Grönland (L ar sen , 1981), 

15. Grönland (Clar ke  et al., 1983), 16. Franciaország (A zam bre , 1970)
F ig . 3. CO2/SÍO2 diagram of alkali lamprophyres 

1. Borehole Ad 2, 2. borehole Bő 1, 3. borehole Vál В. 3, 4. borehole o f Nagy-Kopasz-hegy, 5. borehole Zs 23, 
6. borehole Diósd 1, 7. borehole Cs 115, 8. borehole St 1 (H orváth  et al. 1981), 9. borehole Bkt 1 (H orváth—  
Ódor 1984), 10. Pákozd (H orváth— Ódor 1984), 11. Banska Bystrica (H o vorka— Sl a v k a y  1966), 12. Banska 
Bystrica (Sla v k a y  1979), 13. Little Carpathians (H ovorka  et al. 1983), 14. Greenland (L arsen 1981), 

15. Greenland (Clar ke  et al. 1983), 16. France (A zam bre  1970)

Telérkózetek elegyrészeinek elektronmikroszondás elemzése

Olivin. A VIII. telér négy olivin fenokristályának elemzési átlagát az 
összehasonlító adatokkal a 2. táblázat mutatja. A legfeltűnőbb különbség az 
Mg-értékben, az A120 3- és CaO-tartalomban nyilvánul meg.

Az Ad. 2. sz. fúrásból származó olivin nagy Mg-értéke az alkálilamprofir 
bázisos —ultrabázisos eredetét jelzi. Ezt támasztja alá az igen magas (86,1 — 
87,2%) Po-tartalma, amely I í o e d e r  et E m s l i e  (1970) kisnyomású kísérleti 
adatai alapján mintegy 1200 — 1300 °C-os kristályosodási hőmérsékletet sejtet.
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2. táblázat — Table 2

Lamprofirok olivin-fenokristályainak 
elektron-mikroszondás elemzési adatai
Electron microprobe results o f  olivine 

phenocrysts o f  lamprophyres

1 2 3

Si02 38,9 39,90 39,60

Ai2o 3 0,28 n. a. 1,40

FeOt 12,4 14,40 14,93

MnO 0,14 0,28 -

NiO n. a. 0,36 -

MgO 47,3 44,69 41,20

CaO 0,19 0,12 1,0

z 99,21 99,75 97,13

Mg
0,87 0,85 0,83

Fe-f- Mg

n. a. =  nem analizált elem. — 1. Ad. 2. sz. fúrás, 
4 mintaátlaga (G. Sólymos К.), 2. Grönland, 3 minta 
átlaga (Clarke et al., 1983), 3. monchiquit átlagos 
olivinje (R ock, 1977).

R o c k  (1977) átlagához viszonyítva a magyarországi alkálilamprofir oli- 
vinjének csekély az A120 3- és a CaO-tartalma. Ez az A120 3 esetében azt su
gallja, hogy az Ad. 2. sz. fúrás alkálilamprofirjának olivinje igen nagy nyomás- 
és hőmérséklet-tartományban keletkezhetett. Az átlagosan 0,19 súlyszázalék
nyi CaO az ultrabázisos xenolitokhoz viszonyítva (K tjbovics et ah, 1985) 
nem elhanyagolható mennyiség, amely Sim k in  et Sm it h  (1970) szerint gyor
san hűlő, nem egyensúlyi kristályosodást mutató olvadékokból származó oli- 
vinre jellemző.

Klinopiroxén. Az igen erős zónásságot mutató klinopiroxének elektron- 
mikroszondás adatait a 3. táblázat mutatja. Lényeges különbséget csak a 
klinopiroxén-szemcsék magja és szegélye között láthatunk, függetlenül attól, 
hogy az ásvány fenokristályként vagy mikrofeno-kristályként jelenik-e meg. 
Az adatok alapján megállapítható, hogy a magtól a szegély felé csökken a 
Si02, MgO, Cr20 3 ; növekszik a T i02, A120 3, FeO, Na20  és részben a CaO.

