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A „Kösseni-medence" kialakulása és fejlődése 
a Dunántúli-középhegységben 

Formation and evolution of the "Kossen Basin" 
in the Transdanubian Range 

Haas János 1 

(12 ábrával és 5 fényképtáblával) 

Összefoglalás 

A tanulmány a Dunántúli-középhegységi adatok szintetizálásával a „Kösseni-medence" 
fejlődéstörténetét elemzi. Megállapítja, hogy a medence kialakulásának folyamata lassú és 
összetett folyamatsor eredménye, amely a Rezi Dolomit által képviselt időszakban elzárt lagúna 
létrejöttével indult. Később a finom terrigén anyag beszállítódásával a Dunántúli-középhegységi 
egység Ny-i részén a platform tartósan „megfulladt", és elzárt, oxigénhiányos medence alakult 
ki — a Kösseni Formáció képződésének színtere. A középhegység K-i részén viszont a 
„Dachsteini platform" fejlődése zavartalanul folytatódott. A mélyülő medence és a platform 
közötti kis hajlásszögű lejtőn széles átmeneti övezet jött létre, ahová a transzgressziós 
szakaszokban a pelites medencefácies benyomult, de amit a progradáló platform rendszeresen 
visszahódított. A középhegységi Kösseni-medencerész a déli-alpi és a kelet-alpi hasonló 
kifejlődésű medencerészek közé ellentmondásmentesen beilleszthető. 

Abstract 

Based on studies in the Transdanubian Range an analysis of evolution of the "Kossen basin" 
is presented. The multi-phase basin evolution was initiated by the formation of restricted lagoon 
in the rezi Dolomite area. Later on, as a consequence of the fine terrigenous input the carbonate 
platform was drowned in the western part of the Transdanubian Range, and a restricted, oxygen-
depleted basin came into being — the sedimentary environment of the Kossen Formation. On the 
other hand in the eastern part of the Transdanubian range the evolution of the "Dachstein 
platform" continued without interruption. On the low-angle slope between the deepening basin 
and the platform a broad transitional belt came into being, which was occupied by the pelitic 
basin facies during transgressions, and then it was reoccupied by the prograding platforms as a 
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rule. The Transdanubian segment of the "Kossen basin" can fit in between the basin formations 
of very similar features of the Southern Alps, and of the eastern Alps without any contradiction. 

Key words: sedimentology, lithology, anoxic basin, Transdanubian Range, Triassic, Hungary 

Bevezetés 

A Tethys Ny-i elvégződésénél a felső-triászban létrejött, rendkívül kiterjedt sekély 
platform („Dachsteini-platform") fejlődéstörténetében a nori középső részén jelentős 
változás tőrtént. A platform szárazföld felé eső (externális) részén nagy kiterjedésű, 
részlegesen elzárt háttérmedence jött létre (Kösseni-medence), melyben jelentős 
mennyiségű finom terrigén anyag halmozódott fel, oxigénhiányos környezetben. 
Tanulmányomban a dunántúli-középhegységi megfigyelések, vizsgálatok alapján 
elemzem a Kösseni-medence fejlődésének tér- és időbeli tendenciáit és okait, továbbá 
megkísérlem a középhegységi medencerész beillesztését eredeti ősföldrajzi környezetébe. 

A fejlődéstörténeti, ősföldrajzi szintézis előfeltétele a rétegtani fogalmak pontosítása. 
A „kösseni rétegek" esetében ugyanis az alpi triász klasszikus egységéről van szó, amit 
már S U E S S (1852) említett, és mint más klasszikus egységek esetében e fogalom 
értelmezése rendkívül tággá, olykor ellentmondásossá vált. Lito- és kronosztratigráfiai 
egység, továbbá fácies értelemben egyaránt alkalmazták és részben eltérő tartalommal, 
illetve egyes területeken különböző névvel. 

A triász fejlődéstörténet e fontos etapjának megismerésén túl számottevő jelentőségű 
a kösseni medencefejlődés vizsgálata a neogén medencék aljzatának szénhidrogénföldtani 
kutatása szempontjából, hiszen olyan zárt medencéről van szó, amelyben jelentős 
vastagságú, szervesanyagban gazdag üledéktömeg rakódott le. 

Rétegtani helyzet 

A Dunántúli-középhegységi szerkezeti egység területén a Dachsteini-platform 
fejlődése a karni medencék feltöltődése után a felső-karniban indult meg. 

A platformfejlődés kezdeti szakaszát a Fődolomit Formáció képviseli. A nori 
folyamán a középhegységi egység ÉK-i részén a Fődolomit felett többszáz méter vastag 
átmeneti egység közbeiktatódásával a típusos Dachsteini Mészkő telepük. 

Az egység DNy- i részén viszont (Zalai-medence, Keszthelyi-hegység) a Fődolomit 
fölött a platform és a medence átmenetét képviselő Rezi Dolomit Formáció, majd az 
uralkodóan sötét színű, pelites képződményekből álló Kösseni Formáció jelenik meg. 

Tekintettel arra, hogy a „Kösseni-medence" fejlődése szempontjából meghatározó 
jelentőségű Rezi és Kösseni Formációk tartalma meglehetősen ellentmondásos a hazai 
és a külföldi irodalomban is, a következőkben szükségesnek tartom e formációk rövid 
jellemzését. 

Rezi Dolomit Formáció 

A Dunántúli-középhegység DNy-i részén Sümeg környékén és a Keszthelyi
hegységben a Fődolomit felett már id. L Ó C Z Y (1913) elkülönített olyan rétegcsoportokat, 
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amelyek bár dolomit összetételűek, kőzetszerkezeti és őslénytani sajátosságaik jelentősen 
eltérnek a típusos Fődolomittól. NOSZKY ( 1 9 5 8 ) a Sümeg környéki térképezés során a 
típusos Fődolomit felett vékony réteges, lemezes sötétszínű dolomitváltozatot „Kösszeni 
dolomit"-ként említette, SZENTES ( 1 9 5 3 ) a Keszthelyi-hegységben „réteges-pados 
szaruköves" dolomitot írt le a kösseni rétegek alatt. 
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1. ábra. A Dunántúli-középhegység Ny-i részének felsőkarni—alsó jura (hettangi) képződményei és 
kapcsolatuk egymáshoz. V . M . F . Veszprémi Márga Formáció. 
Fig. 1. Upper Camian—Lower Jurassic (Hettangian) formations of the western part of the Transdanubian 
Range and their interrelationships. V.M.F. Veszprém Marl Formation. 

A Rezi Formáció elnevezést B O H N ( 1 9 7 9 ) javasolta a mészkőlencséket tartalmazó 
lemezes, szaruköves dolomitra. O R A V E C Z és H A A S ( 1 9 8 4 ) a Sümeg környékén ismert 
vékonyréteges és a porózus, pados dolomit váltakozásából álló rétegsort is a Rezi 
Dolomit Formációba tartozónak említi. 

A Keszthelyi-hegység legújabb térképfelvétele során B U D A I és KOLOSZÁR ( 1 9 8 7 ) 
lényegében megerősítették az id. L Ó C Z Y L. ( 1 9 1 3 ) által a Fődolomit és a Kösseni 
Formáció között megfigyelt dolomit rétegcsoportok következetes meglétét és mindezeket 
együtt sorolták a Rezi Dolomit Formációba. 

Közetösszetétel: a bitumenes dolomit kőzettípus jellemző különösen a formáció alsó és felső 
részén. Ugyanitt az agyagos dolomit kőzetváltozatok is megjelennek. Ugyancsak az alsó és 
helyenként a felső szakaszon tűzköves lencsék, betelepülések is megfigyelhetők. 
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2. ábra. A Kösseni Formáció elterjedése és fácies egységei a Dunántúli-középhegységi szerkezeti egységben. 

Fig. 2. Extension and faciès units of the Kossen Formation in the Transdanubian Range Unit. 



HAAS J. : A „Kösseni-medence" a Dunántúli-középhegységben 13 

Szerkezet: a rétegzettség jellege az egység felismerése, elkülönítése, tagolása szempontjából 
egyaránt lényeges. A Fődolomitra települő alsó szakasz vékonyréteges, lemezes kifejlődésű, az 
egyes réteglemezeken belül megfigyelhető mikrorétegzettséggel, illetve egyes szintekben autigén 
breccsás, iszaproskadásos (slump) szakaszokkal. A középső szakaszon a vastagpados kifejlődés 
a jellemző, de a vékonyréteges, mikroréteges betelepülések rendszeres visszatérésével. A legfelső 
szakaszon ismét a lemezes, vékonyréteges, olykor iszapcsúszásos, iszaproskadásos kőzetszerkezet 
válik jellemzővé, amely lumasellás lencsék, mészkőrétegek megjelenésével fokozatosan megy át 
a fedő Kösseni Formációba. 

Szövet: a primer üledékes jellegek a dolomitosodás, ill. a neomorfózis során teljesen eltűntek, 
vagy részben, relikt szöveti elemként megfigyelhetők. A jellemző szöveti típus a neomorf 
átalakulással létrejött ekvigranuláris dolopátit (xenomorf-A). A relikt elemek általában kör, vagy 
ellipszis körvonalú mikritburok formájában jelennek meg, eredetileg valószínűleg zöldalgák és 
egyéb bioklasztok voltak. A kioldott bioklaszt szemcséket idiomorf-C, zónás dolopátit tölti ki. 

Szín: a Fődolomit kőzeteihez képest sötétebb színárnyalat jellemző. Az alsó, vékonyréteges 
szakasz középszürke, sötétszürke tűzkő betelepülésekkel, a középső vastagpados rész ugyancsak 
középszürke, illetve világos barnásszürke, a vékonyréteges betelepülések sötétebb árnyalatűak, 
a felső szakasz sötétszürke, sötét barnásszürke. 

Ősmaradvány együttes: az alsó szakasz makrofosszíliákban szegény, az oldási maradékból 
halpikkelyek, szivacstűk kerültek elő. A középső szakasz jellegzetes pórusai valószínűleg 
nagyrészt zöldalgák mészvázának kioldódásával keletkeztek, de ezek pontosabban nem 
azonosíthatók. Szórványosan kagyló- és csiga kőbelek, Brachiopodák is megfigyelhetők. A felső 
szakasz ősmaradványokban igen gazdag. A Bivalviák (Modiola, Pteria, Isognomon, Lima, 
Entolium, Cardita-fé\ék) és a Gastropodák (Worthenia, Euomphalus, Coelostylina, Zygopleura, 
Promathildia-íéXéY) gyakran lencsékben vagy rétegeket képezve lumasellaként feldúsulnak. 

Elterjedés: csak a középhegység DK-i részén ismert: a Déli-Bakonyban kizárólag Sümeg 
környékén és a Keszthelyi hegységben, valamint annak ENy-i előterében (Zalaszentlászló). 
Megléte az Észak-zalat-medencében is valószínűsíthető. 

Település: a Fődolomit Formációra települ, üledékmegszakítás nélkül, átmeneti szakasszal. 
Fedője a Kösseni Formáció, melyben az átmenet teljesen folyamatos, a határt a meszes, agyagos 
(márga) kőzetfajták túlsúlyra jutásával vonhatjuk meg. Elterjedésének K-i, DK-i határánál 
valószínűleg összefogazódik a heteropikus Dachsteini Mészkővel, de erre csak kevés konkrét adat 
áll rendelkezésre. 

Tagolás: a formáció kőzettani, kőzetszerkezeti jellegei alapján három részre (tagozatra) 
osztható (BUDAI és KOLOSZÁR, 1987). Az alsó tagozat lemezes, márgás, tűzköves dolomit. A 
középső vastagpados, pórusos dolomit, vékony réteges, lemezes betelepülésekkel. A felső tagozat 
lemezes, márgás, lumasellás lencséket tartalmazó dolomit. 

Kor: a Keszthelyi hegységben az alsó tagozatból előkerült Conodonták alapján a formáció 
képződésének kezdete a középső-nori végére, vagy a felső-nori alsó részébe tehető (BUDAI és 
KOVÁCS, 1986). 

A felső tagozat elsősorban a rátelepülő Kösseni Formáció korára vonatkozó biosztratigráfiai 
adatok alapján a felső-nori felsőbb részébe sorolható be. Ennek a felső tagozat molluszka faunája 
nem mond ellent. 

Kösseni Formáció 

A „kösseni rétegek" terminust az Északi-Mészkő-Alpok tanulmányozása során S U E S S 
( 1 8 5 2 ) vezette be. O P P E L ( 1 8 5 4 ) kifejezetten biosztratigráfiai értelemben használta a 
„kösszeni rétegek" terminusát az „Avicula contorta-zóna" alpi megfelelőjeként. 
MOJSISOVICS ( 1 8 6 8 ) a kösseni rétegeken belül sváb, kárpáti, kösseni és salzburgi 
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fácieseket különített el, elsősorban a fauna alapján. BÖCKH ( 1 8 7 4 ) a megnevezést a 
Szentgáltól Szőcig a „dachsteini mészkő összleten" belül nyomozható „többnyire vastag 
padokban fellépő, világosabb vagy sötétebb színű szürke mészkő" kifejlődésre 
alkalmazta, az akkori osztrák gyakorlattal lényegében megegyezően (vö: LIPOLD ( 1 8 5 2 ) 
— Osztrák rétegtani lexikon). Később a „kösseni rétegek" terminust igen sokféle és 
eltérő értelemben használták (LACZKÓ, 1 9 0 9 ; Lóczy, 1 9 1 3 ) és részben ennek 
következtében a rétegtani helyzet is ellentmondásos volt. 

3 . ábra. A Dunántúli-középhegység Ny-i részének felső-triász képződményei (a triásznál fiatalabb 
képződmények elhagyásával). 
Fig. 3. Upper Triassic formations of the western part of the Transdanubian Range (without the post-Triassic 

formations). 
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V É G H ( 1 9 6 4 ) a déli-bakonyi és a keszthelyi-hegységi kibúvások és fúrások alapján 
foglalta össze a „kösszeni rétegek"-kel kapcsolatos, a litológiai jellegekre és az 
ősmaradványokra vonatkozó ismereteket. Felfogása szerint a „kösszeni rétegek" a rhaeti 
emelet alsó szintjét képezik, „...mintegy 7 0 — 1 5 0 m vastag, meszes-agyagos-dolomitos 
kőzetekből összetett rétegösszlet... amelyet a kőzetkifejlődés és a kagylófauna 
(Rhaetavicula contorta, Cardita austriaca stb.) alapján az alpi kösszeni rétegekkel 
azonosíthatunk". Megállapítja, hogy a „kösszeni rétegek" a Déli-Bakonyban ÉK-felé 
kivékonyodnak, miközben márgatartalmuk csökken, és a dolomit mennyisége nő. 

