
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*



20

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-
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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)



46

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.


