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Ö s s z e f o g l a l á s : A szerző célja a szénhidrogénkutató fúrásokkal feltárt jellegze
tes szilvágyi (DNy-Magyarország) triász—jura mikrobiofáciesek és a belőlük előkerült 
mikrofauna ismertetése volt. 

A téma érdekességét, aktualitását az adja, hogy a meglehetősen bonyolult 
szerkezeti felépítésűnek minősíthető terület ( 1 . ábra) kifejlődései jellegzetes 
mikrobiofáciesekkel jellemezhetők, amelyek segítségével a triász — jura réteg
sor jól tagolható. A Nagylengyel — Barabáshegy — Szilvágy vonalában húzó
dó mezozóos szerkezetsor déli peremén szónhidrogénkutató fúrásokkal (Szil-
vágy-5, -6 , - 3 1 , - 3 2 , - 3 3 , -34 , -35 , -36 , -37 , -38 , - 3 9 , -40 , - 4 1 . sz. fúrások) fel
tárt, a kréta medencealjazatot alkotó perm—felsőkréta üledékképződési 
ciklus felsőtriász, jura képződményeinek rétegsorai nyomozhatok ( 2 . ábra). 
A kréta medencealjzat képződményei viszonylag meredeken ( 4 0 - 5 0 ° ) dőlnek 
déli irányba. Északról dél felé haladva egyre fiatalabb rétegekkel (nóri, 
üász, dogger, malm) találkozunk. A mai szerkezeti kép alapvető vonása
it az ausztriai hegységképződéshez kapcsolódó kompressziv erőhatások alakí
tották ki, amelyeknek eredményeképpen közel K É K - N y D N y irányban feltoló-
dási zónák alakultak ki. 

Triász 
Felsőtriász 

A területen szénhidrogénkutató fúrásokkal elért legidősebb képződmény a 
felsőtriász nóri emeletbeli, ősmaradványmentes, világosszürke fődolomit (Szil-
vágy-5, - 3 5 . sz. fúrás). 

A fődolomitra települő, általánosan elterjedt, felsőnóri sötétszürke, fekete 
színű, bitumenes, 6 0 - 8 0 ° dőlésben finoman rétegzett, leveles—lemezes elvá-
lású, a réteglapokon agyagos csúszási nyomokat tartalmazó, tömött szövetű 
mészkő, mészmárga, márga, agyagmárga közbetelepült barnásszürke, sötét
szürke, vékonypados, helyenként ooidos mészkővel, márgával a kösszeni for
máció képződményei. Jellemző a kagylólumasellás padok (Bhaetavicula con
forta, Gervilleia sp.) közbetelepülóse; a márgás kifejlődés mikrofauna szegény
sége (i?c/jmocfermaía-váztöredékek, Grinoidea vázelemek, Mollusca-héjtöre
dék, halfog); a mészköves kifejlődés mikrofauna gazdagsága (Foraminifera: 
Glomospirella friedli K R I S T A N - T O L L M A N Í T , Tolypammina gregaria W B N D T , Al-
pinophragmium ? sp. Ophthalmidium sp., Nodosaridae sp., Dentalina sp., Fron-

* Elhangzott a MLFT Őslénytan-Bitegtani Szakosztályának 1978. október 11-i előadóülésén. 
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dicularia woodwardi H O W C H I N , Austrocolomia canaliculata ( K R I S T A N - T O L L -
M A N N ) , Invólutina communis ( K R I S T A N ) , Triasina hantkeni M A J Z O N , Trocho-
lina permodiscoides O B E R H Ä U S E R ; Holothuroidea: Calclamnoidea ? sp., Theelia 
cf. variabilis Z A N K L ; Eocaudina sp., Crustacea: Parafavreina thoronetensis B R Ö N -
N I M A N N , C A B O N et Z A N I N E T T I ) . A kösszeni formációt harántolt Szilvágy-31, 
- 3 3 , - 3 5 , -36 , -37 , -38 . sz. fúrásokból az összlet vastagságát nem ismerjük mivel 
vagy ebben fejeztek be a fúrások vagy a kösszeni formáció felső része hiányzik 
(pl. Szilvágy-35. sz. fúrásban). 