A klinopiroxén általános képlete
X i—n Y 1+n z 20 6> (O s n s l ) ,

ahol X  =  Ca, Na,
Y  =  Fe2+, Mg, Al, Fe3+, Ti, Cr, Mn,
Z=Si, Al, Fe3+.
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A Ca nagy részét CaSi03-molekula, az Mg-t ensztatit (MgSi03), az Fe2+-t 
ferroszilit (FeSi03) szélsőtagok hordozzák, s ezek együttesen az Ad. 2. sz. fúrás 
klinopiroxénjének magjában 84 — 88, a szegélyén 72 — 77%-ban szerepelnek 
(1. 3. táblázatot). A három főkomponens összmennyiségének a szegélyek felé 
jelentkező csökkenését, főleg a CaSi03-molekula rovására nagyobb arányban 
(12 — 14%) megjelenő CaTiAl20 6-molekulának tulajdonítjuk. Ez összhangban 
van Y a g i  et Ontjma (1967) megállapításával, akik szerint a hőmérséklet csök
kenésével a fenti titánpiroxén oldhatósága nő a diopszidban. A viszonylag 
kevés (0,1 —4,4%-nyi) Ca-tschermakit molekula (CaAl2Si06) a klinopiroxén 
nem nagy nyomáson való kristályosodására utal.

3. táblázat — Table 3

Az Ad. 2. sz. fúrás alkálilamprofír klinopiroxén fenokristályának 
és mikrofenokristályának elektromnikroszondás elemzési adatai

Electron microprobe results of clinopyroxene phenoerysts and microphenocrysts 
of alkali lamprophyre from borehole Ad 2

1 . 2. 3/a 3/b 4/a 4/b 4/c

SÍ02 51,6 48,5 49,1 42,0 48,7 48,8 42,7
TÍ02 1,27 1,79 1,47 4,86 1,63 2,10 4,42
A1„03 4,11 4,40 4,19 9,12 4,80 5,00 8,39
CF2 O 3 0,1S 0,17 0,37 n. d. 0,50 n. d. n. d.
FeOt 5,32 6,30 5,36 8,4S 5,62 5,90 7,86
MnO 0,06 n. d. n. d. 1 1 . d. n. d. n. d. n. a.
MgO 14,3 15,2 15,0 10,8 14,9 14,2 10,6
CaO 22,9 23,3 23,0 23,7 22,1 22,8 23,0
Na20 0,47 0,27 0,3S 0,57 0,35 0,47 0,37

Z 100,21 99,93 98,87 99,40 98,60 99,27 97,34

lOOMg 
Fe+ Mg

82,8 81,2 S3,3 68,9 82,5 81,1 70,6

CaTiAl20 6 3,5 4,9 4,0 13,9 4,3 5,8 12,7
CaAlAlSi06 3,6 0,1 2,6 2,5 3,9 4,4 4,7
CaFe3+AlSi06 - 8,8 5,0 7,S 3,4 1,3 3,0
NaCrSi20 6 0,3 0,5 1,1 - 1,4 - —
NaAlSi20 6 3,3 - - - — - —
NaFe3+Si20 6 - 1,4 1,6 4,1 1,0 3,4 2,7
MgSi03 39,3 41,2 41,1 29,3 38,6 39,1 30,3
CaSi03 41,7 38,6 39,6 35,4 35,4 39,3 36,8
Fe2+Si03 8,3 4,5 5,0 7,3 12,0 6,7 9,8

n. d. =  nem detektált elem, n. a. =  nem analizált elem. 1. Klinopiroxén fenokristály magja, VIII/26 minta; 
2. Klinopiroxén mikrofenokristály magja, V III/6  minta; 3. Klinopiroxén mikrofenokristály a) magja, b) sze
gélye, V III/27 minta; 4. Klinopiroxén mikrofenokristály a) magja, b) közbenső része, c) szegélye, IV /49 minta. 
(G. Sólymos K.).
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A Fe és ezen belül a számolt Fe3+/Fe2+ aránya a zónás klinopiroxénben a 
magtól a szegély felé határozottan növekszik, amit a 4. ábrán kívül a Mg
érték változása (3. táblázat) is jól mutat. A 4. ábra alapján megállapítható, 
hogy nemcsak az Ad. 2. sz. fúrás alkálilamprofirjának zónás piroxénje válik 
a kristályosodás során Fe3+-ban gazdagabbá, hanem az irodalomból átvett 
adatok is ezt mutatják. A klinopiroxén kristályosodása alatt a Fe3+/Fe2+ 
arány növekedését az illóanyagok dúsulása is (kontakthatás vagy magma
keveredés) eredményezhette.