A litosztratigráfiai egységek meghatározásának pontosítása és fáciesmodellek 
kialakítása az utóbbi években olyan változást eredményezett, hogy a Kösseni Formáció 
terminust jelenleg az alpi területeken a védett, oxigénhiányos, intraplatform medencében 
létrejött, márgás-karbonátos kifejlődésű egységre alkalmazzák (Kuss , 1 9 8 3 ) . A sváb, 
a kárpáti és a kösseni fácieseket pusztán biofáciesnek tekintik (GOLEBIOWSKI, 1 9 9 0 ) , a 
salzburgi fáciest pedig csupán az Osterhorn-hegységre korlátozódó helyi biofáciesnek 
tartják (URLICHS, 1 9 7 2 ) . Litosztratigráfiai szempontból a Kösseni Formációt két 
tagozatra osztják fel (GOLEBIOWSKI, 1 9 9 0 ) . Az alsó (felső nori—alsó rhaeti) Hochalmi 
Tagozat, amely a Fődolomitra, a „Plattenkalk" egységre vagy a Dachsteini Mészkőre 
települ, lumasella rétegeket tartalmazó agyagmárga és sekélytengeri karbonátos rétegek 
ciklusos váltakozásából áll. A felső (felső rhaeti) Eibergi Tagozatban bioklasztos 
(echinodermata detrituszos) mészkő és márga szakaszok váltakoznak. A Déli-Alpokban 
(Lombardiában) a Kösseni Formációhoz hasonló kifejlődésű és rétegtani helyzetű Riva 
di Solto Formációt uralkodóan pelites kőzetek jellemzik (STEFANI és GOLFIERI, 1 9 8 9 ) . 
Felső részében azonban a karbonátos betelepülések aránya növekszik, márga-mészkő 
váltakozásából álló ciklusos felépítés válik jellemzővé, és így megy át az uralkodóan 
már mészkő összetételű, de alsó részén még márga betelepüléseket tartalmazó Zu 
Mészkőbe ( B U R C H E L L et al., 1 9 9 0 ) . A fentieket is figyelembe véve a Dunántúli
középhegységi Kösszeni Formációra vonatkozóan a következő jellemzés adható. 

Kőzetösszetétel: márga, mészmárga, dolomárga, kőzetlisztes márga, elsősorban az átmeneti 
szakaszokban mészkő és dolomit betelepülésekkel. Szerves anyagban rendkívül gazdag, alginites 
kifejlődése is ismert ( S O L T I et al., 1987). A kőzetösszetétel az üledékgyűjtő medence belsőbb 
részein monoton, kis változékonysága, uralkodóan pelites. Az egykori medenceperemek felé, az 
átmeneti övezetekben viszont dolomitos mészkő, agyagos mészkő és márga-mészmárga rétegek 
ciklusosán váltakoznak, és a pelites rétegek részaránya fokozatosan csökken. 

Szerkezet: a rétegzettségi típusa a kőzetösszetételtől függően változik. A márgák 
vékonyrétegesek, lemezesek, leveles elválásúak. Iszapcsúszásra, roskadásra utaló kőzetszerkezet 
gyakori. A mészmárga, agyagos mészkő kőzettípus vékonyréteges, hullámos agyagfilmes 
rétegfelszínekkel tagolt, flázeres, vagy gumós. Az agyagos dolomit betelepülések 
vékonyrétegesek, lemezesek, olykor mikrorétegesek. 

Szövet: a domináns márga kifejlődés jellemző szövete a mikroréteges, agyagos, kőzetlisztes 
mikrit, továbbá a pelmikrit. A márga kőzettípusba olykor bioklasztit (lumasella) lencsék, vékony 
rétegek települnek. A mészkő, agyagos mészkő kőzettípus jellemző szöveti típusai mikrit 
(iszapkőzet), biomikrit, pelmikrit, intramikrit (ritkaszemcsés). A dolomitos kőzettípusok többnyire 
mikrorétegzettek, száradási pórusokkal és pelmikrit (ritkaszemcsés) szövettel. 

Szín: a sötétszürke szín kifejezetten jellemző, elsősorban a márga kőzettípusra, de a mészkő 
és a dolomit betelepülésekre is. A mészkőbetelepülések azonban gyakran zöldes vagy barnás 
árnyalatúak, olykor foltosak. A szürke szín tónusa elsősorban a szervesanyag-tartalom, illetve a 
szórt pirittartalom függvénye. Felszínen ezek a kőzettípusok kifakulnak, illetve barnás színt 
vesznek fel. 
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Ősmaradvány együttes: A makrofosszíliák közül elsősorban a kagylók jellemzők, amelyek 
sokszor lumasellaszerűen halmozódnak fel. A legjellegzetesebb, ill. leggyakoribb alakok: 
Rhaetavicula contorta (PORTLOCK), Lima praecursor QUENST., Cardita austriaca HAUER, 
Entolium hehlii (D'ORB.) , Modiola, Pteria, Gervilleia, Cardita-féték. Kisebb részben csigák is 
előfordulnak: Worthenia, Euomphalus, Pleurotomaria, Promathildia, Coelostylina, Zygopleura-
félék (BÖCKH, 1 8 7 4 ; LÓCZY, 1 9 1 3 ; VÉGH, 1 9 6 4 ; BOHN, 1 9 7 9 ) . A mikrofosszília együttesben 
ORAVECZNÉ SCHEFFER A. ( 1 9 8 7 ) vizsgálatai szerint a Foraminiferák és az Ostracodák szerepe 
jelentős, de a Holothuroideák, Thaumatoporella algák, valamint a Parafavreina típusú koprolit 
maradványok is gyakoriak, elsősorban a karbonátos fáciesekben. A márga fáeiesben elsősorban 
a fragilis Nodosariidaek, agglutinált Glomospira és Ammobaculites félék, az Eoguttulina-félék, 
és az Oberhauserelliridae család nemzetségei jellemzők. A bioklasztos betelepülésekben a 
bekérgező formák (Planiinvoluta, Tolypammina) is fellépnek. A nagyobb mésztartalmú 
mészmárga, agyagos mészkő kőzetfajtákban az Aulotortus-íélék, a mészkő padokban a Triasina 
hantkeni MAJZON faj is megjelenik. Ez utóbbi a Dachsteini Mészkővel összefogazódó szakaszra 
jellemző. A spóra-pollen együttesben VENKATACHALA és GÓCZÁN ( 1 9 6 4 ) vizsgálatai szerint az 
Operculati pollen csoporthoz tartozó alakok (Classopoüis, Circulina, Granuloperculatipollis) 
dominálnak. 

Elterjedés: A középhegység nyugati részén fejlődött ki a Kösseni Formáció. Kelet felé 
vastagsága csőkken és a Dachsteini Mészkővel összefogazódva kiékelődik. Nyugat felé a 
Dunántúli-középhegységiszerkezeti egységhez tartozó medence területeken (Észak-zalai-medence) 
fúrásokból ugyancsak ismert (Misefa, Nagytilaj, Nagylengyel, Szilvágy), és valódi (rétegtani) 
vastagsága valószínűleg az 5 0 0 m-t is meghaladja. 

Település: Az Északi Bakonyban és a Déli Bakony K-i részén, ahol a formáció redukált 
( 1 0 — 2 0 m) vastagságú és nem típusos kifejlődésű (átmeneti jellegű), a Dachsteini Mészkő közé 
ékelődve, illetve befogazódva jelenik meg. 

A Bakony DNy-i elvégződésénél és a Keszthelyi-hegységben a Rezi Dolomitra települ, ami 
tulajdonképpen a Fődolomit és a Kösseni Formáció átmeneteként is felfogható. A Rezi 
Dolomitból teljesen folyamatosan fejlődik ki az agyag komponens túlsúlyra jutásával. E kifejlődés 
rétegtani fedője csak Sümeg környékén ismert, ahol folyamatos átmenettel az erősen redukált 
( 5 0 — 1 0 0 m) vastagságú Dachsteini Mészkőbe megy át. 

Tagolás: vertikális tagolása jelenleg nem látszik indokoltnak. Laterálisán fáciesegységek 
azonban elkülöníthetők. Ennek jellegeit a továbbiakban részletesebben tárgyalom. 

Kor: a makro- és mikrofosszíliák alapján a Kösseni Formáció képződésének kezdete a felső-
noriba tehető, és a formáció képződése a rhaeti középső részéig felnyúlt (ORAVECZ és HAAS, 
1 9 8 4 ; ORAVECZ-SCHEFFER, 1 9 8 7 ) . 

A szelvények leírása 

A kösseni medencefejlődés során létrejött kőzettestek tér- és időbeli helyzetét és kapcsolatait 
az 1. ábra mutatja. A hivatkozott kisszámú felszíni, nagyobbrészt fúrási szelvény helyét és 
geológiai környezetét a Dunántúli-középhegységi szerkezeti egységen belül a formáció teljes 
elterjedését bemutató 2 . ábrán, illetve a Keszthelyi-hegységet és a Bakony Ny-i részét bemutató 
3 . ábrán tüntettem fel. Az egykori medence elterjedési területén belül az ősföldrajzi 
körülményeknek megfelelően jelentősen eltérő jellegű rétegsorok jöttek létre a felső-nori-rhaeti 
szakaszban ( 4 . ábra). Az eltérő rétegsorral jellemezhető kifejlődési területek hozzávetőleges 
határait a 2 . , illetve a 3 . ábra mutatja. 

1. A Keszthelyi-hegységben és attól nyugatra valószínűleg az Észak-Zalai-medencében is a 
vékonyréteges, bitumenes és a vastagpados, lofer ciklusos kifejlődés közötti átmenetet képviselő 
Fődolomit folyamatosan megy át a Rezi Dolomitba, majd erre ugyancsak folyamatos átmenettel 
települ az uralkodóan sötétszürke, pelites Kösseni Formáció 2 0 0 — 4 0 0 m vastagságú rétegsora. 
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Keszthe ly i -hg . 
Keszthely Mts Sümeg Szentgál 

Dachsteini Mészkő F 
Dachstein Lmst. F. 

Dachsteini Mészkő F. 
Dachstein Lmst. F 

Dachsteini Mészkő F. 
_^ Dachstein Lmst. F 

Kösseni F.-Dachsteini F. 
átmenete 

Kossen F.-Dachstein F. 
transition 

Fődolomit F. 
Maindolomite F. 

ReziF.-Dachstein F. 
transition 

Rezi Dolomit F. 
Rezi Dolomite F. 

4. ábra. Az elkülönített fácies egységek jellemző rétegsorai. 
Fig. 4. Characteristic sequences oftlie distinguished fades units. 

A Fődolomit vékonyréteges .bitumenes kifejlődésű legfelső szakaszának folyamatos átmenetét 
a Rezi Dolomitba, és a Rezi Dolomit alsó, sötétszürke, lemezes, bitumenes, tűzkőbetelepüléses 
szakaszát a Vállustól D-re lévő vízmosás tárja fel (1.1 tábla) (BUDAI és KOLOSZÁR, 1987). Ennek 
kora a conodonták alapján a középső-nori végére, a felsó-nori elejére tehető (BUDAI és KOVÁCS, 
1986). Az alsó szakaszból folyamatosan fejlődik ki a vékonyréteges és a likacsos vastagpados 
dolomit váltakozásából álló középső szakasz, amit a Csókakői-kőfejtő (I. tábla, 2. ábra, II. tábla, 
1. ábra), valamint a Rezi Rzt—3. sz. fúrás is feltár (helye: 3. ábra). 

A Rezi Dolomit középső és felső szakaszának átmenetét harántolta a Rezi Rzt-1. sz. fúrás 
(helye: 3 . , rétegsora: 5a ábra). Ennek legalsó, a Rezi Dolomit középső tagozatába sorolható része 
(288,0—324,4 m) szürke, világosbarna, vastagpados, likacsos dolomit. Egyes szakaszokonautigén 
breccsás. A jellemző szövet átkristályosodott mikritfoltos dolomikropátit, ill. dolopátit. A 
szemcsék körvonalai csak ritkán maradtak meg, de néhány esetben ooidok, peloidok és néhány 
Foraminifera, Dasycladacea, Mollusca és Echinodermata töredék megfigyelhető volt. A legalsó 
szakaszon algalamellás szerkezetet lehetett észlelni. 
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A középső tagozat a kőzetjellegek folyamatos változásával folyamatosan megy át a felsőbe 
(265,0—288,0 m), amire a sötétszürke, barna, vékony réteges, mikroréteges, bitumenes, agyagos 
dolomit kifejlődés jellemző. A szakasz legfelső része autigén breccsás és dolomárga 
betelepüléseket tartalmaz. Ez képezi az átmenetet a Kösseni Formáció felé. A szövet 
dolomikropátit (eredetileg mikrit — iszapkőzet), helyenként peloidos és gyakran foraminiferás. 
Gyakoriak az apró, szenesedett növénymaradványok. Jelentős a szórt piritszemcsék mennyisége. 
A legfelső, átmeneti részen a biogén komponens (alga, Mollusca, Echinodermata, Foraminifera) 
mennyisége jelentősen megnő. 

A Rezi Formáció felső tagozata, illetve a Kösseni Formáció felé való átmenete a Rezitől D-re 
lévő Akasztódombon bukkan felszínre (BOHN, 1979). 

A Rezi és a Kösseni Formáció átmenete kitűnően megfigyelhető a Zalaszentlászló Zl—1. sz. 
fúrás rétegsorában is (helye: 3. , rétegsora: 5b ábra), de itt a dolomit, dolomárga, mészkő 
váltakozásából álló átmeneti szakasz jóval nagyobb vastagságú (mintegy 50 m valódi vastagság). 
A márga és mészkő rétegek a Kösseni Formáció, a dolomit, agyagos dolomit betelepülések, a 
Rezi Formáció jellegeit mutatják. Az autigén breccsás jelleg az átmeneti szakaszon is 
megfigyelhető. 

A többnyire mikrorétegzett márga betelepülésekben egyes szakaszokon gyakoriak a nagyobb 
méretű szenesedett növénymaradványok. A kőzet szervesanyag tartalma végig magas, több 
esetben alginit betelepülések jelennek meg. 

A Keszthelyi-hegységben a Kösseni Formáció típusszelvényének a Rezi Rzt—1. sz. fúrás 
tekinthető, amely azt 45°-os dőléssel, mintegy 180 m valódi vastagságban harántolta (5a ábra, 
(II. tábla, 2. ábra). A Foraminifera fauna alapján (ORAVECZNÉ SCHEFFER, 1987) a fúrásban 
feltárt rétegsora felső-nori—rhaetibe sorolható, a paly nológiai vizsgálatok szerint (GÓCZÁN, 1987) 
a nori-rhaeti határ a 186,4—197,2 m közötti szakaszon belül vonható meg. A rétegsor 
kőzetkifejlődése alapján az alábbi szakaszokra tagolható. 

Az alsó szakasz (201,0—265,0 m) sötétszürke, többnyire laminites, bitumenes márga, 
agyagmárga. Jellemzők az intraklasztos és -plasztos, továbbá bioklasztos, lumasellás 
közbetelepülések, valamint főleg a szakasz alsóbb részén az iszapcsúszási nyomok. Az 
intraklasztok anyaga márga, mészmárga vagy mészkő, méretük 0,5—5 cm, de esetenként a 10 
cm-t is eléri. A laminites kőzettípus szövetekevés bioklaszt elemet tartalmazó mikrit (iszapkőzet). 
A mészvázú maradványok közül kevés Ostracoda és Foraminifera említhető. A szenesedett 
növényi törmelék és a piritszemcsék gyakoriak. A bioklasztos betelepülések többnyire biomikrit 
vagy biopátit, ill. bioklasztit szövetűek. A biogén komponens főleg kagyló, csiga, Brachiopoda 
és Echinodermata töredék, a Foraminifera, Ostracoda, Holothuroidea, halfog maradványok 
ritkábbak. 