A Szilvágy-33. sz. fúrás által feltárt, a kösszeni összletre települő mintegy 
1 5 0 m vastag sárgásbarna színű tömött, rétegzetlen, felső részén ( 4 8 m) stro
matolites mészkő a kőzettani jellemzői és a mikrofauna alapján (Foramini-
fera: Ammobaculites sp., Endothyranella sp., Nodosaridae sp., Frondicularia 
woodwardi H O W C H I N , Invólutina communis ( K R I S T A N ) , Triasina hantkeni M A J 
ZON; járulékos elemek: Echinodermata-vkzt'ôreàëk, Gastropoda embrió, Mol-
Zwsca-héjtöredék) a Dunántúli-Középhegységben megismert dachsteini mész
kővel mutat rokonságot. Ez t a mészkőkifejlődést tárta fel a Szilvágy-6. sz. 
fúrás is. 

1. ábra. A szilvágyi kutatási terület térképvázlata. 
Fig. 1. Chart of the Szilvágy area 



Földtani Közlöny 110. kötet, 1. füzet 

2.
 á

br
a.

 A
 s

zi
lv

ág
yi

 t
ri

ás
z—

ju
ra

 k
ép

ző
dm

én
ye

k 
ál

ta
lá

n
o
s 

fö
ld

ta
n
i 

sz
el

vé
ny

e.
 F

üg
gő

le
ge

s 
lé

pt
ék

 1
 :

 5
00

0.
 

F
ig

. 
2.

 G
en

er
al

 g
eo

lo
gi

ca
l 

se
ct

io
n
 o

f 
th

e 
T

ri
as

si
c-

Ju
ra

ss
ic

 a
t 

S
zi

lv
ág

y.
 V

er
ti

ca
l 

sc
al

e:
 1

 :
 5

00
0
 

92 



Bércziné: Szilvágyi triász —jura mikrofáciesek 93 

A felső 48 m, amelyet a Szilvágy-33. sz. fúrás harántolt, szürkésbarna 
színű, rétegzetlen, zöld agyagos csúszási felületekkel tagolt, stromatolitos mész
kő. A stromatolitok koncentrikus héjúak, gömb alakúak. Ezeket a formákat 
onkoidoknak nevezzük. Nagyságuk 2 - 5 mm között változik. Anyagunkban az 
onkoidok magját Gastropoda-embnó, Echinodermata-vàzb'ôredék, Echinodea-tüs-
ke, Mollusca -hójtöredék adja. A recens megfigyelések szerint az onkoidok 
néhány métertől max. 20 méterig terjedő mélységű tengerben alakulnak ki 
a kékeszöld algák közreműködésével. A koncentrikus formák csak mozgatott 
vízben, az ár-apály öv alatt képződhetnek. 

Jura 

Liász 

Tekintettel a triász — jura közötti folyamatos üledékképződésre a határt 
ott vontuk meg a Szilvágy-33. sz. fúrásban, ahol megjelenik a biztosan liász 
fáciest jelző „hierlatz" tipusú crinoideás mészkő. A mintegy 65 m álvastag 
összlet világos szürkésbarna színű, 40-50° dőlésben gyengén rétegzett, tömött 
szövetű, mikrofaunában gazdag (Foraminifera: Involutina liassica ( J O N E S ) , 
Involwtina sp., Frondicularia sp., Nodosaria sp., Trocholina sp., Lenticulina 
sp.; Crinoidea-v&zelemek tömegesen; szivacstű), néhol fekete mangános- illet
ve zöld agyagos repedésekkel tagolt mészkőből áll. Helyenként halványvörös, 
durvakristályos crinoideás mészkőbetelepüléssel. Ilyen alsókász crinoideás mész
követ tárt még fel a Szilvágy-39. sz. fúrás is. 

A „hierlatz" típusú crinoideás mészkőre zöldesszürke színű, ősmaradvány
ban szegény (néhány Echinodermata-váztöredék, Eadiolaria) mószmárga követ
kezik, közbetelepült szürkésbarna színű ooidos mészkővel. 