1 e  2 0  3 Л 4 A 5 ®  6 ^ - " *

4 . ábra. Monchiquitból származó zónás klinopiroxén fenő- és mikrofenokristályok 
Fe3+(NaFe3+Si0206 4-CaFe3+AlSi0e mol.%) és Fe2+(Fe2+Si0 3  mol.%) aránya

1. Ad. 2. sz. fúrás VIII/27. minta, 2. Ad. 2. sz. fúrás IV /9. minta, 3. Grönland ( L a r s e n ,  1981), 4. Skócia 
( P r e a g e l ,  1981), 5. Kis-Kárpátok ( H o v o r k a  et al., 1983), 6. magszegély trend

F ig . 4. Fe3+(NaFe3+Si0206-f-CaFe3+AlSi06 mol%) versus Fe2+(Fe2+Si0 3  mol%) ratio of 
zoned clinopyroxene pheno- and microphenocrysts of monchiquite origin

1. Borehole Ad 2, sample VIII/27, 2. borehole Ad 2, sample IV/9, 3. Greenland ( L a r s e n ,  1981), 4. Scotland 
( P r e a g e l  1981), 5. Little Carpathians ( H o y o r k a  et al. 1983), 6. core-rim trend
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Az általunk megelemzett zónás klinopiroxének trendjei igen jó egyezést 
mutatnak egymással, valamint az összehasonlító elemzések adataival. Az 5. 
ábrán a klinopiroxén-zónák pontjai az 50% CaSi03 vonal fölött láthatók. Ez 
azzal függ össze, hogy a klinopiroxén kristályosodása során a Si02 aktivitása 
csökkent, így a négyes koordinációba be tud lépni az A1 is, ami a hatos koor
dinációban elsősorban az A1 és Ti helyettesítését vonja maga után. Ez az M2 
pozícióban a Ca arányának fokozatos növekedését eredményezi a Fe- és Mg- 
hez képest, valamint az összes A1 növekedését a csökkenő Si-vel szemben 
(6. ábra).

a

5. ábra. Monchiquitból származó zónás klinopiroxén fenő- és mikrofenokristályok projek
ció-pontjai a Ca—Fe —Mg diagramban. [A nevezéktani határok kijelölése D e e r  et al.,

(1963) szerint történt.]
1. Ad. 2. sz. fúrás VIII/6. minta, 2. Ad. 2. sz. fúrás VIII/27. minta, 3. Ad. 2. sz. fúrás IV/9. minta, 4. Ad.
2. sz. fúrás VIII/26. minta, 5. Kis-Kárpátok (H ovorka et al., 1983), 6. Grönland (LARSEN, 1981), 7. Grönland 
(Cl a r k e  et al., 1983), 8. Skócia (P reagel , 1981), 9. Dél-Afrika (M cIv e r , 1981) 10. magszegély trend
F ig . 5. Points of projection of zoned clinopyroxene pheno- and microphenocrysts of 
monchiquite origin in a Ca—Fe —Mg diagram. (The nomenclatural limits have been 

designated as proposed by D e er  et al. 1963.)
1. Borehole Ad 2, sample VIII/6, 2. borehole Ad 2, sample VIII/27, 3. borehole Ad 2, sample IV /9, 4. borehole 
Ad 2, sample VIII/26, 5. Little Carpathians (H ovorka et ah, 1983), 6. Greenland (L arsen , 1981), 7. Greenland 

(Cl a r k e  et ah, 1983), 8. Scotland (P re agel , 1981), 9. South Africa (M cIver , 1981), 10. core-rim trend

A klinopiroxén-vizsgálatokat összefoglalva megállapítható, hogy a mag 
a nagy Mg-értéke (81,2—83,3), Cr20 3-tartalma (0,17 —0,50 súlyszázalék), egy
máshoz igen közel eső, diopszidos összetétele (átlagosan: Ca 42,6, Mg 43,1, 
Fe 9,3) alapján az olivin kikristályosodását követve, bázisos olvadékból vált ki. 
A szegély kikristályosodásakor azonban a nyomás és a hőmérséklet lecsökkent, 
valószínűleg az illóanyag dúsulása miatt megváltozott az oxidációs fok is. 
Ezt jelzi a szegélyben a CaTiAl2Oe molekula mennyiségének jelentős növeke
dése, valamint Fe-ben és részben Ca-ban való gazdagodása.