A középső szakasz (73,0—201,0 m) sötétszürke, barnásszürke, laminites, bitumenes 
agyagmárga, aleuritos márga, aleurolit, szervesanyagdús, alginites és lumasellás, ritkán 
intraklasztos betelepülésekkel. Iszapcsúszásnyomok ebben a szakaszban is gyakoriak. Az alsó 
szakaszon is jellemző mikrofáciesek mellett itt a kvarc-kőzetlisztes mikrit is megjelenik. Szerves 
maradványt (Ostracoda, Foraminifera) ez a szöveti típus csak alárendelten tartalmaz. 

5. ábra. A Rezi Dolomit és a Kösseni Fonnáció rétegsorai, a. Rezi Rzt l.sz. fúrás; b. Zalaszentlászló ZI—1. sz. fúrás; 
c. Sümeg Süt—30. sz. fúrás. Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. dolomit, 3 . bitumenes dolomit, 4. agyagos dolomit, 5. 
mészmárga, 6. márga, 7. dolomárga, 8. agyagmárga, 9. agyag, 10. aleurolit, 11. intraklasztos (litoklasztos) kőzet, 12. 
bioklasztos kőzet, 13. molluszka lumasella, 14. molluszka tőredék, 15. csiga, 16. brachiopoda, 17. halpikkely, 18. 
növénymaradvány, 19. Botryococcus algamaradvány, 20. zöldalga kioldása utáni pórus, 21. lamináció, 22. iszaproskadás. 
Fig. 5. Sequences of the Rezi Dolomite and Kossen Formation, a. core Rezi Rzt—1; b. core Zataszenllászló ZI—l; с. core 
Sümeg Süt—30. Legend: 1. limestone, 2. dolomite, 3. bituminous dolomite, 4. clayey dolomite, 5. calcareous marl, 6. 
marl, 7. dolomitic marl, 8. claymarl, 9. clay, 10. siltstone, 11. intraclastic (lithoclasticj rocks, 12. bioclastic rocks, 13. 
mollusc coquina, 14. mollusc shell fragments, 15. gastropod, 16. brachiopod, 17. fish scale, 18. plant fragments, 19. 
Botryococcus algae, 20. tubular pores of dissolved green algae, 21. lamination, 22. slump structure. 
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A felső szakasz (24,4—73,0 m) sötétszürke (legfelső részén az oxidáció miatt sárgás), 
monoton, préselt agyag, agyagmárga jelenik meg, amely ősmaradványokban igen szegény. 
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2. A Déli Bakony DNy-i részén (Sümeg és Szőc között) a Fődolomit ugyancsak átmeneti 
szakasszal megy át a Rezi Dolomitba, illetve egy mészkő-dolomit váltakozásos egységbe, ami a 
Fődolomit—Dachsteini Mészkő átmeneti tagozattal (Fenyőfői Tagozat) azonosítható. Erre települ 
a Kösseni Formáció jelentős vastagságú, mészkő és márga szakaszok ciklusos váltakozásából álló 
kifejlődése, ami tulajdonképpen a Dachsteini Mészkővel való összefogazódást jelzi. 

A Rezi Dolomit Formáció típusos kifejlődése Sümeg környékén, a várostól D-re lévő Városi-
erdőben ismert (LÓCZY, 1913; VÉGH, 1964; ORAVECZ és HAAS, 1984). E területtől D-re Tapolca 
és Sümeg között több kisebb kibúvásban a Fődolomit és a Rezi Dolomit közti átmenetet mutató 
kifejlődésű kőzetek figyelhetők meg. Erre példa a Tapolcától É-ra lévő erdei pihenőpark Ny-i 
oldalán megfigyelhető szelvény, amelyben a vastagpados, barnásszürke dolomitrétegek közé 
vékonyréteges, laminites rétegek iktatódnak be. 

A Rezi Dolomit Formáció jelentősebb vastagságú rétegsorát tárta fel a sümegi Városi erdőben 
a klasszikus, „kösseni" faunát tartalmazó kő fejtő gödröknél (III. tábla) mélyült Süt—30 sz. fúrás 
(helye: 3. ábra, rétegsora 5c ábra). A feltárt szelvény szakasz a Keszthelyi-hegységi Rezi Dolomit 
középső tagozatával azonosítható. 

A szelvényben végig szürke, sötétszürke, vastagpados dolomit váltakozik sötétebb árnyalatú, 
lemezes, mikroréteges dolomittal. A vastagpados szakaszokban gyakoriak a zöldalgák utáni 
csőszerű kioldási pórusok, egyes rétegekben Molluscák és Brachiopodák figyelhetők meg nagyobb 
mennyiségben, esetenként lumasella-szerűen. A kőzet szövete a vastagpados szakaszokon 
uralkodóan átkristályosodott, ekvigranuláris dolopátit, olykor a zöldalgák még kivehető 
körvonalaival (IV. tábla, 1. ábra). A bioklasztok kioldott pórusait idiomorf dolopátit tölti ki. A 
vékonyréteges szakaszokon finomkristályos, xenomorf dolopátit jellemző. 

A Városi-erdő ENy-i oldalán felszínre bukkanó, makrofosszíliákban gazdag lemezes dolomit 
(VÉGH, 1964; ORAVECZ és HAAS, 1984) ennek a rétegsornak a tetejére helyezhető és a Rezi 
Dolomit felső tagozatába, kronosztratigráfiailag a nori felső részébe tehető. 

A Rezi Dolomit és a Kösseni Formáció átmenetét feltáró rétegsort Sümeg környékéről nem 
ismerünk, de a Rezi és a Kösseni Formáció kifejlődési jellegeiből arra következtethetünk, hogy 
az átmenet itt a Keszthelyi- hegységben megismerthez hasonló lehet. 

A Kösseni Formációnak a terület Ny-i részén jellemző kifejlődését a Sümeg Süt—17. sz. 
alapfúrás reprezentálja (helye: 3. ábra, rétegsora: 6. ábra). A feltárt szakasza Foraminiferák és 
Ostracodák alapján (ORAVECZNÉ SCHEFFER A. szerint) a nori legfelső részére tehető. A 
rétegsorban a Kösseni Formáció jellegzetes kőzettípusai váltakoznak olyan szakaszokkal, amelyek 
már a Dachsteini Mészkővel mutatnak rokonságot. A Dachsteini Mészkő felé mutató átmeneti 
jelleg különösen a fúrási rétegsor felső (453 m feletti) szakaszán feltűnő, ahol a márga 
betelepülések már alárendeltté válnak. 

Az egész rétegsorra a rendszerint világosabb színű karbonátos és a sötétszürke márga rétegek 
ciklusos váltakozásajellemző. A karbonátos kőzetekből álló fáciesek a Dachsteini Formáció lofer-
ciklusainak B-, illetve C-tagjaival rokon kifejlődésűek, bár azokkal természetesen nem teljesen 
azonosak. Ezért ezekre a (B) és (C) jelölést alkalmazom. A márga kifejlődésű ciklustagot E-vel 
jelölöm. 

6. ábra. A Sümeg Süt—17. sz. fúrás rétegûszlopa, a fáciesek és a ciklusok elkülönítésével (A rétegoszlop). А В 
rétegoszlop egy az ábrán megjelölt szakasz litofáciesét részletesen mutatja, a fáciesek őskömyezeti értelmezésével együtt. 
Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. agyagos mészkő, 3. márga, 4. mészmárga, 5. dolomit; а В rétegoszlopban ezen kívül: 6. 
agyaghártyás, flázeres mészkő, 7. laminites márga, 8. mészgumós márga, 9. bioklasztos mészkő, 10. intrabreccsás, 
plasztiklasztos kőzet, 11. halpikkely, 12. molluszka héjtöredék, 13. brachiopoda. Szín: 14. fehér, 15. sárga, 16. barna, 
17. szürke, 18. sötétszürke. 
Fig. 6. Logs of core Sümeg Sut—17 . Beside log A fades succession and cycles are also indicated. Log В is showing 
lilhofacies of a selected segment of the sequence in detail together with paleoenvironmental interpretation of the fades. 
Legend: 1. limestone, 2. clayey limestone, 3. marl, 4. calcareous marl, 5. dolomite; in addition to these in the log B: 6. 
flaser bedded limestone, 7. laminitic marl, 8. lime-nodular marl, 9. bioclastic limestone, 10. intraclastic, plasticlastic 
rocks, 11. fish scale, 12. mollusc shell fragment, 13. brachiopod. Colours: 14. wlúle, 15. yellow, 16. brown, 17. grey, 
18. dark grey. 
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7. ábra. A Kösseni Formáció összefogazódó, kiékelődó rétegeit harántolt rétegsorok Szentgál környékén (VÉGH S. 1964 
nyomán). 
Fig. 7. Sequences containing outpinching and inteifingering layers of the Kossen Formation in the surrounding ofSzenlgál 
(after S. VÉGH 1964). 

Az egyes ciklustagok legfontosabb sajátságait és egymásra településük rendjét a 6. ábrán 
mutatom be. 

В fácies: szürke, szürkésfehér, sárgásbarna mészkő, dolomitos mészkő, meszes dolomit. 
Hullámos, mikroréteges szerkezet jellemző, száradási pórusokkal. Jellemző szövet: mikrit 
(iszapkőzet); ritkábban peloidos mikrit. 
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Balinka 
Bat.4 

Borzavár 
Templom-domb 

ooidos ooidic 
kalcitpettyes calcite speckled 
száradási pórusok shrinkage pores 
algás laminit algallaminite 
autigén breccsa autigenous breccia 
molluszka molluscs 
lumasella lumashelle 
csiga gastropod 

8. ábra. A Kösseni Formáció vékony rétegének betelepülése a Fenyőfői Tagozaton belül a Balinka—1. sz. fúrásban (a — 
BERNHARDT В . leírása alapján) és a Dachsteini Mészkőben a borzavári Templomdomb szelvényében (b — CSÁSZÁR G. 
et al. 1982 nyomán). 
Fig. 8. A thin interbed of the Kossen formation within the Fenyőfő Member in the core Balinka—1 (based on field 
description ofB. BERNHARDT) and in the Dachstein Limestone in an exposure at Borzavár (after G. CSÂSZÂR et al. 
1982). 
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С fácies: szürke, szürkésbarna mészkő, agyagos mészkő, dolomitos mészkő, mészmárga, 
vékony sötétszürke márga betelepülésekkel. Jellemző szövet: mikrit (iszapkőzet) (IV. tábla, 3. 
ábra), bio- és pelmikrit, valamint intramikrit (ritkaszemcsés). Esetenkéntpelbiomikrit (IV. tábla, 
V. tábla, 1. ábra, V. tábla, 3. ábra) oomikrit (sűrűszemcsés), ill. oopátit és biopátit 
(szemcsekőzet) (IV. tábla, 2. ábra, V. tábla, 2. ábra) szövet is megfigyelhető volt. A lofer-ciklus 
C-tagjának többnyire a kis energiaszintet jelző fácieseivel rokon a kifejlődés, a fő különbség a 
nem-karbonátos (kőzetlisztes-agyagos) komponens nagyobb arányában van, ami a márgás fáciesbe 
való átmenet miatt természetes. 

E fácies: sötétszürke, fekete márga, mészmárga, olykor agyagos mészkő. A leggyakoribb 
kőzettípus kb. 50%-a kalcit. Emellett kb. 20% ankerit is kimutatható volt. A 20% 
agyagásványtartalom illit-montmorillonit és montmorillonit. A szövet mikrit, pelmikrit, 
intramikrit, ritkán vékony oopátos betelepülésekkel. 

Zala Keszthely Mts Bakony Vértes-Gerecse 

DNY 
SW 

NE 
ÉK 

(Fekete Mt.J 

L- Buda Mts Csővár 
Duna 

ESÍde külső elzárt 
medence 

:ntraplatform 

9. ábra. A Dachsteini platform elvi metszete és fáciesegységei a nori végén. 
Fig. 9. Ideal cross section and fades pattern of the Dachstein platform at the end of the Norian. 

A fúrási rétegsorban uralkodóan az E és (С) fáciesek váltakoznak, a (B) fácies megjelenése 
ritka. Tehát alapvetően E—(C) tagokból álló, felfelé sekélyülő tendenciát mutató ciklusokról 
beszélhetünk, melyek vastagsága 5—15 m között változik. 

A Sümegtől D-re lévő Mogyorósdombon mélyült fúrások (Süt—27, Süt—28) és felszíni 
feltárások a rhaeti emeletbe sorolható megalodontaceás, thecosmiliás Dachsteini Mészkövet tárnak 
fel (ORAVECZ és HAAS, 1984). Meg kell azonban jegyezni, hogy ezek a rétegsorok nem 
illeszthetők minden további nélkül a Süt—17 sz. fúrásban feltárt Kösseni Formáció fölé, mert a 
rétegsorok a kréta szerkezeti mozgások előtt a mainál nem elhanyagolható mértékben nagyobb 
távolságban lehettek egymástól. A Dachsteini Mészkő legfelső rétege gazdag Foraminifera faunát 
(Triasina hantkeni) tartalmazó biopelpátit, intrapelpátit szövetű mészkő. Erre, észlelhető 
diszkordancia nélkül, de a szöveti jellegek jelentős mérvű megváltozásával következik a hettangi 
Kardosréti Mészkő mikrofosszíliákban szegény mikrites, majd egyre nagyobb mértékben onkoidos 
kifejlődése. 

Sümegtől K-felé haladva a Rezi Formáció valószínűleg kiékelődik és a Nagytárkány—Nyírád 
környéki bauxitkutató fúrási rétegsorok szerint ezen a területen a Fődolomitra a mészkő-dolomit 
váltakozásából álló a Fődolomit és a Dachsteini Mészkő közötti átmenetnek tekinthető, a 
Dachsteini Formáció legalsó részébe sorolt Fenyőfői Tagozat települ. A normális települési 
rendben az átmeneti szakasz fölött következnek azok a rétegsorok, amelyekben a Süt—17. sz. 
fúráshoz hasonlóan a Kösseni Formáció jellegei dominánsak, majd ezt viszonylag kis vastagságú 
Dachsteini Mészkő fedi (ORAVECZ és HAAS, 1984). 
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pango viz 
sluggish water-100 
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upper mb. 