Dogger 

A Szilvágy-32,3 -33, -34, -41. sz. fúrások tárták fel a dogger tűzköves 
összletet, amely zöldesszürke, májbarna színű, kemény, helyenként sávosan 
50—70° mentén rétegzett, kagylós-, szilánkos törésű, fehér kalciteres, pirit
gumós, agyagos csúszási síkokkal átjárt tűzkőből és közbetelepült zöldesszürke 
színű, erősen igénybe vet t kovás mészkő, meszes tűzkőrótegekből áll. Ez a 
mélyvízi, nyílttengeri összlet tömegesen tartalmaz Eadiolaria (Nassellina, 
Spumellina) maradványokat. 

A területen feltárt dogger képződmények vastagságát nem ismerjük. A geo
morfológiai viszonyok miatt a dogger teljes vastagságban nincs feltárva. 

Maim 

A Szilvágy-32. sz. fúrás által harántolt maim rétegek álvastagsága 144 m. 
A dogger tűzkőre települő sötét barnásvörös színű, kemény, rétegzetlen, 

kagylós-, szilánkos törésű, fehér kalciterekkel és néhány csúszási síkkal át
járt, tömött szövetű, tűzkőgumós, erősen meszes radiolaritot (Szilvágy-32. sz. 
fúrás 32—34. magmintái) kérdőjelesen alsómaimnak vesszük. Tömegesen tar
talmaz Radiolariákat, ezenkívül Aptychus és E chinodermata-váztör edék is meg
figyelhető. 
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Az erre települő halvány vörös, kemény, rétegzetlen, kalciteres, agyagos 
csúszási felületekkel átjárt , tűzkőgumós mészkövet (Szilvágy-32. sz. fúrás 
3 0 - 3 1 . sz. magmintái) a belőle tömegesen előkerült Lombardia sç. (Saccocomidae) 
maradványok alapján kimmeridgei korúnak vesszük. A kísérő mikrofaunára 
jellemző a Radioláriák gyakorisága, valamint Mollusca- és Osíracocía-héjtöre-
dékek jelenléte. A lombardiás mészkő olyan sekély, csendesvízű tengerrészben 
halmozódhatot t fel, ahol a felhalmozódás üteme gyors és az üledékanyag 
nagyon finomszemű volt. 

A legfiatalabb jura képződmény a Szilvágy 3 2 , — 4 0 . sz. fúrások által feltárt, 
t i ton világos barnásszürke, közepes keménységű, rétegzetlen, kagylós-, szilán-
kostörésű fehér kalciterekkel, agyagos csúszási felületekkel átjárt , helyenként 
sávokban átkovásodott , tömöt t szövetű, calpionellás, nyílttengeri mészkő. 
Az előkerült ősmaradványegyüttes jellegzetes: Calpionella alpina L O R E N Z , 
Calpionella elliptica C A D I S C H , Calpionella sp. ; Radiolaria; Cadosina sp. ; 
néhány Aptychus metszet. 

Az alsó- és felsőkréta közötti időben lezajlott ausztriai hegységképződés során 
meggyűrődött, feltolódott illetve alátolódott, fent ismertetett triász — jura 
rétegek erősen denudálódott felszínére transzgredált a szenon tenger. 

Táblamagyarázat — Explanation of Plates 

I . tábla — Plate I . 

1. Glomospiretta friedli KBISTAN-TOLLMANN metszet a Szilvágy-33. sz. fúrás 90/1. sz. mag
mintájának (3959,5—3960,5 m) sötétszürke mészkövéből (Kösszeni formáció). Átmérő: 
0,4 mm. 
A section of Glomospirella friedli KRISTAN-TOLLMANN from dark grey limestone (Kossen 
Formation). Diameter: 0.4 mm. Core sample 90/1 (3959.5—3960.5 m) , borehole Szil
vágy-33. 

