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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.