Rezi F. középső t. 
middle mb. 
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lower mb. 
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Mainctolomite 

** algaszőnyeges fácies (árapályöv) 
algal mat fades (in térti dal) 

n n n zöld algás fácies (eufotikus apály alatti zóna) 
green-algal lacies (euphotic subtidal) 

10. ábra. A Kösseni medence kialakulásának kezdete — a Rezi Dolomit képződési környezetének kialakulása a nori 
középső részén. A görbe a 3. rendű vízszintváltozások tendenciáit jelzi, szelvény-párok a negyedrendű vízszintváltozások 
során a magas vízszintű (M.V.) és az alacsony vízszintű (A.V.) szakaszok fácieseloszlását jelzik. 
Fig. 10. Initiation of the Kossen basin evolution — emergence of the sedimentary environment of the Rezi Dolomite in me 
middle of tlie Notion. Tlie curve indicates trends of 3rd order sea-level changes, the double cross sections are showing 
the fades pattern during the 4th order higlistand (M. V.) as well as lowstand (A. V. ) intervals. 
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3. A Déli-Bakony középső és K-i részén és az Északi-Bakonyban a Rezi Dolomit már 
hiányzik, a Kösseni Formációt pedig csupán vékony, sötétszürke márgabetelepülések képviselik 
a Dachsteini Formáción, illetve annak Fenyőfői Tagozatán belül. 

A Déli-Bakonyból a Szőc, Padragkút, Szentgál környéki feltárások és fúrási szelvények 
szolgáltatnak adatokat ( V É G H , 1964; MÉSZÁROS, 1980). 

Szőc környékén a Szőlő-hegy Ny-i oldala tárja fel a Fődolomit (vagy a Fenyőfői 
Tagozat(?))—Kösseni Formáció—Dachsteini Mészkő rétegsort, amit az Set—1. sz. fúrás is 
harántolt (helye: 3. ábra). A fúrás mintegy 170 m rétegtani vastagságban fúrta át a Kösseni 
Formációnak a Fenyőfői Tagozattal, majd a Dachsteini Mészkővel összefogazódó teljes 
rétegsorát. M É S Z Á R O S (1980) szerint e rétegsor alsó szakaszán a dolomit kőzettípusok, felső 
szakaszán a dachsteini mészkő jellegeit mutató rétegek közé iktatódnak be a szürke márgás, illetve 
a sárgásbarna, szürke, fekete agyagmárga rétegek 20—60 cm vastagságban. A karbonátos 
padokban az agyaghártyás, flázeres szerkezetjellemző. 

A felszíni kibúvásokban a Kösseni Formációból elsősorban a mészkőbetelepülések figyelhetők 
meg, a közbetelepülő márga, mészmárga csak törmelékben látható. A mészkő világosbarna, 
közepes rétegvastagságú (0,3—0,7 m), afanerites, bioklasztos, algabekérgezéses szemcséket 
tartalmaz. Egyes rétegekben, illetve lencsékben a kagyló, csiga és Brachiopoda vázak tömegesen 
feldúsulnak, jól megfigyelhető áthalmozott jellegük. A fedő Dachsteini Mészkő felé az átmenet 
folyamatos, a márga betelepülések kimaradnak, a mészkő világosabb lesz és vastagpadossá válik. 

Szőctől ÉK-felé a Halimbai-medence bauxitkutató fúrásaiban a szőcihöz hasonló rétegsorokat 
tártak fel és az összefogazódó rétegsorok, jellemző kőzettípusai kisebb kibúvásokban 
Padragkút—Szentgál irányában követhetők (3. ábra). 

A Szentgál Szg—7 és Szg—8 sz. fúrások alapján ( V É G H , 1964) (7. ábra) a Fődolomitra szürke 
dolomitos mészkő és mészkő váltakozásából álló, kb. 40 m vastagságú átmeneti egység (Fenyőfői 
Tagozat) következik, melyben közbetelepülésként megjelennek a Kösseni Formáció rétegei. Ezek 
a betelepülések a dolomit alárendeltté válása után, a s.str. Dachsteini Mészkő szakaszon is 
folytatódnak. A Kösseni Formáció betelepülését tartalmazó szakasz vastagsága mintegy 70 m. E 
rétegsor jellemző kőzettípusai: szürke, agyagos dolomit, sötétszürke, barnásszürke mészkő gazdag 
molluszka faunával, sötétszürke mészmárga, ill. dolomárga, valamint sötétszürke, zöldesszürke 
agyagmárga. 

Az Szg—8. sz. fúrás szelvénye szerint a Kösseni Formáció legfelső agyagos betelepülései 
fölött a mészkő rétegek világosabb színűek lesznek, és ooidos szövet jelenik meg. Erre települ 
a világosszürke rhaeti Megalodontaceae-ket és koraitokat tartalmazó Dachsteini Mészkő. 

V É G H (1964) mészkő-dolomit váltakozásából álló, „kösseni típusú" molluszka faunát 
tartalmazó rétegeket feltáró fúrási szelvényt közölt Bánd környékéről, és közli a Márkó-hárskúti 
út K-i oldaláról felvett szelvényt, amelyben a Fődolomit és a s.str. Dachsteini Mészkő között, 
mintegy 50 m vastagságban vékonyréteges mészkő, márgás mészkő és dolomit kibúvások voltak 
megfigyelhetők. Ez, a felső-noriba sorolható szakasz a Fenyőfői Tagozat és a Kösseni Formáció 
közti átmenetként értelmezhető. A fedő s.str. Dachsteini Mészkő, amely Márkó környékén is 
(Som-hegy) üledékfolytonosan megy át a Kardosréti Mészkőbe. 

Tovább ÉK-felé Tés környékén a Kösseni Formáció betelepüléseit tartalmazó rétegsort 64 m 
vastagságban harántolta a Tés—28 sz. fúrás. Az egységet agyagmárga, márga dolomitos márga, 
agyagos mészkő váltakozása építi fel, helyenként Mollusca lumasella betelepülésekkel. A 
karbonátos rétegeket molluscás, echinodermatás, ostracodás biomikrit, illetve pelmikrit szövet 
jellemzi (ORAVECZNÉ SCHEFFER, 1987). A Kösseni Formációt Tés környékén is Dachsteini 
Mészkő fedi. 

A Bakony D-i szárnya ÉK-i részének rétegsorát tárta fel a Balinka Bat—4 sz. fúrás, amely 
egyben a Kösseni Formáció legkeletibb ismert előfordulása. A fúrás rétegsorát BERNHARDT В. 
leírása alapján a 8a ábra mutatja. 

A mintegy 100 m rétegtani vastagságú rétegsor a Fődolomit—Dachsteini Mészkő átmeneti 
egység (Fenyőfői Tagozat) jellegeit mutatja, a lofer-ciklusos kifejlődéssel. A 142,0—149,0 m 
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közötti szakasz sötétszürke, zöldesszürke dolomitmárga, illetve mészmárga kifejlődése és 
sárgásbarna Mollusca lumasellás rétegei a Kösseni Formáció jegyeit mutatják. Alatta mintegy 10 
m vastagságban és fölötte is a C-tag szubtidális kifejlődése jelenik meg. 

Hasonlóan kis vastagságú betelepülésként jelenik meg a Kösseni Formáció a Bakony 
szinklinóriumának É-i szárnyán a borzavári Templom-hegy felszíni szelvényében a Dachsteini 
Mészkő rétegsorán belül (CSÁSZÁR et al., 1982) (8b ábra). 

Diszkusszió 

A fentiekben leírt rétegsorok ősföldrajzi helyzetüket tekintve a felső karaiban 
kialakult hatalmas kiterjedésű karbonátos platform, a „Dachsteini platform" externális 
részén, a belső seifen (illetve a legbelső seifen: „ultra-back r e e f ) a nori során kialakult 
medence pereméhez közel helyezkednek el (9. ábra). 

A rétegsorok kifejlődése alapján az egyes fáciesegységek őskörnyezeti viszonyai a 
Dachsteini-platform fejlődésének folyamatát is figyelembe véve ( H A A S , 1988) a 
következőképpen értelmezhetők: 

1. A Keszthelyi-hegységi kifejlődési területen a felső karni (tuvali) felsőbb részén 
a medencék feltöltődésével megszűntek a jelentősebb morfológiai különbségek, létrejött 
az a rendkívül kiterjedt karbonátos platform, ahol tiszta karbonátkőzetek képződtek a 
vízszintingadozási ciklusoknak megfelelően az árapályövben és az árapály öv alatt, és 
dolomitosodtakközvetlenül lerakódásuk után az árapály síkságon (Fődolomit Formáció). 
Meg kell említeni azonban, hogy a Keszthelyi-hegységben a ciklusos kifejlődésű 
fődolomit is bitumenes dolomit betelepüléseket tartalmaz, mégpedig többnyire az 
algaszőnyeges árapályövi B-tag és a szubtidális C-tag között. A bitumenes dolomit 
rétegek valószínűleg a legnagyobb vízmélységet jelzik a cikluson belül. Az ezt fedő 
típusos C-tagok tehát már a sekélyesedési szakaszhoz kötődnek. 

A Fődolomit—Rezi Dolomit átmenetét képviselő sötétszürke, vékonyréteges dolomit 
a középső-nori végén állandó vízborítású, tehát valamelyest növekvő vízmélységű és 
elzáródó lagúna környezetre utal. Ekkor tehát a rövid periódusú ciklusok alacsony 
vízszintű szakaszaiban sem került szárazra a terület, de elzártsága fokozódott, hiszen a 
platform külsőbb részein ilyenkor kiterjedt árapály síkságok jöttek létre (10. ábra). Ez 
a kimélyülési-elzáródási tendencia folytatódott a Rezi Dolomit alsó tagozatának 
képződése során, amire a nagy bitumentartalom, a lamináció, sőt a monospecifikus 
Conodonta fauna is utal ( B U D A I és K O V Á C S , 1986). 

A Rezi Dolomit középső részén a jól szellőzött és az oxigénhiányos periódusok 
váltakozását észleljük. A korábbinál kiegyenlítettebb morfológiájú aljzaton az alacsony 
vízszintek idején a belső self lagúnájában uralkodóan zöldalgagyepes, sekély vízben 
mésziszap lerakódás folyt (a dolomitosodás itt késői diagenetikus, mély betemetődési 
fázis). A magasabb vízszintek idején viszont kialakulhatott az oxigénhiányos, illetve 
pangó vízréteg és szervesanyagdús iszap rakódott le, amely valószínűleg 
szindiagenetikusan dolomitosodon (10. ábra). 

A Rezi Dolomit képződésének utolsó szakaszában (a Kösseni Formációba való 
átmenetet is beleértve) ismét, most már folyamatos elzáródás észlelhető, mélyüléssel, 
és ezzel párhuzamosan finom, terrigén, pelites-aleuritos és növényi szervesanyag 
beáramlással. Ezek a hatások együtt a karbonátos platform tartós megfulladását 
eredményezték. A szervesanyagdús dolomit padokban megfigyelt lamináció és a 
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„kössem" típusú epibentosz Mollusca fauna azt jelzi, hogy a redox határ közvetlenül a 
víz-üledék határ alatt húzódhatott, tehát az aljzaton a csökkent oxigéntartalmú vizet 
elviselő kagylók és csigák megtelepedhettek, de az inbentosz lényegében hiányzott. 

A Kösseni Formáció képződése során a medence elzáródásának tendenciája 
folytatódott és oxigénhiányos alsó vízréteg — euxin környezet alakult ki (11. ábra). A 
Kösseni Formáció alsó szakaszán megfigyelhető szervesanyagdús, pirites, laminites 
rétegek az elzárt medencében, a betelepülésként megjelenő autigén breccsás, plasztos, 
iszaproskadásos kifejlődésű szakaszok a sekélyplatót a háttér medencével összekötő kis 
hajlásszögű lejtőn, illetve a lejtő lábánál rakódhattak le. A lumasella rétegekben 
megjelenő, gazdag sekélyvízi epibentosz Mollusca fauna és részben a bentosz 
foraminiferák is a redox határ fölötti felsőbb lejtőrészről származnak és átülepítettek 
(gyakran az autigén breccsákkal együtt jelennek meg). A tengeri, szervesvázú 
mikroplankton gyakorisága a nyílt tengerrel való kapcsolatot jelzi. A felső vízréteg tehát 
a platókon, illetve az azokat átszelő csatornákon keresztül folyamatosan kapcsolatban 
volt a nyílt tengerrel. A felső vízréteg fotikus részében a lebegő algák elszaporodtak, 
és a szervesanyag bomlása tovább erősítette az anoxia állandósulását, az anoxikus 
vízréteg kiterjedését. 

A Kösseni Formáció középső szakaszában az átülepített breccsák, bioklasztok és az 
iszaproskadási nyomok továbbra is jelzik a lejtő közelségét, de ritkulásuk a 
sekélyplatótól való távolság növekedésére utal. Ezzel párhuzamosan folytatódik a 
helyben élt bentosz Foraminiferák mennyiségi csökkenésének tendenciája, és a medence 
„elalgásodása", amit az alginitszintek kialakulása jelez. A Keszthelyi-hegységben feltárt 
legfelső szakasz faunamentes, bitumenes, pelites üledéke már kifejezetten euxin 
medencefáciesnek tekinthető. A rhaeti emelet legfelső részét képviselő szakasz ezen a 
területen lepusztulás miatt hiányzik, e szakasz fejlődéstörténetét tehát nem tudjuk 
rekonstruálni. 

2. A Déli-Bakony DNy-i részén a Fődolomit képződését a felső-noriban ugyancsak 
a víz időszakosan váltakozó mérvű cirkulációjával jellemezhető lagúnában létrejövő Rezi 
Dolomit váltotta fel. Ezt követően a medence valamivel mélyebb belső részén 
uralkodóan pelites elzárt lagúna kifejlődések váltakoztak kevésbé elzárt, sekélyebb 
tengeri karbonátos szakaszokkal („kösseni ciklusok"), míg a sekélyebb területrészeken 
a pelites üledéklerakódás kimaradásával mészkő-dolomit váltakozásos rétegsor jelenik 
meg heteropikus fáciesként. 

A „kösseni ciklusok" képződési területe a típusos Dachsteini Formáció és a 
Keszthelyi-hegységben megismert típusos „Kösseni-medence" kifejlődés képződési 
környezete közötti övezetben helyezkedhetett el. Ezért itt az alacsonyabb vízszintek 
idején a Dachsteini Mészkőhöz hasonlóan árapályövi környezetre jellemző, loferit 
jel legű üledékek képződtek, időszakos kiszáradásra utaló üledékszerkezeti jegyekkel (B-
tag). A vízszint emelkedése során egy ideig a „dachsteini típusú" szubtidális, sekélyvízi, 
mésziszapos szedimentáció fennmaradt (C-tag). Az üledéklerakódás többnyire kis 
vízmozgás-energiájú környezetben folyt, de ritkábban áramlásos közegben lerakódott 
üledékek (pl. ooidok) is megfigyelhetők. A terrigén anyag bejutását jelzi azonban a 
finom, sziliciklasztikus, kőzetlisztes-pelites komponens megjelenése, ami a típusos 
Dachsteini Mészkő C-tagjában nem figyelhető meg. Ugyanakkor a platform és a 
háttérmedence közötti enyhe hajlásszögű lejtőn, a platformról származó átülepített 
mésziszap is felhalmozódhatott. A további vízszintemelkedés során a kösseni 
háttérmedence szedimentációs környezete átterjedt a környező platókra. Ez lényegében 
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azt jelenti, hogy az uralkodóan karbonátos üledékképződést a pelites szedimentáció 
válthatta fel (E-tag) (11. ábra). A képződési környezet megváltozása az élővilágban is 
tükröződött. Itt jelennek meg a Kösseni-medencére jellemző Molluscák, többnyire 
fenéklakó, vékonyhéjú kagylók. A sötét színű, szervesanyagban gazdag, pelites üledék 
normális tengeri sótartalmú medencében rakódott le (ezt jelzik a Crinoida, Ophiuroidea 
törmelékek és az Ostracoda együttes is), gyengén szellőzött nyugodt vizű aljzaton. 