2. Glomospirella friedli KBISTAN-TOLLMANN metszet a Szilvágy-33. sz. fúrás 93/a. sz. 
magmintájának (3992,8—3999,5 m) sötétszürke mészkövéből (Kösszeni formáció). 
Hossza: 0,36 mm. 
Section of Glomospirella friedli KRISTAN-TOLLMANN , from dark grey limestone (Kossen 
Formation). Section length: 0.36 mm. Core sample 93/a (3992.8—3999.5 m) , borehole 
Szilvágy-33 

3. Glomospirella friedli KBISTAN-TOLLMANN metszet és MoMwsca-héjtöredék a Szilvágy-
35. sz. fúrás 40/1. SZ;. magmintájának (3309,0—3313,5 m) sötétszürke mészkövéből 
(Kösszeni formáció). Átmérő: 0,35 mm. 
Section of Glomospirella friedli KBISTAN-TOLLMANN and mollusc shell fragment from 
dark grey limestone (Kossen Formation). Core sample 40/1 (3309.0—3313.5 m) , bore
hole Szilvágy-35. Section diameter: 0.35 mm 

4. Glomospirella sp. metszet a Szilvágy-33. sz. fúrás 73/d. sz. magmintájának (3757,0— 
3769,4m) sötétszürke ooidosmészkövéből (Kösszeniformáció). Ooid átmérő: 0,429mm. 
Section of Glomospirella sp. from dark grey oolitic limestone (Kossen Formation). Core 
sample 73/d (3757.0—3769.4 m) , borehole Szilvágy-ЗЗ. Diameter of oolite: 0.429 mm 

5. Tolypammina gregaria W E N D T metszet a Szilvágy-37. sz. fúrás 21. sz. magmintájának 
(3233,5—3240,75 m) sötétszürke mészkövéből (kösszeni formáció). Hossza: 0,66 mm. 
Section of Tolypammina gregaria W E N D T from dark grey limestone (Kossen Formation). 
Core sample 21 (3233.5—3240.75 m), borehole Szilvágy 37. Section length: 0.66 mm. 

6. Ammobaculites sp. metszet a Szilvágy-33. sz. fúrás 66. sz. magmintájának (3667,0— 
3676,7 m) sárgásbarna mészkövéből (dachsteini mészkő formáció). Hossza: 0,69 mm. 
Section of Ammobaculites sp. from yellowish-brown limestone (Dachstein Limestone 
Formation). Core sample 66 (3667.0—3676.7 m), borehole Szilvágy-ЗЗ. Section length: 
0.69 mm 
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7. Trochammina sp. metszet a Szilvágy-33. sz. fúrás 74/a. sz. magmintájának (3769,4— 
3777,9 m) sötétszürke mészkövéből (kösszeni formáció). Átmérő: 0,2 mm. 
Section of Trochammina sp. from dark grey limestone (Kossen Formation). Core sample 
74/a, borehole Szilvágy-ЗЗ. Section diameter: 0.2 mm 

8. Alpinophragmium? sp. metszet a Szilvágy-35. sz. fúrás 41/b. magmintájának (3314,0— 
3319,0 m) sötétszürke mészkövéből (Kösszeniformáció). Átmérő: 0,25 mm. 
Section of Alpinophragmium? sp. from dark grey limestone (Kossen Formation). Core 
sample 41/b (3314.0—3319.0 m) , borehole Szilvágy-35. Section diameter: 0.25 mm 

9. Endothyranella sp. metszet a Szilvágy-33. sz. fúrás 63. sz. magmintájának (3619,0— 
3636,0 m) szürkésbarna stromatolitos mészkövéből (dachsteini mészkő formáció). 
Hossza: 0,825 mm. 
Section of Endothyranella sp. from greyish-brown stromatolitic limestone (Dachstein 
Limestone Formation). Core sample 63 (3619.0—3636.0 m) , borehole Szilvágy-33. 
Section length: 0.825 mm 

10. Ophtkalmidium sp. metszet a Szilvágy-33. sz. fúrás 77/a. sz. magmintájának (3807,25— 
3817,4 m) sötétszürke mészkövéből (kösszeni formáció). Hossza: 0,430 mm. 
Section of Ophtkalmidium sp. from dark grey limestone (Kossen Formation). Core 
sample 77/a (3807.25—3817.4 mm), borehole Szilvágy-ЗЗ. Section length: 0.430 mm 

