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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.