Kösseni medence 
Kossen basin i Dachste in i p lat form 

Г Dachstein platform 
v.sz. LST 

rs r\ átülepített molluszka héjak 
redeposited mollusc shell fragments 

ö ö a "kösseni típusú fauna" élőhelye 
biotop of the "kössen-type fauna" 

. X zátonytest 
self body 

п n n apály alatti, jól átvilágított öv 
euphotic subtidal fades zone 

11 . ábra. A Kösseni medence és a Dachsteini platform peremének fejlődése és fáciesviszonyai. A . A platform 
elvi szelvénye, valamint a fáciesek eloszlása emelkedő vízszint esetén (negyedrendű transzgressziós szakasz). 
B . A Dachsteini platform előrenyomulása (progradációja) a magas vízszintű szakaszban. C . A platform 
szárazkerülése az alacsony vízszintű szakaszban (az 5. rendű magas vízszintek ez esetben is elborítják a 
platformot.'). 
Fig. 11. Evolution offaciès distribution in the Kossen basin and at the margin of the Dachstein platform. A. 
Ideal cross section and fades distribution during the sea-level rize interval (4th order transgression). B. 
Progradation of the Dachstein platform in the highstand interval. C. Subaerial exposure of the platform in the 
lowstand interval (during the 5th order highstands the platform may be inundated !) 
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A Sümeg környékén 5—15 m (К felé nyilván csökkenő) vastagságú „kösseni 
ciklusok" képződési időtartama minden valószínűség szerint nem azonos a heteropikus 
Dachsteini Mészkő elemi Lofer-ciklusaival (azaz nem ötödrendű (20 ezer éves) ciklus 
— H A A S , 1991), hanem feltehetően negyedrendű (100 vagy 400 ezer éves) ciklus. 

3. A Kösseni Formáció kiékelődési zónájában, a Déli-Bakony keletebbi. részén, 
illetve az Északi-Bakonyban a felső-noritól a rhaeti alsó részéig terjedő szakaszban a 
karbonátos tábla üledékképződését hosszabb-rövidebb periódusokban pelites-karbonátos 
iszapszedimentáció váltotta fel, amelynek sötétebb színe és ősmaradványai is elzártabb, 
oxigénhiányos aljzatkörnyezetre utalnak. Ez azt jelenti, hogy a legjelentősebb 
vízszintemelkedési szakaszokban a „Kösseni-medence" a karbonátos plató belső részére 
is benyomulhatott, ami természetesen együtt járt a medence jellegzetes élővilágának 
megjelenésével is. 

Kismértékű vízszintsüllyedés viszont már oda vezethetett, hogy e viszonylag sekély 
medencék kapcsolata a tartósan mélyebb belső medencével megszakadt, a finom terrigén 
anyag beszállítódása megszűnt, és a karbonátos tábla rövidesen visszahódította a 
medencévé alakult területeket. 

A medencefejlődés értelmezésénél nem hagyható figyelmen kívül az, hogy a Rezi 
Dolomit képződésének megindulásával közel egyidőben a Pilis-hegység területén is 
medence kifejlődések jelennek meg (Feketehegyi Formáció) (9. ábra). A Feketehegyi 
Formáció az aljzatközeli vízrétegben oxigénhiányos intraplatform medencében jött létre. 
N e m bizonyítható azonban, hogy a terület a középhegység nyugati részének „Kösseni-
medencéjével" közvetlen kapcsolatba került. Valósanű, hogy a medencefejlődés 
megindulásának közös oka a megélénkülő blokkos szerkezetalakulás mellett (alsó
középső riftesedési fázis, J A D O U L et al., 1992) a középső nori végére tehető 
vízszintemelkedés ( D E Z A N C H E et al. , 1992; G A E T A N I et al., 1992). Az intraplatform 
medence rétegsora itt is a „lagúna-típusú" szindiagenetikus bitumenes dolomittal 
kezdődik. A bitumenes mészkő a nyílt tengertől többé-kevésbé elzárt medencében 
keletkezett, a vihar-hullámbázis közelében. A sekély platformok közelségére az onnan 
átülepített ooidok, onkoidok, bioklasztok is utalnak. Jelentős különbség viszont a 
„Kösseni-medencéhez" képest a terrigén tőrmelékbeáramlás hiánya, ami az eltérő 
ősföldrajzi helyzettel magyarázható. A nori végén a feltöltődő medence ismét a 
karbonátos platform részévé vált. 

A Dunántúli-középhegység ÉK-i részén elzárt medencefáciesű tűzköves mészkő és 
dolomit rétegsorok ismertek, melyek a Dachsteini platform tengerfelőli pereméhez 
közeli intraplatform medencében képződtek valószínűleg folyamatosan az alsó-középső 
karnitól az alsó juráig (a Budai hegységben a Mátyáshegyi Formáció: K O Z U R és М о е к , 
1991, DosZTÁLY szóbeli közlés és a Duna-balparti rögökben a Csővári Formáció: 
K O Z U R és M O S T L E R , 1973; D E T R E et al., 1986; KOZUR és М о е к , 1991). Bár e 

képződmények részben egyidősek a Kösseni Formációval, lito- és biofáciesük jelentősen 
különbözik és a medence kialakulásának ideje és oka is különböző. 

A középhegységi medencerész tágabb ősföldrajzi környezete 

A nori középső részének végén a Tethys szegélyén kialakult hatalmas karbonátos 
platform fejlődésében jelentős változások mentek végbe, amit a rétegsorokban 
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üledékhézag, illetve markáns fáciesváltozás jelez, úgy a Déli Alpok Ny-i részén 
( S T E F A N I & GOLFIERI, 1 9 8 9 ; GAETANI et al., 1 9 9 2 ; J A D O U L et al., 1 9 9 2 ) , mint az 

Északi-Mészkőalpokban (LELM, 1 9 8 7 ) . 

Az Északi-Mészkőalpokban a karbonátplatform (Dachsteini-platform) jelentős része 
az eufotikus öv alá süllyedt. Az egykori medencebelső felé eső internális zónában a 
pelagikus hallstatti fácies területe jelentősen kiterjedt és ezzel párhuzamosan a peremi 
zátonyok öve is eltolódott. A hallstatti medence kiterjedését a selfperem törések menti 
lépcsőzetes leszakadásának tulajdonítják (LEIN, 1 9 8 7 ) , és az intraplatform medencék 
kialakulása is ehhez köthető. Nagyon valószínű azonban, hogy a platformok jelentős 
részének megfulladásában a középső-nori végén feltételezett tengerszint-emelkedésnek 
is szerepe lehetett, különösen az externális Kösseni-medence esetében. Lényeges, hogy 
a terrigén sziliciklasztikus törmelékbeáramlás mind az externális Kösseni-medencében, 
mind az internális Hallstatti-medencében észlelhető, (az utóbbit a Zlambachi Márga 
Formáció képviseli) miközben a köztük lévő platformon a Dachsteini Mészkő képződése 
folyamatos volt. 

A Déli Alpok Ny-i részén a lombardiai területen a Dolomia Principale Formációra 
a Riva di Solto Formáció sötét, szervesanyagdús, pelites üledékei települnek, melyek 
kétségtelenül kösseni típusúak. A medence létrejöttét itt is elsősorban szerkezeti okokra 
vezetik vissza. Először kisebb intraplatform medencék jöttek létre, melyben 
szervesanyagban dús karbonátos kőzetek képződtek (Aralata Formációcsoport: J A D O U L , 
1 9 8 5 ) , majd ezt követte az általános elterjedésű Riva di Solto Formáció agyagos 
kifejlődésének megjelenése, amit klimatikus okoknak és vízszintemelkedésnek 
tulajdonítanak ( B U R C H E L L et al., 1 9 9 0 ) . A Déli-Alpok K-i részén a Dolomitokban 
folytatódott a ciklusos Dolomia Principale képződése, illetve a legkeletibb részeken a 
rhaetiben a Dachsteini Mészkő is megjelenik. A rhaeti végén a sekély platformok ismét 
kiterjedtek, megközelítették, majd lefedték a korábbi medenceterületeket (Zu Mészkő, 
ill. Conchodon Dolomit a lombardiai területen). 

A dunántúli-középhegységi Kösseni-medencerész ősföldrajzi-fejlődéstörténeti 
tendenciái összhangban vannak a Déli-Alpokban és az Északi-Mészkőalpokban észlelt 
tendenciákkal, közéjük a középhegységi szegmens ellentmondásmentesen beilleszthető, 
amint azt a 1 2 . ábra mutatja. 

Következtetések 

1. A kösseni medencefejlődés során létrejött képződmények (Rezi Dolomit, Kösseni 
Formáció) a Dunántúli-középhegységi szerkezeti egység DNy-i részén ismertek. A 
Fődolomit Formáció platform fáciesére települnek, és ÉNy felé a Dachsteini 
Formációval összefogazódva ékelődnek ki. A nori felső részét és a rhaeti emelet 
nagyrészét magukban foglalják. A formációk elterjedéséből, kifejlődési jellegeik tér- és 
időbeli változásából a medencefejlődés szakaszai és meghatározó tényezői 
rekonstruálhatók. 

2 . A medencefejlődés fő szakaszai a következők: 
— a medencefejlődés megindulása időszakos, majd stabilizálódó kimélyüléssel a 

középső nori végén, 
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reefs 

12. ábra. A Dunántúli-középhegységi egység ősföldrajzi kapcsolatai a Kösseni medence kialakulása idején. 
Jelmagyarázat: 1 . Kárpáti keuper fácies, 2 . Kösseni fácies, 3 . Dachsteini fácies, 4 . Hallstalti fácies, 5 . óceáni 
aljzat. Rövidítések: N K W — Északi Karavankák, L o m b . — Lombardia, S K W — Déli Karavankák, Dol. — 
Dolomitok, C a m . — Karai Alpok. 
Fig. 12. Paleogeographic connections of the Transdanubian Range in the time of the Kossen basin evolution. 
Legend: Abbreviations: NKW — North Karawanks, Lomb. — Lombardy, SKW — South Karawanks, Dol. 
— Dolomites, Cam. — Camic Alps. 

— a terrigén finom törmelékanyag beáramlásának, illetve felhalmozódásának 
megindulása a felső noriban, 

— a medence feltöltődése és a Dachsteini-platform progradációja a rhaeti végén. 

3 . A medence kialakulásában és fejlődésében a szerkezeti tagolódás, illetve az 
egyenetlen süllyedés, az eusztatikus tengerszintváltozás és a terrigén üledékbeáramlás 
együttes hatása játszhatott meghatározó szerepet. 

— A platform süllyedése a karaitól a rhaetiig valósanűleg kismértékben gyorsuló 
tendenciájú volt ( H A A S , sajtó alatt), és az alpi analógiák szerint a középső nori végén, 
a felső nori kezdetén a platformok blokkos tagolódása a későbbi Kösseni-medence 
területén is megkezdődhetett. 

— A harmadrendű vízszintváltozási ciklusok kimutatása a noriban meglehetősen 
bizonytalan. H A Q et al. (1987) lassú vízszintcsökkenést jelöl a nori középső részétől a 
rhaetiig. A Déli-Alpok vizsgálata alapján azonban a középső nori legvégén 
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valószínűsíthető egy jelentősebb vízszintemelkedés ( D E Z A N C H E et al., 1 9 9 2 ) . A 
középhegységi tapasztalatok is erre utalnak. 

— Akár tektonikus okok, akár eusztatikus vízszintemelkedés, akár mindkettő együttes 
hatása miatt relatív vízszintemelkedés rnindenképpen bekövetkezett a középső- és felső-
nori határa közelében. Ezt jelzi a Rezi Dolomit megjelenése. Valamivel később, de még 
a felső-noriban megindult a terrigén finomtörmelék felhalmozódása a medencében, 
megakadályozva a jelentősebb biogén karbonát termelődést, ami a vízszintemelkedés 
mellett további kimélyüléshez vezetett. 

— A továbbiakban, valószínűleg a negyedrendű ( 1 0 0 — 4 0 0 ezer éves) 
vízszintváltozásoknak megfelelően a vízszintemelkedési szakaszokban a medencefácies 
terjeszkedett a platform rovására, míg a vízszint stabilizáció idején megindult a platform 
progradáció. Ez tükröződik a „Kösseni ciklusokban". 

— A medence feltöltődését követő, a medencefejlődést lezáró jelentős mérvű 
platform progradáció feltehetően a rhaeti felsőbb részében feltételezett 
vízszintcsökkenéssel ( H A Q et al., 1 9 8 7 ) hozható kapcsolatba. 

4 . Befejezésül a Kösseni-medence (és az egyéb triász intraplatform medencék) 
szénhidrogénföldtani jelentőségére szeretném a figyelmet felhívni. Az intraplatform, 
illetve platform háttér medencék ugyanis a nyílt tengertől többé-kevésbé elrekesztettek, 
és ezért reduktív környezetben képződött szervesanyagban gazdag kifejlődésük gyakori, 
jel lemző. A Dunántúli-középhegységi szerkezeti egységben potenciális anyakőzetnek 
minősíthetők a karni Veszprémi Márga Formáció pelites kőzetei, a felsőtriász nagy részét 
magában foglaló Csővári Mészkő Formáció karbonátos-pelites képződményei, továbbá 
a Fődolomit háttérlagúna kifejlődése (Keszthelyi-hegység, Zalai-medence), valamint a 
Kösseni, a Rezi és a Feketehegyi Formáció. 

A „Kösseni-medence" elterjedési területén belül a Keszthelyi-hegységben és az attól 
Ny-ra megismert, az egykori medence belső övezetének nagy vastagságú pelites 
képződményei játszhatnak anyakőzetként lényeges szerepet. Ezt a Keszthelyi-hegység 
alginit típusú mintáin elvégzett Rock-Eval vizsgálatok is alátámasztják (SOLTI et al. , 
1 9 8 7 ) . A szervesanyag akkumuláció ősföldrajzi optimum övezete ma még pontosabban 
nem körvonalazható. 

Köszönetnyilvánítás 

A munka a „Magyarország szerkezeti egységeinek mezozoós ősföldrajzi helyzete" 
c. OTKA program (ny.sz.: 2 6 7 1 ) támogatásával készült. 
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Formation and evolution of the "Kossen Basin" 
in the Transdanubian Range 

János H A A S 

Introduction 

During the evolution of the extremely extensive Late Triassic carbonate platform at 
the western end of the Tethys (Dachstein platform), significant changes took place in 
middle part of the Norian. In the external zone of the platform, a large semi-restricted 
back-platform basin came into being: the Kossen Basin, where a great amount of fine 
terrigenous material accumulated in an oxygen-depleted environment. Based on studies 
in the Transdanubian Range, the aim of the present paper is to analyze the evolution of 
the Kossen Basin, and the causes and trends of this evolution. In addition I am going 
to attempt to fit the Transdanubian segment of the Kossen Basin into its original 
paleogeographic position. 