11. Nodosaridae sp. metszet a Szilvágy-33. sz. fúrás 76/a. sz. magmintájának (3792,4— 
3807,35 m) sötétszürke mészkövéből (kösszeni formáció). Hossza: 0,343 mm. 
Section of Nodosaridae sp. from dark grey limestone (Kossen Formation). Core sample 
76/a (3792.4—3807.35 mm), borehole Szilvágy-ЗЗ. Section length: 0.343 mm 

12. Nodosaridae sp. metszet a Szilvágy-33. sz. fúrás 90/2. sz. magmintájának (3960,5— 
3963,0 m) sötétszürke mészkövéből (kösszeni formáció). Hossza: 0,54 mm. 
Section of Nodosaridae sp. from dark grey limestone (Kossen Formation). Core sample 
90/2 (3960.6—3963.0m), borehole Szilvágy-ЗЗ. Section length: 0.54 mm 

13. Dentalina sp. metszet a Szilvágy-33. sz. fúrás 87/2. sz. magmintájának (3925,0—3933,9 
m) sötétszürke mészkövéből (kösszeni formáció). Hossza: 0,363 mm. 
Section of Dentalina sp. from dark grey limestone (Kossen Formation). Core sample 
87/2 (3925.0—3933.9 mm), borehole Szilvágy-ЗЗ. Section length: 0.363 m m 

I I . tábla — Plate I I . 

1. Frondicularia wooduiardi H o w c m N metszet a Szilvágy-37. sz. fúrás 24/a. sz. magmintá
jának (3281,5—3285,0 m) sötétszürke mészkövéből (kösszeni formáció). Hossza: 0,33 
mm. 
Section of Frondicularia woodwardi HOWCHIN from dark grey limestone (Kossen For
mation). Core sample 24/a (3281.5—3285.0 mm), borehole Szilvágy-37. Section length: 
0.35 m m 

2. Austrocolomia canaliculata (KBISTAN-TOLLMANN ) metszet a Szilvágy-37. sz. fúrás 21. 
magmintájának (3233,5—3240,75 m) sötétszürke mészkövéből (kösszeni formáció). 
Hossza: 0,425 mm. 
Section of Austrocolomia canaliculata (KBISTAN-TOLLMANN ) from dark grey limestone 
(Kossen Formation). Core sample 21 (3233.5—3240.76 mm), borehole Szilvágy-37. 
Section length: 0.425 mm 

3. Involutina communis (KBISTAN ) metszet a Szilvágy-33. sz. fúrás 84/a. sz. magmintájá
nak (3894,0—3903,8 m) sötétszürke mészkövéből (kösszeni formáció). Hossza: 0,462mm. 
Section of Involutina communis (KBISTAN ) from dark grey limestone (Kossen Forma
tion). Core sample 84/a (3894.0—3903.8 mm), borehole Szilvágy-ЗЗ. Section length: 
0.462 mm 

4. Involutina communis (KBISTAN ) és Triasina hantkeni MAJZON metszetek a Szilvágy-33. 
sz. fúrás 66. sz. magmintájának (3667,0—3676,7m) sárgásbarna mészkövéből (dachsteini 
mészkő formáció). Nagyítás kb. 70 X . 
Sections of Involutina communis (KBISTAN ) and Triasina hantkeni MAJZON from yel
lowish-brown limestone (Dachstein Limestone Formation). Core sample 66 (3667.0— 
3676.7 mm), borehole Szilvágy-ЗЗ. Magnification: about 70 X 

5. Involutina cf. communis (KBISTAN ) metszet a Szilvágy-33. sz. fúrás 84/a. sz. magmintá
jának (3894,0—3903,8 m) sötétszürke mészkövéből (kösszeni formáció). Hossza: 0,76 
mm. 
Section of Involutina cf. communis (KBISTAN ) from dark grey limestone (Kossen For
mation). Core sample 84/a (3894.0—3903.8 mm), borehole Szilvágy-ЗЗ. Section length: 
0.76 mm 
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6. Triasina hantkeni MAJZON metszet a Szilvágy-37. sz. fúrás 21. sz_. magmintájának 
(3233,5—-3240,75 m) sötétszürke mészkövéből (kösszeni formáció). Átmérő: 1,05 mm. 
Section of Triasina hantkeni MAJZON from dark grey limestone (Kossen Formation). 
Core sample 21 (3233.5—3240.75 m) , borehole Szilvágy-37. Diameter: 1.05 mm 