T h o m p so n  (1974) adataira támaszkodva megállapítható, hogy a klino
piroxének magja 1280 — 1300 °C-on és 1,6—2,3 105 KPa-on, a szegély 1150 — 
1170 °C-on és 1,05 KPa-on kristályosodhatott ki.
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Csillám. A VIII. telér három csillámjának elektronmikroszondás elemzési 
adatát a 4. táblázat tartalmazza. A vékonycsiszolatos vizsgálattal is megálla
pított flogopitos jelleget a Mg/Fe=2,6 — 2,9 arány is igazolja. A csillámok 
összetételében feltűnő a nagy T i03-, A130 3-, BaO- és kicsi Si03-tartalom.

A trioktaéderes csillám általános képlete :
X 3Y 6Z8O30(OH)4,

ahol X  —K, Ba, Na, Ca,
Y = Mg, Fe2+, Ti, Mn, Cr,
Z = Si, Al, Fe3+.

Számításaink szerint az Y-pozícióban jelentős hiány (átlagosan 0,263) 
mutatkozik. A tetraéderes (Z) pozíció pedig Al,v bevonásával tölthető fel. 
A fentieket igen bonyolult helyettesítésekkel lehet értelmezni.
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6. ábra. Monchiquitból származó zónás klinopiroxén fenő- és mikrofenokristályok 
SiÜ2/AlaÜ3 (s%) diagramja (a jelkulcsot lásd az 5. ábrán)

Fig. 6. SÍO2/AI2 O3  diagram of zoned clinopyroxene of monehiquite origin 
(for the legend, see Fig. 5)
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4. táblázat — Table 4
Az Ad. 2. sz. fúrás alkálilamprofir csillám mikrofenokristályainak 

elektronmikroszondás elemzési adatai
Electron microprobe results of microphenocrysts of alkali 

lamprophyre from borehole Ad 2

1. 2. 3.

Si02 33,3 33,8 34,4

Ti02 4,90 5,80 6,19

a i2o 3 18,6 16,9 16,7

€r20 3 n. d. n. d. n. d.

FeO‘ ii,6 11,5 10,5

MnO 0,12 0,10 0,10

MgO 16,0 15,2 16,8

CaO 0,33 0,10 n. d.

BaO 2,65 2,80 2,80

NaaO 0,54 0,40 0,43

k 2o S,2 8,20 8,10

2 96,24 94,86 96,02

Si 4,962 5,113 5,102

AljV 3,038 2,887 2,S98

Alvt 0,229 0,127 0,022

Fe 1,445 1,455 1,302

Ti 0,549 0,660 0,690

Mn 0,015 0,013 0,013

Mg 3,553 3,426 3,713

Ca 0,053 0,016 -

Ba 0,155 0,166 0,163

Na 0,156 0,135 0,124

к 1,559 1,582 1,533

100 Mg
71,1 70,2 74,0

Fe+ Mg

n. d. =  nem detektált elem. 1. Mikrofenokrietály, VIII/6 minta; 2. mikrofeno- 
kristály, IV/30 minta; 3. mikrofenokristály, VIII/26 minta (G. Sólymos K .)t
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A Ti helyettesítését az oktaéderes (Y) pozícióban a F o r b e s - et F l o w e r - 
féle (1974)

2Mgvi =?= Tivl + □ ,
illetve R o b e r t  (1976) által közölt

Mg Vi +  2Si,v Tivl +- 2A1IV
egyenletekkel lehet magyarázni. A Ba rácsba lépése M a n s k e r  et al. (1979) és 
M it c h e l l  (1981) szerint a következő két helyettesítéssel lehetséges:

(Ba +  Ná.) -f- TiVI +  □  Vi +  Fe3+1V=^3K + 2 (Mg +  Fe2+)Vi +  Al|y 
és

Ba -f- 2TiVj + AlIV=^K-f 3(Mg -f- Fe“+)Vi +  3SijV -

Számításaink szerint a Ba helyettesítését az utóbbi egyenlet jó közelítés
sel megadja. A bal oldalon állandóan fellépő hiányt valószínűleg a tetraéderes 
pozícióba beépülő Fe3+ egyenlíti ki, amelyet egyéb geokémiai vizsgálatokkal 
később tisztázni fogunk.

A Ti oldhatósága a flogopitban nyomástól és hőmérséklettől függ, ame
lyet R o b e r t  (1976), valamint A r im a  és E d g a r  (1981) kísérleti úton is igazolt. 
A Ti — Al — Fe +  Mg diagramban (7. ábra) az Ad. 2. sz. fúrás flogopitjainak 
pontjai az 1000 °C-nál nagyobb stabilitási mezőn láthatók, ahova a kimberli- 
tek és grönlandi lamprofirok csillámjainak pontjai esnek (H a n s e n , 1980).

A lehetséges nyomásértéket csak közvetve tudjuk megbecsülni. A r im a  et 
E d g a r  (1981) vizsgálata szerint a nyomás emelkedésével párhuzamosan nö
vekszik a csillám Ti-koncentrációja, ugyanakkor az OSO (occupany site octa
hedral = oktaéderes pozícióban levő kationok) mennyisége csökken. A Ti — 
OSO diagramban (8. ábra) a vizsgált minták és az irodalmi adatok (A r im a  et 
E d g a r ) által adott kimberlit, karbonatit és lamprofir flogopitjainak területén 
láthatók. Ebben a mezőben van E d g a r  (1979) ugandai flogopitjának pontja,

Al

7. ábra. Monchiquitból származó csillámok projekció pontjai az Al —Ti —Fe + Mg diag
ramban. [A hőmérsékleti tartományok R obert (1976) kísérleti adatait mutatják.]

1. Ad. 2. sz. fúrás VIII/6.'minta, 2.'Ad. 2. sz. fúrás IV/30. minta, 3. Ad. 2. sz. fúrás VIII/26. minta, 4. lampro-
‘ fir telérek (Grönland; Hansen, 1980)

F ig . 7. Points of projection of micas of monchiquite origin in an Al — Ti — Fe + Mg diag
ram. (Temperature ranges are based on experimental results of Robert 1976.)

1. Borehole Ad 2, sample VIII/6, 2. borehole Ad 2, sample IV/30, 3. borehole Ad 2, sample V III/26, 4. lampro
phyre dykes (Greenland; Hansen, 1980)
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amelyre a fenti szerzők 2.0 — 5,0-105 KPa keletkezési nyomást kapott. Tekin
tettel arra, hogy a magyarországi vizsgálati anyagok nagyobb Ti-tartalmuk 
mellett magasabb OSO-számot is mutatnak, a keletkezési nyomásra legfeljebb 
1—2-105 KPa-val becsülhető nagyobb érték.

A leírtak azt jelentik, hogy az eredetileg bázisos—ultrabázisos olvadék 
illóban való dúsulása a kristályosodás korai szakaszára tehető, és a flogopit is 
már részben kristályos elegyrészként került a megszilárdulási környezetbe. 
Azok az erősen pleokroós szegélyek, amelyek egyes telérek csillámjaira jel
lemzőek, az olvadék üledékes környezetbe jutása után válhattak ki (1. ábra).

Földpátok: A mikroszkópos vizsgálattal elkülöníthető káliföldpát, illetve 
plagioklász összetételét az 5. táblázat mutatja. A Na-szegény káliföldpát az 
irodalmi adatokhoz (Cl a r k e  et ah, 1983) hasonlóan a K-szanidin mezőn lát
ható (9. ábra). A Ka-ban gazdag káliföldpátok a Ca—Na-szanidin területén 
jelennek meg, jól elkülönülten a xenokristályok és alkálimagmatit-zárványok 
(K xibovics et ah, 1986) által elfoglalt mezőtől.