A prerequisite of the analysis of the basin evolution and the paleogeographic 
synthesis is to clear up the exact meaning of the stratigraphie terms. The unit named as 
„Kossen Beds" (Kössener Schichten) is one of the classic Alpine units, which was 
mentioned already by SUESS (1852), and just as in the case of many other classic 
stratigraphie units, the meaning of the term became very loose, ambiguous and 
occasionally even controversial. It was equally applied in a lithostratigraphic and 
chronostratigraphic sense, and also as a facies. 

Apart from increasing our knowledge of an important phase of the Triassic evolution 
of the Tethys margin, the study of the evolution of the Kossen is also significant from 
the point of view of hydrocarbon prospection, since a great amount of organic-rich 
sediments accumulated in the restricted basin. 

Stratigraphie position 

In the area of the Transdanubian Range, the evolution of the Dachstein platform was 
initiated after filling of the Carnian basins in the Late Carnian. The early phase of the 
platform development is represented by the Main Dolomite (Fődolomit— 
Hauptdolomit—Dolomia Principale) Formation. In the Norian, in the NE part of the 
Transdanubian Range, the Main Dolomite was overlain by the Dachstein Limestone 
through a transitional member of a few hundred metres thickness. On the other hand, 
in the SW part of the Transdanubian Range Unit (Zala basin, Keszthely Mountains), the 
Main Dolomite was covered by the dark pelitic Kossen Formation, with the Rezi 
Formation showing transitional features. 
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Rezi Dolomite Formation 

In the SW part of the Transdanubian Range, in the area of Sümeg and also in the 
Keszthely Mountains, already LÓCZY sen. ( 1 9 1 3 ) distinguished dolomite beds which, 
according to their structure and fossil content, were significantly different from the 
typical Main Dolomite. N O S Z K Y ( 1 9 5 8 ) referred to it as "Kossen dolomite". B O H N 
( 1 9 7 9 ) proposed the name Rezi Dolomite for platy and cherty dolomites with limestone 
lenses. The most recent mapping in the Keszthely Mountains, by B U D A I & KOLOSZÁR 
( 1 9 8 7 ) , confirmed the consistent occurrence of these dolomitic sequences between the 
Main Dolomite and the Kossen Formation. 

The main characteristics of the Rezi Formation are as follows. 

Lithology: The rocks are characteristically bituminous, especially in the lower and upper part 
of the formation. At the same levels clayey dolomite also appears. In the lower, and sporadically 
in the upper part, cherty lenses and interbeds are discernible. 

Structure: The lower part, resting on the Main Dolomite, is thinly laminated and platy, with 
micro lamination discernible within some layers. In certain horizons authigenic breccias and 
slumps occur. Thick bedding is characteristic of the middle part, with common thin- and micro-
bedded interbeds. In the uppermost part the platy, thin-bedded structure is again characteristic, 
with slumps and lenses of lumachelle and limestone beds. It passes upwards into the overlying 
Kossen Formation. 

Texture: Primary sedimentological characteristics are either completely obscured by 
dolomitization and neomorphism, or are discernible only as relicts. The characteristic textural 
type is neomorphic equigranular dolosparite (xenomorph-A). The relict elements appear in the 
form of elliptical tubes. Originally they may have been green algae or other bioclasts. Biomolds 
are filled with idiomorphic-C, zoned dolosparite. 

Colour: In contrast with the rocks of the Main Dolomite these rocks are characteristically 
dark coloured. The lower, thin-bedded part is mid-grey with dark grey cherty interbeds; the 
middle, thick-bedded part is also mid-grey or light, brownish grey with thin-bedded, dark 
interbeds and the upper part is dark grey or dark brownish grey. 

Fossils: The lower part is poor in macrofossils: fish scales and sponge spicules were obtained 
from acid residues. Pores characteristic of the middle part of the formation were probably formed 
by the solution of the calcareous skeletons of unidentified green algae. Bivalve, gastropod and 
brachiopod moulds occur sporadically. The upper part is very rich in fossils: bivalves (Modiola, 
Pteria, Isognomon, Lima, Entolium, and Cardita) and gastropods (Worthenia, Euomphalus, 
Coelostylina, Zygopleura, and Promathildia) commonly occur in lenses or in beds as lumachelle. 

Distribution: The Rezi Dolomite Formation is known from the south-eastern part of the 
Transdanubian Range: in Southern Bakony, in the vicinity of Sümeg only, in the Keszthely 
Mountains and in their north-west foreland. 

Setting: The Rezi Dolomite Formation rests on the Main Dolomite with transitional beds at 
its base, and passes continuously upwards into the Kossen Formation. The boundary between the 
last two can be drawn where the calcareous, clayey marl becomes dominant. At the eastern and 
the south-eastern limit of its distribution it probably interfingers with the coeval Dachstein 
Limestone, although there are few direct observations to support this. 

Subdivision: On the basis of petrological and structural characteristics, the formation can be 
divided into three members (BUDAI & KOLOSZÁR, 1987). The lower member is a platy, marly 
and cherty dolomite, the middle member is a thick-bedded, porous dolomite with thin-bedded, 
platy interbeds, and the upper member is a platy, marly dolomite with lumachelle lenses. 

Age: On the basis of conodonts from the lower member in the Keszthely Mts., the base of 
the formation can be assigned to the upper part of the Middle Norian or to the lower part of the 
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Late Norian (BUDAI & KOVÁCS, 1 9 8 6 ) . Biostratigraphical data from the overlying Kossen 
Formation place the upper member in the latest Norian. Molluscan fauna of the upper member 
of the Rezi Formation is not inconsistent with this. 

Kossen Formation 

In the course of study of the Northern Calcareous Alps S U E S S ( 1 8 5 2 ) introduced the 
term "Kossen Layers". O P P E L ( 1 8 5 4 ) applied the term definitely in a biostratigraphical 
sense as the Alpine equivalent of the "Avicula contorta Zone". MOJSISOVICS ( 1 8 6 8 ) 
differentiated the Swabian, Carpathian, Kossen and Salzburg facies within the "Kossen 
Layers" mainly on the basis of the fossils. BÖCKH ( 1 8 7 2 ) applied the term in the 
Transdanubian Range (Southern Bakony) for "the mostly thick-bedded, light or dark 
grey limestone" which could be traced within the "Dachstein limestone sequence". 
Later the term of "Kossen layers" was used in many different meanings ( L A C Z K Ó , 
1 9 0 9 ; L Ó C Z Y , 1 9 1 3 ) ; consequently, the stratigraphie position of the unit was also 
ambiguous. 

Based on studies of outcrops and cores in the Southern Bakony and the Keszthely 
Mountains V É G H ( 1 9 6 4 ) characterized the stratigraphy, lithology and fossil content of 
the "Kossen Layers" as follows: the "Kossen Layers" represents the lower part of the 
Rhaetian Stage. It is a sequence of 7 0 — 1 5 0 m thickness, consisting of calcareous-
argillaceous-dolomitic rocks which can be correlated to the Alpine Kossen layers on the 
basis of the lithological features and the bivalve fauna (Rhaetavicula contorta, Cardita 
austriaca, etc.). He also observed the northeastward thinning trend of the "Kossen 
Layers" in the Southern Bakony with decreasing clay and increasing dolomite content 
in the same direction. 

In the last years, efforts to increase the precision of definition of the 
lithostratigraphic units and development of new facies models resulted in some 
modification in the meaning of the term Kossen Formation. At present it is applied in 
the Alpine region to marly — calcareous sequences deposited in protected, oxygen-
depleted basins ( K U S S , 1 9 8 3 ) . The Swabian, Carpathian and Kossen facies are 
considered only biofacies (GOLEBIOWSKI, 1 9 9 0 ) whereas the Salzburg facies is classified 
as a local biofacies occurring only in the Osterhörn Mountains ( U R L I C H S , 1 9 7 2 ) . The 
Kossen Formation is divided into two members (GOLEBIOWSKI, 1 9 9 0 ) . The lower 
(Upper Norian—Lower Rhaetian) Hochalm Member develops either from the 
Hauptdolomit or the Plattenkalk or the Dachstein Limestone, and it is built up of a 
cyclic alternation of argillaceous marls with coquinites and shallow marine carbonates. 
In the upper, Eiberg Member (Upper Rhaetian) bioclastic (echinoderm detrital) 
limestone and marl bundles alternate. 

In the Southern Alps (in Lombardy) the roughly time-equivalent Riva di Solto Shale 
shows close facies relationships with the Kossen Formation. It is characterized by 
predominance of argillaceous rocks (STEFANI & GOLFIERI, 1 9 8 9 ) , although in its upper 
part the share of carbonate component increases and a cyclic alteration of marl and 
limestone layers becomes characteristic. There is a gradual transition into the Zu 
Limestone which also contains marl intercalations in its lower part ( B U R C H E L L et al., 
1 9 9 0 ) . 
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The main characteristics of the Kossen Formation in the Transdanubian Range are 
summarized below. 

Lithology: marl, limy marl, dolomitic marl or silty marl, with limestone and dolomite 
interbeds, mainly in the transitional parts. It is very rich in organic material and includes alginite 
in places ( S O L T I G. et al., 1987). The rock composition is monotonous. It is dominantly pelitic 
in the internal parts of the depositional basin. Towards the basin margins, in the transitional 
zones, dolomitic limestone, clayey limestone, marl, and limy marl layers alternate cyclically, and 
the proportion of pelitic layers gradually decreases. 

Structure: The type of lamination changes depending on the rock composition. Marls are thin-
bedded, laminated. Calcareous marl and argillaceous limestone is thin-bedded, with undulating 
parting surfaces; clayey interbeds and flaser structure are discernible. Interbeds of argillaceous 
dolomite are thin-bedded, sometimes even microlaminated and platy. 

Texture: Most of the formation consists of marl, whose characteristic texture is 
microlaminated, clayey, silty micrite, bioclastic micrite and pelmicrite. Coquina lenses and thin 
layers may be interbedded within the marl. The characteristic textural types of the limestone and 
of the argillaceous limestone are micrite (mudstone), biomicrite, pelmicrite and intramicrite 
wackestone. The dolomitic rock types are mostly microlaminated, with shrinkage pores and with 
pelmicrite wackestone texture. 

Colour: The dark grey colour is characteristic of the limestone and dolomite interbeds but 
especially of the marly rock types. Limestone interbeds are often greenish or brownish: 
sometimes they are spotted. The shade of grey colour depends primarily on the organic material 
and also on the pyrite content. On weathered surfaces these rocks are faded or brownish in 
colour. 

Fossils: Among the macro fossils, bivalves are the most characteristic and are commonly 
accumulated in lumachelles. The commonest types are: Rhaetavicula contorta (PORTLOCK), Lima 
praecursor QUENST., Cardita austriaca HAUER, Entolium hehlii (D'ORB.), Modiola, Pteria, 
Gervilleia, Cardita. Gastropods also occur: Worthenia, Euomphalus, Pleurotomaria, 
Promathildia, Coelostylina, Zygopleura(BÖCKH, 1872;LÓCZY, 1912,1913; V É G H , 1964; B O H N , 
1979). The proportion of foraminifera and ostracods is significant within the microfossil 
assemblage but Holothuroidea, Thaumatoporella algae and coprolites of the Parafavrenia type 
are also common, mainly in carbonate facies. Within the marly facies the genera of fragile 
Nodosariidae, agglutinated Glomospira màAmmobaculites, Eoguttulinaeand Oberhouserelliridae 
families are characteristic. In the bioclastic interbeds encrusting foraminifera are also present. In 
calcareous marls and in argillaceous limestones, the Auhtortus type is also present. The latter 
species is characteristic for the interbedding zone of the Dachstein Limestone and Kossen 
Formation. In the sporomorph association, taxons belonging to the Operculati pollen group are 
predominant (Classopollis, Circulina, Granuloperculantipoilis — VENKATACHALA & GÓCZÁN, 
1964). 

Distribution: The main development of the Kossen Formation is in the western part of the 
Transdanubian Range; it thins towards the east where it is interbedded with the Dachstein 
Limestone. Westward in the basin areas the Transdanubian Range structural unit (North Zala 
basin), it is known in boreholes. 

Setting: In the Northern Bakony and in the eastern part of the Southern Bakony, where the 
thickness of the Kossen Formation is reduced (10—20 m) and where its appearance is a typical, 
it wedges into/interfingers with the Dachstein Limestone. 

At the south-western end of the Bakony Mts. and in the Keszthely Mts. the Kossen Formation 
overlies the Rezi Dolomite, which can be interpreted as a transitional sequence between the Main 
Dolomite and the Kossen Formation. The Kossen Formation develops from the Rezi Dolomite 
Formation by an increase in clay content. A stratigraphical cover to the formation is known only 
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from vicinity of Sümeg, where it passes up into a significantly reduced (50—100 m thick) 
sequence of the Dachstein Limestone. 

Subdivision: The vertical subdivision of the Kossen Formation is not justified at present. 
However, facies units can be differentiated laterally. 

Age: based on megafossils and microfossils deposition of the Kossen Formation began in the 
Late Norian and continued until the middle part of the Rhaetian (ORAVECZ & H A A S , 1984, 
O R A V E C Z - S C H E F F E R , 1987). 

Reference sections 

Setting and space and time relationships of lithostratigraphic units formed in the course of the 
Kossen basin evolution are shown in Fig. 1. Site and geological surroundings of the referred 
surface exposures and cores are displayed on Fig. 2, showing total extension area of the 
formation in the Transdanubian Range, and in Fig. 3 for the Keszthely Mountains and the western 
part of the Bakony. Within the depositional basin, depending on the paleogeographical 
circumstances, significantly different sequences were formed in the Late Norian—Rhaetian 
interval (Fig. 4). Boundaries of the distinguished facies areas characterized by different 
successions are presented in Figs. 2 and 3. 

1. In the Keszthely Mountains, and probably also westward in the Northern Zala Basin, the 
Main Dolomite of intermediate character (between the thin-bedded, bituminous and the thick 
bedded Lofer-cyclic facies) shows a gradual transition towards the Rezi Dolomite. It is overlain 
by the dark grey, pelitic sequence of the Kossen Formation of 200—400 m thickness. 

The topmost, transitional segment of the thin-bedded, bituminous Main Dolomite and the dark 
grey, platy, bituminous, cherty lower interval of the Rezi Dolomite is exposed in a valley south 
of Vallus village, (Plate I, fig. 1) and in a quarry (Csókakő) south of Rezi (Plate I, fig. 2, Plate 
II, fig. 1) (BUDAI & K O L O S Z Á R , 1987). Based on conodonts (BUDAI & KOVÁCS, 1987), the age 
of these beds is upper Middle Norian or lower Upper Norian. There is a continuous transition 
from the lower member to the middle one, built up by thin-bedded and thick-bedded porous 
dolomite. These beds are exposed in the Csókakő quarry and were penetrated by borehole Rezi 
Rzt—3 (Fig. 3). 