7. Triasina hantkeni MAJZON metszet a Szilvágy-33. sz. fúrás 87/3. sz. magmintájának 
(3925,0—3933,9 m) sötétszürke mészkövéből (kösszeni formáció). Rövidebb átmérő: 
0,495 mm. 
Section of Triasina hantkeni MAJZON from dark grey limestone (Kossen Formation). 
Core sample 87/3 (3925.0-3933.9 mm), borehole Szilvágy-ЗЗ. Shorter diameter: 0.495 
mm 

8. Trocholina permodiscoides OBERHÄUSER metszet a Szilvágy-33. sz. fúrás 87/3. sz. mag-
mintájának (3925,0—3933,9 m) sötétszürke mészkövéből (kösszeni formáció). Átmérő: 
0,627mm. 
Section of Trocholina permodiscoides OBERHÄUSER from dark grey limestone (Kossen 
Formation). Core sample 87/3 (3925.0—3933.9 mm), borehole Szilvágy-ЗЗ. Section dia
meter: 0.627 mm 

9. Trocholina permodiscoidea OBERHAUSER metszet a Szilvágy-33. sz. fúrás 87/3. sz. mag
mintájának (3925,0—3933,9 m) sötétszürke mészkövéből (kösszeni formáció). Magas
sága: 0,66 mm. 
Section of Trocholina permodiscoidea OBERHAUSER from dark grey limestone (Kossen 
Formation). Core sample 87/3 (3925.0—3933.9 mm), borehole Szilvágy-ЗЗ. Section 
height: 0.66 mm 

I I I . tábla — Plate I I I . 

1. Austrocolomia cf. canaliculata (KRISTAN-TOLLMANN ) metszet a Szilvágy-6. sz. fúrás 16. 
sz. magmintájának (3184,6—3185,5 m) világosszürke mészkövéből (dachsteini mészkő 
formáció). Hossza: 0,27 mm. 
Section of Austrocolomia cf. canaliculata (KRISTAN-TOLLMANN ) from light grey limestone 
(Dachstein Limestone Formation). Core sample 16 (3184.6—3185.5 mm), borehole 
Szilvágy-6. Section length: 0.27 mm 

2. A Szilvágy-35. sz. fúrás 37. sz. magminta (3291,5—3299,0 m) kösszeni mészkövének 
mikrofáciese. Nagyítás: kb . 25 X . 
Mierofacies of the Kossen limestone of core sample 37 (3291.5—3299.0 m) of borehole 
Szilvágy-35. Magnification: about 25 X 

3. A Szilvágy-33. sz. fúrás 73/d. sz. magminta (3757,0—3769,0 m) kösszeni mészkövének 
mikrofáciese. Nagyítás: kb . 40 x . 
Mierofacies of the Kossen limestone of core sample 73/d (3757.0—3769.0 m) of borehole 
Szilvágy-ЗЗ. Magnification: about 40 X 

4. Gastropoda-втЪтю, mint onkoid mag a Szilvágy-33. sz. fúrás 63. sz. magmintájának 
(3619,0—3636,0 m) stromatolitos mészkövéből (dachsteini mészkő formáció). Hossza: 
2,3 mm. 
A gastropod embryon as the core of an oncoid from the stromatolitic limestone (Dach
stein Limestone Formation) of core sample 63 (3619.0—3636.0 m) of borehole Szilvágy-
33. Length of the embryon: 2.3 mm 

I V . tábla — Plate I V . 

