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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)



181



182

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



191



192

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)



231



232

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
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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 .



289

19



290

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.



311

14



312

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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