8. ábra. Monchiquitból származó csillámok Ti/OSO diagramja (Ab îm a— E dgae , 1981-
nvornán)

1. Ad. 2. sz. fúrás VIII/6. minta, 2. Ad. 2. sz. fúrás IV/30. minta, 3. Ad. 2. sz. fúrás VIII/26. minta, 4. kimber- 
litből, karbonatitból és lamprofírból származó flogopit mezeje (Arima— Edgar, 1981), 5. alnöit (D urazzo

et al., 1984), 6. mafurit (Edgar, 1979)
Fig. 8. Ti/OSO diagram of micas of monchiquite origin (after A rima- E dgar, 1981)

1. Borehole Ad 2, sample VIII/6, 2. borehole Ad 2, sample IV/30, 3. borehole Ad 2, sample VII/26, 4. field 
o f  phlogopite deriving from kimberlite, carbonatite and lamprophyre (Arima— Edgar, 1981), 5. alnöite 

(D tjrazzo et al. 1984), 6. mafurite (Edgar, 1979)
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5. táblázat — Table 5
Az Ad. 2. sz. fúrás alkálilamprofir földpátjainak elektronmikroszondás

elemzési adatai
Electron microprobe results of feldspars of alkali 

lamprophyre from borehole Ad 2

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Si02 64,5 65,0 64,5 64,7 52,7 50,4
Ai2o 3 18,8 18,7 19,1 19,2 29,4 31,1
FeOt n. a. n. a. n. a. n. a. 0.83 0.96
CaO n. d. 0,34 1,02 0,81 11,6 13,3
BaO 0,08 0,04 0,04 0,12 0,42 0,12
SrO 0,27 0,20 0,20 0,38 0,10 0,41
M g O 0,63 3,10 3,08 3,10 3,70 2,72
k , o 15,8 13,4 12,1 11,9 1,00 0,70

X 100,08 100,78 100,04 100,21 99,75 99,69

Si 2,980 2,970 2,955 2,956 2,410 2,314
Al 1,024 1,007 1,031 1,034 1,585 1,684
Fe - — - - 0,032 0,037
Ca — 0,016 0,050 0,039 0,568 0,655
Ba 0,001 0,001 0,001 0,002 0,007 0,002
Sr 0,007 0,005 0,005 0,010 0,002 0,011
Na 0,056 0,274 0,272 0,274 0,328 0,243
к 0,935 0,780 0,706 0,693 0,058 0,042
Or 93,6 72,5 68,3 67,7 6,0 4,4
Ab 5,6 25,4 26,3 27,3 34,0 25,4
An — 1,5 4,8 3,8 59,0 68,9
SrAn 0,7 0,5 0,5 1,0 0,2 Ы
Cz 0,1 0,1 0,1 0,2 0,8 0.2

n. a.=nem  analizált elem, n. d.=nem  detektált elem. 1. Káliföldpát, IV/48 minta; 2. káliföldpát, V III/8 
minta; 3. káliföldpát, V III / 8 1  minta; 4. káliföldpát, IV/49 minta; 5. plagioklász, IV/31 minta; 6. plagioklász, 
IV /30 minta (G. SÓ1YMOS K.).

A káliföldpátok SrO-tartalma nagyságrenddel nagyobb, mint a BaO-kon- 
centrációja. Fordított eredményt adott a xenokristályok és alkálimagmatit- 
zárványok vizsgálata (Kubovics et al., 1986). Ez azt jelenti, hogy az alkáli
lamprofir alapanyagában a káliföldpátok kiválásakor az olvadék már nem, 
vagy alig tartalmazott Ba-ot, ami viszonylag nagyobb mennyiségű Sr rácsba- 
iépését tette lehetővé.