1. A Szilvágy-33. sz. fúrás 65. sz. magminta (3652,2—3667,0 m) stromatolitos mészkövéből 
egy stromatolit. Nagyítás kb. 20 X • 
A stromatolite from the stromatolitic limestone of core sample 65 (3652.2—3667.0 m) 
of borehole Szilvágy-ЗЗ. Magnification: about 20 X 

2. Parafavreina thoronetensis BRÖNNIMANN; CARON et ZANINETTI metszet a Szilvágy-33. 
sz. fúrás 73/d. sz. magmintájának sötétszürke, ooidos mészkövéből (kösszeni formáció). 
Magassága: 0,43 mm. 
Section of Parafavreina thoronetensis BRÖNNIMANN; CÁRON et ZANINETTI from the dark 
grey oolitic limestone (Kossen Formation) of core sample 73/d, of borehole Szilvágy-33. 
Section height: 0.43 mm 

3. Bocaudina sp. metszet a Szilvágy-27. sz. fúrás 5. sz. magmintájának (2738,0—2740,0 m) 
sötétszürke mészmárgájából (kösszeni formáció). Nagyítás: kb. 55 X 
Section of Bocaudina sp. from the dark grey calcareous marl (Kossen Formation) of core 
sample 5 (2738.0—2740.0 m) of borehole Szilvágy-27. Magnification: about 60 X 
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4. Theelia variabilis ZANXL metszet a Szilvágy-27. sz. fúrás 5. sz. magmintájának (2738,0— 
2740,0 m) sötétszürke mészmárgájából (kösszeni formáció). Átmérő: 0,12 mm. 
Section of Theelia variábilis ZANKL from the dark grey calcareous marl (Kossen For
mation) of core sample 5 (2738.0—2740.0 m) of borehole Szilvágy-27. Diameter: 0.12mm 

5. Theelia cf. variabilis ZANKL metszet a Szilvágy-27. sz. fúrás 5. sz. ,magmintájának 
(2738,0—2740,0 m) sötétszürke mészmárgájából (kösszeni formáció). Átmérő: 0,1 mm. 
Section of Theelia cf. variabilis ZANKL from the dark grey calcareous marl (Kossen For
mation) of core sample 5 (2738.0—2740.0 m) of borehole Szilvágy-27. Diameter: 0.1 mm 

6. Megalodus-embrió a Szilvágy-27. sz. fúrás 5. sz. magmintájának (2738,0—2740,0 m) 
sötétszürke mészmárgájából (kösszeni formáció). Szélessége: 0,15 mm. 
Megalodus embryon from the dark grey calcareous marl (Kossen Formation) of core 
sample 5 (2738.0—2740.0 m) of borehole Szilvágy-27. Width: 0.15 mm 

7. A Szilvágy-6. sz. fúrás 16. sz. magminta (3184,5—3185,5 m) dachsteini mészkövének 
mikrofáciese. Nagyítás: kb. 60 X • 
Microfacies of the Dachstein limestone of core sample 16 (3184.5—3185.5 m) of borehole 
Szilvágy-6. Magnification: about 60 X 

V . tábla — Plate V . 

1. A Szilvágy-33. sz. fúrás 59/alsó rész magminta (3559,25—3567,0 m) liász mészkövének 
mikrofáciese („hierlatz" típusú mészkő). Nagyítás: kb . 40 X . 
Microfacies of the Liassie limestone (limestone of „Hierlatz" type) of core sample 59/low-
er part of borehole Szilvágy-33 (3559.25—3567.0 m) . Magnification: about 40 X 

2. Nodosaridae sp. metszet a Szilvágy-33. sz. fúrás 61. sz. magmintájának (3584,0—3601,5 
m) szürkésbarna mészkövéből (liász „hierlatz" típusú mészkő). Hossza: 1,05 mm. 
Section of Nodosaridae sp. from the greyish-brown limestone („Hierlatz"-type limestone 
of Liassie age) of core sample 61 (3584.0—3601.5 m) of borehole Szilvágy-ЗЗ. Section 
length: 1.05 m m 

3. A Szilvágy-32. sz. fúrás 30. sz. magmintájának (3388,5—3391,5 m) malm lombardiás 
mészkő mikrofáciese. Nagyítás: kb.55 X • 
Microfacies of the Malm Lombardia limestone of core sample 30 (3388.5—3391.5 m) of 
borehole Szilvágy-32. Magnification: about 55 X 