The transition of the middle and upper members of the Rezi Dolomite is exposed in the core 
of Rezi Rzt—1 (location in Fig. 3, sequence in Fig 5a). The lowermost part of the core 
(288.0—324.4 m), which may classify it within the middle member, consists of grey, light grey, 
porous dolomite. Authigenic breccias are common. The characteristic texture is recrystallized, 
dolomicrosparitic or sparitic with micritic mottles. Preservation of outlines of the grains is scarce, 
although in a few cases ooids, peloids and foraminifera, molluscs, dasycladacean algae and 
echinoderm detritus are visible. In the lowermost part algal laminite structure was also observed. 

The upper member (265.0—288.0 m) develops gradually from the middle one. It is 
characterized by a prevalence of dark grey, brownish, thin-bedded, bituminous, argillaceous 
dolomites. In the topmost part of the member, intraclastic layers and dolomitic marl intercalations 
occur. This is the transitional interval towards the Kossen Formation. The texture is 
dolomicrosparitic (originally micrite — mudstone), occasionally peloidal. Foraminifera and small 
carbonitized plant fragments are common. The amount of disseminated pyrite is remarkable. In 
the topmost segment, the share of biogenic components (algae, molluscs, echinoderms, 
foraminifera) significantly increases. 

The upper member of the Rezi Dolomite, as well as its transitional beds towards the Kossen 
Formation, crops out south of the village of Rezi in the Akasztó-domb area (BOHN, 1979). 

The transition of the Rezi and Kossen Formations has also been exposed in the core of well 
Zalaszentlászló ZI—1 (the location is marked in Fig. 3, log column in Fig. 5b), although in this 
core the transitional interval built up by alternation of dolomite, dolomitic marl and limestone 
layers is significantly thicker (about 50 m). The marl and limestone layers show features of the 



HAAS J.: A „Kösseni-medence" a Dunántúli-középhegységben 39 

Kossen Formation whereas the dolomite, argillaceous dolomite interbeds are similar to the rock 
types of the Rezi Formation. The authigenic brecciation is also visible in the transitional interval. 
In the laminitic marl interlayers larger carbonitized plant fragments are common. The organic 
content of the sequence is generally high and alginite layers also appear. 

The best reference section of the Kossen Formation in the Keszthely Mountains is the core 
of well Rezi Rzt— 1 (Fig 5a) (Plate II, fig. 2), which penetrated the formation about 180 m 
(stratigraphie thickness — mean dip is 45°). Based on foraminifera the cored sequence can be 
classified within the Upper Norian—Rhaetian (ORAVECZ-SCHEFFER, 1987). According to 
palynological studies the Norian/Rhaetian boundary can be drawn within the interval 
186.4—197.2 m. On the basis of lithological features the sequence may be subdivided into the 
following segments: 

The lower part (201.0—265.0 m) consists of dark grey laminitic, bituminous marl and shale. 
Intraclastic, plasticlastic, bioclastic, and coquinite interlayers are characteristic. Slump structures 
are also common, mainly in the deepest interval. The material of the intraclasts is marl, 
argillaceous marl or limestone. Their size is 0.5—5 cm, occasionally even 10 cm. The laminitic 
rock types are mudstones as a rule, with a few bioclasts (ostracods, foraminifers). Carbonitized 
plant fragments and pyrite grains are common. Bioclastic intercalations are predominantly 
biomicritic packstone or biosparitic, bioclastitic grainstone. Among the biogenic components 
bivalves, gastropods, brachiopods and echinoderms are abundant; foraminifera, ostracods, 
holothurids and fish-tooth remnants are scarce. 

The middle part of the section (73.0—201.0 m) is dark grey, brownish grey, laminitic, 
bituminous shale, silty shale, with organic-rich or alginite intercalations, and coquinites, and 
occasionally intraclastic layers. Slumps are also common in this interval. In addition to 
microfacies types of the lower segment, quartz-silty micrite with a few foraminifera and ostracods 
also appears. 

The upper segment (24.4—73.0 m) is built up by dark grey shale, poor in fossils. 

2. In the SW part of the Bakony (between Sümeg and Szőc) the Main Dolomite passes 
gradually into the Rezi Dolomite, as well as into a unit built up of alternating limestone and 
dolomite beds which can be identified as the Fenyőfő Member. It is overlain by a cyclic sequence 
of alternating limestone and marl, indicating an interfingering of the Kossen and Dachstein 
Formations. 

Typical development of the Rezi Dolomite Formation is known south of Sümeg (LÓCZY, 
1913; VÉGH, 1964; ORAVECZ & HAAS, 1984). Further southward, in the area between Tapolca 
and Sümeg, dolomites of intermediate character between the Main Dolomite and the Rezi 
Dolomite are visible in small outcrops. 

A larger segment of the Rezi Dolomite was exposed by the borehole Süt—30, south of 
Sümeg, in a quarry (Plate III) where a "Kössen-type" fauna was found (location: Fig. 3, log 
column: Fig. 5c). The exposed segment can be classified as middle member of the Rezi 
Dolomite. 

In the core section grey, dark grey, thick-bedded dolomite and darker, platy, microlaminated 
dolomite alternate. In the thick bedded segments tubular pores of dissolved green algae are 
common. In certain layers many molluscs and brachiopods can be found, and coquinite interbeds 
also occur. The texture of the thick-bedded rock type is recrystallized equigranular dolosparite, 
occasionally with faint contours of green algae (Plate IV, fig. 1). Pores of dissolved bioclasts are 
filled by idiomorphic dolosparite. The platy rock types are characterized by fine crystalline, 
xenomorphic dolosparites. 

Fossiliferous platy dolomite cropping out south of Sümeg can be emplaced upon the top of 
the above-mentioned section and be classed as the upper member of the Rezi Dolomite. 
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Transitional sections of the Rezi Dolomite and the Kossen Formation are not known in the 
surroundings of Sümeg; however, based on features of the Rezi and the Kossen Formation 
respectively, we assume that it may be similar to the one known in the Keszthely Mountains. 

A key-section of the Kossen Formation, showing features characteristic of the western part 
of the area, was exposed in the core Sümeg Süt—17 (location: Fig. 3, log column: Fig. 6). Based 
on foraminifera and ostracods (ORAVECZ-SCHEFFER, 1987) the exposed part of the formation can 
be classed as topmost Norian. In the succession, characteristic rock-types of the Kossen 
Formation alternate with ones showing features of the Dachstein Limestone. Characteristics of 
the Dachstein Limestone are particularly spectacular in the upper part of the exposed section 
(above 453 m) where the marl intercalations become scarce. 

The whole sequence is characterized by cyclic alternation of the lighter grey carbonate rich 
and darker grey marly layers. Facies of the carbonate rocks are similar to the subtidal С and 
intertidal В members of the Lofer cycles of the Dachstein Formation, although we cannot say that 
they are exactly identical. That is why I apply (B) and (C) symbols to mark these facies. The 
marl facies is marked by the letter E. 

The most significant properties of the individual cycle members and regularities of their 
superposition are presented in Fig. 6. 

Facies B: grey, greyish-white, yellowish-brown limestone, dolomitic limestone, calcitic 
dolomite. Wavy, microlaminated structure is characteristic with desiccation pores. Typical 
texture: micrite mudstone, less frequently peloidal micrite. 

Facies C: grey, greyish brown limestone, argillaceous limestone, dolomitic limestone, 
calcareous marl, occasionally with dark grey marly interlayers. Typical texture: micrite 
mudstone, (Plate IV, fig. 3) bio-, pel- and intramicrite wackestone. Occasionally pelbiomicrite 
(Plate V, figs. 1, 3) and oomicrite packstones and oosparite or biosparite grainstones (Plates IV, 
fig. 2, Plate V, fig. 3) also occur. Sedimentary environment may have been the low energy 
subtidal zone, just as in the case of certain sub facies of the С members of the Lofer cycles. The 
main difference is the larger quantity of the non-carbonatic components (silt and clay) in the (C) 
facies. 

Facies E: dark grey, black marl, calcareous marl, occasionally argillaceous limestone. In the 
most common rock-type the amount of calcite is about 50%. Ankerite in amounts of 20% was 
also detected. The clay content is 20%, illite-montmorillonite and montmorillonite. The texture 
is micrite, pelmicrite, intramicrite, scarcely with thin oosparitic interlayers. 

In the core section, alternation of the E and (C) facies prevails, appearance of facies (B) is 
scarce. Thus, shallowing upward cycles of 5—15 m thickness, showing E—(C) stacking pattern, 
are characteristic. 

In cores and outcrops south of Sümeg the Rhaetian Dachstein Limestone, with 
Megalodontacea and Thecosmilia, иге exposed (ORAVECZ & HAAS, 1984). The topmost beds of 
the Dachstein Formation are limestones of biopelsparite, intrapelsparite packstone texture. They 
are rich in foraminifera (Triasina hantkeni MAJZON). It is overlain without any visible 
disconformity, by the Hettangian Kardosret Limestone, showing significantly different textural 
features. Mudstones poor in fossils are characteristic at the base of the succession, progressing 
upward into an oncoidal facies. 

The Rezi Dolomite pinches out east of Sümeg. According to numerous core data in this area, 
the Main Dolomite is overlain by a sequence built up by alternation of dolomite and limestone 
layers. It can be classified within the transitional unit between the Main Dolomite and the 
Dachstein Formation, i.e. the basal, Fenyőfő Member of the Dachstein Formation. The Kossen 
Formation appears above the transitional unit and it is overlain by a relatively thin sequence of 
the Dachstein Formation (ORAVECZ & HAAS, 1984). 
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3. In the middle and eastern part of the Southern Bakony and in the Northern Bakony, the 
Rezi Dolomite is already missing and the Kossen Formation is represented only by thin, dark 
grey marl interlayers within the Fenyőfő Member of the Dachstein Formation. 

In the Southern Bakony, cores and outcrops in the vicinity of Szőc, Padragkút and Szentgál 
(see: Fig. 7) provided important data (VÉGH, 1964; MÉSZÁROS, 1980). At the Szőc sequence of 
the Main Dolomite (or the Fenyőfő Member ?), Kossen Formation—Dachstein Limestone is 
exposed on the surface and it was also penetrated by the borehole Set—1 (see: Fig. 3). The core 
exposed a 170 m thick interfingering section of the Kossen Formation and the Fenyőfő Member 
and higher parts of the Dachstein Limestone respectively. According to MÉSZÁROS (1980), 20—60 
cm thick yellowish-brown, grey and black clayey marl interlayers can be found within the 
carbonate series. 

In the outcrops of the Kossen Formation only the limestone interlayers are visible as a rule. 
The limestone beds are aphanitic, bioclastic. Grains of algal coating are common. In certain 
layers coquinite lenses of reworked bivalves, gastropods and brachiopods was observed. The 
transition towards the Dachstein Limestone is gradual. Marl interlayers disappear and the 
limestones become lighter and thick-bedded. 

Related sequences were exposed by cores in the Halimba basin NE of Szőc and in small 
outcrops from Padragkút to Szentgál (see Fig. 3). 

In the area of Szentgál, referring to cores Szg—7 and Szg—8 (VÉGH, 1964), the Main 
Dolomite is overlain by the transitional unit (Fenyőfő Member) of 40 m thickness, built up by 
an alternation of grey dolomitic limestones and limestones . Interlayers of the Kossen Formation 
appear in the transitional series but also occur in the undolomitized typical Dachstein Limestone. 
The total thickness of the interval of the "Kössen-type" intercalations is about 70 m. Grey, 
argillaceous dolomite, dark grey, brownish-grey limestone, rich in molluscs, dark grey calcareous 
or dolomitic marl and dark grey, greenish-grey clayey marl are the most characteristic rock types 
of this sequence. In the section of core Szg—8 above the topmost clayey interlayers the 
limestones become lighter and ooidic textures appear. These beds are overlain by light grey 
Dachstein Limestone with Rhaetian megalodonts and corals. 

"Kossen -type" mollusc fauna was found by VÉGH (1964) in a limestone-dolomite succession 
from a core at the village of Bánd. In a road cut section between the Main Dolomite and the s.str. 
Dachstein Limestone, a 50 m thick sequence of alternating thin-bedded limestones, argillaceous 
limestones and dolomites has been described (VÉGH 1964), which can be identified as the 
transition between the Fenyőfő Member and the Kossen Formation. It is overlain by the s.str. 
Dachstein Limestone, which is covered by the Liassic Kardosrét Limestone without any gap at 
the village of Marko. 

Further NE-ward in the area of Tés (see Fig. 3), in a 65 m-thick interval, intercalations of 
the Kossen Formation could be observed in a core section (ORAVECZ-ScHEFFER, 1987). The 
Dachstein Limestone is the overlaying formation in this area also. 

The Upper Triassic succession of the NE part of the southern limb of a large synclinal 
structure of the Bakony was exposed in core Balinka Bat—4, which is the easternmost occurrence 
of the Kossen Formation so far. The exposed sequence is shown in Fig. 8a on the basis of 
Bernhardt's field description. The 100 m thick Lofer-cyclic section shows features of the 
transitional unit between the Main Dolomite and the Dachstein Limestone (Fenyőfő Member). 
In the interval between 142—149 m, the dark grey, greenish-grey dolomitic marls and calcareous 
marls with mollusc coquina interlayers, can be classified within the Kossen Formation. Below and 
above it, in about 10 m thick intervals, subtidal beds ( C facies) occur. 

In the form of thin interlayers within the Dachstein Limestone the Kossen Formation also 
appears in the northern wing of the Bakony synclinoria in the area of Borzavár (CSÁSZÁR et al., 
1982) (Fig 8). 
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Discussion 

Paleogeographically, the sections described above were located in the external part 
o f a huge carbonate platform ("Dachstein Platform") as well as, after the development 
o f the back-platform Kossen Basin, in the platformward marginal belt (Fig. 9 ) . Based 
on features of the sections and also taking into account the process of the platform 
evolution ( H A A S , 1 9 8 8 ) , the paleoenvironment of the distinguished facies units can be 
interpreted as follows. 

1 . By the latest Carnian, in the area of the Keszthely Mountains, due to filling of 
the basins, the remarkable relief differences disappeared, and an extremely extensive 
carbonate platform was formed. Controlled by the sea-level changes, pure carbonates 
were accumulated in the intertidal and subtidal zones of the platform and dolomitized 
immediately after their deposition on the tidal flat (Main Dolomite Formation). It is 
worth mentioning that within the cyclic dolomite sequences, bituminous intercalations 
occasionally appear, generally between the stromatolitic intertidal В beds and the 
subtidal С facies. The bituminous beds may indicate the maximal water depth within the 
cycle. Consequently the overlying С beds may mark an upward shallowing trend. 

Representing the transition between the Main Dolomite and the Dachstein Limestone, 
the dark grey, thin-bedded dolomites indicate a stabilized, subtidal lagoon environment 
at the end of the Middle Norian. There is a definite trend of deepening and restriction 
o f the lagoon. Even during the short-term lowstands the area remained sea-covered, 
although in large parts of the outer (offshore) belt of the platform, tidal flats came into 
being coevally (Fig. 1 0 ) . This tendency of deepening and restriction continued during 
the formation of the lower member of the Rezi Dolomite, as it is marked by the 
laminated bituminous rocks and the monospecific conodont association, too ( B U D A I & 
K O V Á C S , 1 9 8 6 ) . 