A plagioklász labradoritos összetételű és feltűnő a viszonylag magas 
K20 - és FeOt-tartalma. Számításaink szerint (5. táblázat) a vas Fe2+-ként 
van jelen, tehát nem a tetraéderes pozícióban helyettesíti az Al-t, D íjrazzo 

«et al. (1984) vizsgálataival, illetve felfogásával szemben.
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9. ábra. Alkálilamprofirból származó földpátok ortoklász (Or) —albit (Ab) —anortit (An)
diagramja (Sm ith , 1974 nyomán)

1. Ad. 2. sz. fúrás, 2. kamptonit (Clarke et at., 1983), 3 . alnöit (D ürazzo et al., 1984), 4. alkálimagmatit zár
ványok földpátjai (K ubovics et al., 1986)

Fig. 9. Orthoclass (Or) —albite (Ab) — anorthite (An) diagram of feldspars of alkali 
lamprophyre origin (after Sm ith , 1974)

1. Borehole Ad 2, 2. kamptonite (Clarke et al., 1983), 3. alnöite (D urazzo et al., 1984), 4. feldspars o f alkali 
magmatité xenoliths (K ubovics et al., 1986)

Az alkálilamprofir tektonikai helyzete

A különböző magmatitok, illetve piroxének fő-, valamint nyomelemeinek 
mennyisége és a képződmények tektonikai helyzete közötti kapcsolaton ala
puló számítások közül N is b e t  et P e a r c e  (1977) módszerét alkalmaztuk, 
mivel a kőzeteket ért másodlagos hatások az egyéb eljárással nyert adatokat 
erősen torzította.

A 10. ábrán N is b e t  et P e a r c e  (1977) F3—F2 diagramján a 3. táblázatban 
bemutatott klinopiroxének elemzéseinek pontjai láthatók. Emellett ábrázol
tunk néhány olyan megakristályzóna-értéket is, amelynek az optikai karak
tere Sza b ó  (1984) vizsgálata szerint megegyezik a fenő- és mikrofenokristá- 
lyok szegélyével, azaz kémiai összetételük is azonos.

A diagramon a zónák pontjai jól elkülönülnek, kizárólag a WPA mezőn 
láthatók ezzel szemben a magok több területet átfedve jelennek meg. Tekin
tettel arra, hogy e magok magasabb nyomású és hőmérsékletű fázisok (a 3. 
táblázatban alacsony T i02, nagy Si03), és összetételük elsősorban a nyomás
tól, azaz a kristályosodási körülménytől függ, így nincs meghatározó szerepük 
az olvadékok tektonikai pozíciójának megkülönböztetésében.

A fentieket figyelembe véve — a zónák alapján — az Ad. 2. sz. fúrással 
harántolt alkálilamprofir a tektonikai pozícióját illetően lemezen belüli alkáli
bazalthoz hasonlít.
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-1,2 -1,1 -1,0 -0,9 -0,8 -0,7

10. ábra. Monchiquitból (Ad. 2. sz. fúrás) származó zónás klinopiroxén szemcsék Fi —F2 

diagramja (N isb e t—P earce , 1977 nyomán)
1. Ad. 2. sz. fúrás VIII/6. minta, 2. Ad. 2. sz. fúrás VIII/27. minta, 3. Ad. 2. sz. fúrás IV/49. minta, 4. Ad.
2. sz. fúrás VIII/26. minta, 5. megakristály-szegély (Szabó, 1984), 6. megakristály-mag (Szabó, 1984), (OFB = 
óceánfenék bazaltja, VAB =  vulkáni ív bazaltja, WPT =  lemezen belüli tholeiites bazalt, WPA = lemezen belüli

alkálibazalt)
Fig. 10. F 1 -F 2 diagram of zoned clinorpyroxene of monchiquite origin (borehole Ad 2)

(after N isbet- P earce , 1977)
1. Borehole Ad 2, sample VIII/6, 2. borehole Ad 2, sample VIII/27, 3. borehole Ad 2, sample IV/49, 4. borehole 
Ad 2, sample VIII/26, 5. rim o f megacryst (Szabó, 1984), core o f megacnyst (OFB =  ocean floor basalt, WPT = 

within-plate tholeiite, WPA =  within-plate alkali basalt

Következtetések

A kémiai és geokémiai vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az Ad. 
2. sz. fúrással harántolt telérkőzetek az ÉK-Dunántúl területén, főleg fúrá
sokkal feltárt felső-kréta korú alkálilamprofiios — karbonatitos asszociáció 
egyik legjellegzetesebb képviselője. A képződmények kémiai és ásványi össze
tételük tekintetében leginkább a monchiquitek közé sorolhatók, de nem egy 
példányon kamptonitos, alnöites, illetve karbonatitos jelleg is felismerhető.