4. Nodosaridae sp. metszet a Szilvágy-39. sz. fúrás 6. sz. magmintájának (3538,0—3640,5 
m) szürkésbarna mészkövéből (liász „hierlatz" típusú mészkő). Hossza: 0,73 mm. 
Section of Nodosaridae sp. from the greyish-brown limestone (,,Hierlatz"-type limestone 
of Liassie age) of core sample 6 (3538.0—3540.5 m) of borehole Szilvágy-39. Section 
length: 0.73 mm 

5. A Szilvágy-33. sz. fúrás 49/b. sz. magminta (3492,0—3499,0 m) dogger radiolaritjának 
mikrofáciese. Nagyítás: kb. 72 X . 
Microfacies of the Dogger radiolarite of core sample 49/b (3492.0—3499.0 m) of core 
sample 49/b of borehole Szilvágy-ЗЗ. Magnification: about 72 X 

6. A Szilvágy-32. sz. fúrás 27. sz. magminta (3293,0—3294,5 m) malm calpionellás mész
kövének mikrofáciese. Nagyítás: kb. 100 X . 
Microfacies of the Malm Calpionella limestone of core sample 27 (3293.0—3294.5 m) of 
borehole Szilvágy-32. Magnification: about 100 X 
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Triassic to Jurassic microbiofacies of Szilvágy, 
southwestern Hungary 

A. Bérczi-Makk 

Characterizable by an intricate geological structure, the Szilvágy area (southwestern 
Hungary) shows peculiar microbiofacies (Fig. 1) that can be readily used for finer strati-
graphic subdivision of the Triassic to Jurassic sequence (Fig. 2). 

Triassic 

Upper Triassic 

The oldest formation is the Upper Triassic, Norian, light grey unfossiliferous Haupt-
dolomit. 

The Hauptdolomit is overlain by the Kossen Formation represented by dark grey to 
black, bituminous, fine-bedded (at a dip angle of 60 to 80°), foliated, compact sediments 
of laminated jointing, notably limestones, calcareous marls, marls, clay-marls interbedded 
with brown grey, thin bedded, locally oolitic limestones and marls. Characteristic features 
are: the interbedded layers, the poverty of microfauna in the marly facies and its abund
ance in the calcareous one. 

The about 150-m-thick yellowish-brown, unstratified, compact limestones overlying the 
Kossen sequence show affinity to the Dachstein Limestone known in the Transdanubian 
Central Mountains. The topmost 48 metres are constituted by greyish-brown, unstratified 
stromatolitic limestones interrupted by sliding surfaces with green clays. The stromatolites 
are spherical, concentrically shelled. 

J и r a s s i с 

Liassic 

Because of the continuity of sedimentation between the Triassic and the Jurassic the 
boundary has been drawn there, where the „Hierlatz"-type crinoidal limestones, a surely 
Liassic facies, first appear. The poorly fossiliferous calcareous marls of greenish-grey colour 
overlying them are conspicuous for their oolitic limestone content. 

Dogger 

The deep-water, pelagic cherty sequence of the Dogger above the Liassic has been 
uncovered by several boreholes. I t consists of greenish-grey to liver-brown, hard, locally 
banded (along planes of 50—70°), pyrite-noduled cherts and interbedded layers of greenish-
grey, heavily deformed, siliceous limestone and calcareous chert abounding with radiola-
rian remains. 

Malm 

The dark brownish-red, heavily calcareous radiolarites with chert nodules overlying the 
Dogger limestones have been taken, with a pronounced question mark though, to be Lower 
Malm. I t abounds, again, with radiolarians. 

The pink cherty, nodular Lombardia-be&ring limestones overlying them are taken to be 
Kimmeridgian by relying on the specimens of Lombardia sp. (Saccocomidae) recoverable 
in great abundance therefrom. 

The youngest Jurassic formation is the Tithonian light brownish-grey, pelagic, Oalpio-
пейа-bearing limestone. 

During the Austrian orogeny between the Early and Late Cretaceous the Triassic-
Jurassic sequence was folded, upthrusted or downthrusted and then heavily denuded. 
The Senonian sea transgressed over this eroded surface. 
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