A telérkőzetek eredeti olvadékát — lemezen belüli tektonikai helyzeté
nek megfelelően — egy köpeny eredetű bázisos —ultrabázisos magma képvi
selte, amelyben az első kiválási termék 86 — 88 Mg-értékű olivin-fenokristály 
volt. Ezt követte a 81 — 83 Mg-értéket mutató klinopiroxén magok kristá
lyosodása, amelyhez az opak ásványok megjelenése kapcsolódhat. Ekkor 
következhetett be az olvadék keveredése H20 , C‘0 2, K 20, Na20  és T i02-ben 
gazdag anyaggal. Az új környezetben az olivin instabillá vált, s megkezdődött 
illódús ásványokká való átalakulása. Ugyanakkor megindult a flogopit (Mg
érték =  72 — 75) kiválása és ezt követően megjelentek a jellegzetes Ti-augit 
zónák (Mg-érték = 69 — 75) klinopiroxéneken. Véleményünk szerint e kvázi



3 5 3

kristályos anyag elsősorban a nagy illótartalma következtében még olyan 
mozgékony lehetett, hogy több km hosszú csatornákon át a kéreg felső 
régiójában az üledékes kőzetekbe nyomulhatott. Ebben a miliőben fejeződött 
be a flogopit kiválása egy erősen pleokroós biotit-koszorúval, a klinopiroxéné 
pedig egirin — egirinaugittal. A maradékolvadék — részben a környezettel 
való kölcsönhatás eredményeképpen — alkáliákban és dióban (C02, H20) fel
dúsult, amely egyrészt az elkülönült ocellumok, másrészt az alapanyagban 
megjelenő szanidin, analcim és karbonátásványok kristályosodását eredmé
nyezte.

MINERALOGICAL—PETROGRAPHIC AND GEOCHEMICAL 
ANALYSIS OF ALKALI BASIC AND ULTRABASIC DYKE ROCKS 

FROM BOREHOLE ALCSÚTDOBOZ 2

by
I. K u b o v ic s -C s . Szabó

Within the Lower Triassic sequence borehole Alcsútdoboz 2 intersected 
dyke rocks —typical members of the Upper Cretaceous lamprophyre-carbon- 
atite association occurring in the NE Transdanubia. Regarding the chemical 
and mineralogical composition, the rocks can be most properly identified with 
the monchi qui tes, though there are lot of samples in which features typical of 
kamptonite, alnöite, and carbonatite, respectively, can be recognized, too.

The original melt of the dyke rocks was represented, in accordance with 
the intra-plate tectonic position, by a basic-ultrabasic magma of mantle origin 
in which the first products o f segregation were olivine phenocrysts of 86- 
88 Mg value. That was followed by the crystallization o f clinopyroxene cores 
o f 81-83 Mg value with which the appearance of opaque minerals may be 
associated. It was probably in that phase that the melt got mixed with ma
terial enriched in HaO, COa, K 20, Na20  and T i02. In the new environment 
the olivine became unstable, and its alteration to volatile-rich minerals began. 
At the same time, the segregation of flogopite (Mg value =72-75) set in, and, 
subsequently, the characteristic Ti-augite rims (Mg value =  69-75) on the 
clinopyroxene crystals appeared. In our opinion, this quasi-crystalline mate
rial, primarily owing to its high volatile content, was probably still so mobile 
as to be able to penetrate, via channelways several kilometres in length, 
into the sedimentary rocks that were present in the higher reaches o f the 
crust. It was in this environment that the segregation o f flogopite with a 
heavily pleochroic biotite rim and that o f clinopyroxene with aegirin—aegi- 
rine-augite was completed. The residual melt—partly as a result an interaction 
with the environment—got enriched in alkalia and volatiles (C02, H20) which 
resulted in the crystallization o f the differentiated ocelli, on the one hand, 
and in that o f sanidine, analcime and carbonate minerals in the groundmass, 
on the other.

23
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