In the middle part of the Rezi Dolomite an alternation of the well-oxygenated and 
the oxygen-depleted periods can be assumed. During the lowstands in the inner shelf 
lagoon, green algal meadows prevailed. Dolomitization of the lime mud is late 
diagenetic—deep burial. On the other hand, during the highstands, an oxygen-depleted 
sluggish water layer came into being, and organic-rich mud was deposited and 
dolomitized syndiagenetically (Fig. 1 0 ) . 

In the last period of the formation of the Rezi Dolomite (inclusively the transition 
into the Kossen Formation), permanent restriction and deepening of the basin can be 
assumed, accompanied by influx of terrigenous clay and silt and fine plant fragments. 
These effects resulted in the permanent drowning of the carbonate platform. The 
common laminite structure and "Kössen-type" epibenthic mollusc fauna in the organic-
rich dolomite beds indicate the redox boundary just under the water-mud interface; thus, 
the bottom may have been inhabited by gastropods and bivalves capable of tolerating 
the oxygen depletion, but the in-benthic biota was practically missing. 

In the course of the deposition of the Kossen Formation the trend of restriction of 
the basin continued, and an oxygen-depleted lower water layer came into being (Fig. 
1 1 ) were deposited in a restricted basin, the intraclastic, plasticlastic interbeds and the 
slump structures were formed on and along the toe of the low-angle slope located 
between the platform and the basin. The rich shallow marine, epibenthic fauna in the 
coquinite layers and a part of the foraminifer fauna also originated from the upper slope 
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located above the redox horizon. The redeposited fossils are accompanied by authigenic 
breccias as a rule. Common occurrence of marine microplancton of organic test 
indicates a permanent connection with the open sea, i .e. a continuous replacement of 
the upper water layer through the channels which cut the platforms. Proliferation of the 
planktic green algae in the photic zone of the upper water layer, as well as decay of 
large amount of organic material, led to further stabilization of the anoxic conditions 
and to the expansion of the anoxic water layer. 

In the middle part of the Kossen Formation the redeposited lithoclasts, bioclasts and 
slump structures still indicate the vicinity of the slope, but the decreasing number of 
their occurrences suggests an increasing distance of the platform. This is also indicated 
by a decreasing quantity of benthic foraminifera. Eutrophization of the basin is marked 
by the accumulation of alginite seams. 

In the Keszthely Mountains the topmost exposed part of the sequence is an 
unfossiliferous, bituminous shale, which can be considered as representing euxinic basin 
facies. In this area, due to erosion, the uppermost Rhaetian is missing. 

2 . In the SW part of the Southern Bakony, the formation of the Main Dolomite was 
also replaced by the deposition of the lagoonal Rezi Dolomite. Subsequently, in the 
inner, somewhat deeper parts of the basin, argillaceous lagoonal and less restricted, 
shallower, carbonatic sedimentation periods alternated ("Kossen cycles"). Towards the 
marginal, shallower zones the clayey interlayers pinch out, and sequences of alternating 
argillaceous limestones and dolomites are characteristic. 

The depositional area of the "Kossen cycles" may have been located between the 
environment of the typical Dachstein Formation and the inner part of the Kossen basin 
(facies of the Keszthely Mountains). In this belt, during the lowstands intertidal loferitic 
sediments with marks of shrinkage, similar to В members of the Lofer cyclic Dachstein 
Limestone, were formed. In the course of the sea level rise the "Dachstein-type" 
shallow subtidal carbonate sedimentation was maintained for a while (C member). The 
sedimentary environment was of low energy as a rule, but occasionally sediments 
deposited in agitated environment (eg. ooidic grainstones) also occur. Common 
occurrence of fine silty—argillaceous material in the limestones, which is missing in the 
С facies of the typical Dachstein Limestone, indicates a continuous terrigenous input 
onto the very low-angle slope between the platform and the back-platform basin, which 
was also the site of the accumulation of the redeposited lime mud of platform origin. 
During the further sea-level rise the sedimentary environment of the Kossen basin 
overlapped the surrounding platforms. This means that a predominantly carbonate 
sedimentation was replaced by an argillaceous one (cycle member E) (Fig. 11). The 
change in the sedimentary environment was also reflected in the biota, as is indicated 
by appearance of characteristic molluscs of the Kossen Basin, the epibenthic, thin-
shelled bivalves. The dark, organic-rich pelitic sediments were deposited in a basin of 
normal salinity (it is marked by the echinoderms and the ostracode assemblage) on an 
unagitated, poorly ventilated substratum. 

Accumulation time of the "Kossen cycles" of 5—15 m thickness in Sümeg most 
probably is not equivalent with those of the basic Lofer-cycles of the coeval Dachstein 
Limestone, i.e. they are not the 5th order 20 ka cycles, but the 4th order 100 or 400 
ka cycle. 
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3. During the late Norian—Rhaetian in the outpinching zone of the Kossen 
Formation, i .e. in the middle part of the Southern Bakony and in the Northern Bakony, 
carbonate platform sedimentation was interrupted several times and replaced by shorter 
or longer periods of argillaceous sedimentation. Dark colour of the clayey interbeds, 
and their fossils, suggest a restricted, oxygen-depleted environment. This means that in 
the most significant highstand periods the "Kossen Basin" may have intruded even into 
the inner part of the carbonate platform. However even a small-amplitude sea level drop 
may have resulted in the interruption of the connection of these comparatively shallow 
basins with the large, deeper basin. The input of the fme terrigenous material came to 
an end and the carbonate platform reoccupied the former basins. 

In analyzing the basin evolution we should also take into consideration the fact that, 
penecontemporaneously with the initiation of the formation of the Rezi Dolomite, basin 
facies also appear in the area of the Pilis Mountains (Feketehegy Formation, see: Fig. 
9 ) . The Feketehegy Formation was formed in an intraplatform basin with an oxygen-
depleted basal water layer. There is no evidence, however, for the direct connection of 
this basin with the "Kossen basin". The increased tectonic activity ("Mid-late Norian 
rifting phase": J A D O U L et al., 1 9 9 2 ) and the sea-level rise at the end of the Middle 
Norian ( D E Z A N C H E et al., 1 9 9 2 ; G A E T A N I et al., 1 9 9 2 ) may have the common 
controlling factors of the initiation of the evolution of the basins. 

The sequence of the "Feketehegy Basin" commences by lagoon-type, bituminous, 
syndiagenetic dolomites. They are overlain by bituminous limestones formed in a more 
or less restricted basin near the storm-wave base. Proximity of the shallow platforms 
is also indicated by the redeposited oolites, oncoids and bioclasts. Compared to the 
"Kossen Basin", an important difference is the absence of terrigenous material, which 
can be explained by the different paleogeographical setting. At the end of the Norian 
the former basin became part of the carbonate platform again. 

In the NE part of the Transdanubian Range cherty carbonates of restricted basin 
facies are known, which were deposited in an intraplatform basin near the offshore 
margin of the Dachstein platform, probably continuously from the Early-Middle Carnian 
to the Early Jurassic (Mátyáshegy Formation in the Buda Mountains: KOZUR & M O C K , 
1 9 9 1 ; D O S Z T Á L Y pers. comm., and Csővár Formation in the basement blocks E of the 
Danube: K O Z U R & M O S T L E R 1 9 7 2 ; D E T R E et al., 1 9 8 6 ; KOZUR & М о е к , 1 9 9 1 ) . 

Although certain parts of these formations were deposited contemporaneously with the 
Kossen Formation, their lithological and biofacies characteristics significantly differ 
from those of the Kossen Formation, and age and causes of the basin evolution are also 
different. 

Paleogeographical setting of the Transdanubian Range segment of the Kossen Basin 

At the end of the Middle Norian remarkable changes took place in the evolution of 
the large marginal carbonate platforms of the Tethys, which are reflected in significant 
facies changes both in the western part of the Southern Alps (STEFANI & GOLFIERI, 
1 9 8 8 ; G A E T A N I et al. , 1 9 9 2 ; J A D O U L et al., 1 9 9 2 ) and in the Northern Calcareous Alps 
( L E I N , 1 9 8 7 ) . 

In the Northern Calcareous Alps, a remarkable part of the carbonate platform 
(Dachstein platform) was located under the euphotic zone. The area of the pelagic 
Hallstatt facies significantly extended, resulting in the backstepping of the marginal reef 
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tract. The extension of the Hallstatt basin was explained by step by step downfaulting 
of the shelf margin (LEIN, 1 9 8 7 ) . The formation of the intraplatform basins may be 
interpreted as consequences of block tectonism as well . However, it is very probable 
that the sea level rise at the end of the Middle Norian may have played an important 
role in the drowning of large parts of the platforms also, mainly in the case of the 
external Kossen Basin. It is worth mentioning that a terrigenous influx is characteristic 
both in the external Kossen Basin and in the internal Hallstatt Basin (the latter is 
represented by the Zlambach Formation). 

In the western part of the Southern Alps, in the area of Lombardy, overlying the 
Dolomia Principale or carbonates of intraplatform basin facies, organic-rich, 
argillaceous sediments of the Riva di Solto Shale, akin to the Kossen Formation, occur. 
The Riva di Solto Basin is considered to be of basically tectonic origin (JADOUL et al., 
1 9 9 2 ) . First, smaller intraplatform proto-basins came into being, in which organic-rich 
carbonates were deposited (Aralata Group: J A D O U L , 1 9 8 5 ) . It was followed by the 
appearance of the Riva di Solto Shale, of much larger areal extension. This significant 
change in the sedimentation pattern is considered to be a result of climatic factors and 
a sea-level rise ( B U R C H E L L et al., 1 9 9 0 ) . In the Dolomites the formation of the cyclic 
platform carbonates (the Dolomia Principale and in the easternmost segment the 
Dachstein Limestone) continued. 

In the latest Rhaetian the shallow platforms began to extend again, approaching and 
then overlapping the area of the former basins (Zu Limestone and Conchodon Dolomite 
in Lombardy). 

The paleogeography and geohistory of the Transdanubian Range segment of the 
Kossen Basin agree with those of the Southern Alps and the Northern Calcareous Alps. 
Consequently the Transdanubian Range segment can fit between them without any 
significant controversy, as is shown on Fig. 1 2 . 

Conclusions 

1. Formations representing the evolution of the Kossen Basin (Rezi Dolomite, 
Kossen Formation) are known in the southwestern part of the Transdanubian Range 
Unit. They overlie the platform facies of the Main Dolomite and, interfingering with 
the Dachstein Formation, pinch out northeastward. They include the Upper Norian and 
a large part of the Rhaetian. Based on extension of the formations and trends of changes 
of their features in space and time, phases and controlling factors of the basin evolution 
can be reconstructed. 

2 . The main phases of the basin evolution are as follows: 
— initiation of the development of the basin at the end of the Middle Norian, 

manifested first in episodes of deepening and a progressively stabilized deepening 
subsequently; 

— starting of influx and accumulation of the fine terrigenous material in the late 
Norian; 

— filling up of the basin and progradation of the Dachstein Platform in the latest 
Rhaetian. 
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3. In the development of the basin, the common influence of tectonic segmentation, 
unequal subsidence, eustatic sea-level changes and terrigenous input may have played 
decisive role. 

— The subsidence of the platform may have been slightly accelerated from the Late 
Carnian to the Rhaetian ( H A A S , in press), and referring to the Alpine analogies, even 
the tectonic segmentation of the platforms, including the area of the later Kossen Basin, 
may have started at the beginning of the Late Norian. 

— Definition of the 3rd order sea-level cycles is rather ambiguous in the Norian. 
H A Q et al. (1987) indicate a slow sea-level lowering from the middle part of the Norian 
to the Rhaetian. Based on studies in the Southern Alps a remarkable sea-level rise may 
be assumed at the end of the Middle Norian ( D E Z A N C H E et al., 1992). Our experiences 
in the Transdanubian Range seem to confirm this. 

— Due to either tectonic effects or a eustatic sea-level rise or a combined effect of 
both of them, a relative sea-level elevation took place near the boundary of the Middle 
and the Late Norian. It is marked by the appearance of the Rezi Dolomite. Somewhat 
later, but still in the Late Norian, fine terrigenous material began to be deposited in the 
basin, hampering the intense biogenic carbonate production. Accompanied by a rising 
sea-level, this led to further deepening. 

— Subsequently, most probably controlled by 4th order (100—400 ka) sea-level 
changes significant facies migrations took place. During the periods of rising sea-level 
the basin facies began to overlap the platforms, while in the stabilized highstand periods 
progradation of the platform commenced. These facies migrations are reflected in the 
"Kossen cycles". 

— Large-scale platform progradation followed the filling of the basin can be brought 
into connection with the presumed latest Rhaetian sea level drop ( H A Q et al., 1987). 

4. The paleogeographical evaluation and analysis of the evolution of the Kossen 
Basin (and also some of the Triassic intraplatform basins) may provide important data 
for the hydrocarbon prospection in the Transdanubian Range Unit. 
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2. ábra. A Rezi Dolomit Formáció lemezes kifejlődése a Csókakői kőfejtőben (Fotó: szerző) 
Fig. 2. Platy dolomite layers in the Rezi Dolomite Formation in the Csókakő quarry 

1. ábra. A Rezi Dolomit Formáció lemezes kifejlődése a vállusi vízmosásban (Fotó: BUDAI T.) 
Fig. } . Platy dolomite layers in the Rezi Dolomite Formation in a gully at V'alius 
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Plate I I. tábla 
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II. tábla 

2. ábra. A Kösseni Formáció lemezes, mikroréteges kifejlődése a Kezi Rzt—1. sz. fúrásban (Fotó: BUDAI T.) 
Fig. 2. Platy, microlaminated fades of the Kossen Formation in the core Rezi Rzt—1. 

Plate II 

1. ábra. A Rezi Dolomit bitumenes, mikroréteges kifejlődése, üledékes fekvő redővel (Fotó: szerző) 
Fig.]. Bituminous, microlabiinated faciès of the Rezi Dolomite with recumbent fold of sedimentary origin. 
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III. tábla 

1. ábra. A Rezi Dolomit Formáció lemezes kifejlődése a Sümegtől D-re lévő Városi-erdőben (Fotó: szerző) 
Fig. 1. Platy dolomite layers in the Rezi Dolomite Formation at Sümeg 

2. ábra. Molluszka lumasella a Rezi Dolomitban. Sümeg, Városi-erdő (Fotó: PELLÉRDY L.-né). 
Eredeti nagyság. 

Fig. 2. Mollusc coquinite in the Rezi Dolomite at Sümeg. Original size. 
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Plate IV IV. tábla 
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ваза 
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IV. tábla — Plate IV 

1. ábra. Kioldott és dolomitpáttal kitöltött bioklasztok. Rezi Dolomit. Sümeg Süt—30. sz. ftírás 17,0 m. 
Fig. 1. Dissolved bioclasts filled by dolosparite. Rezi Dolomite. Core Sümeg Süt—3017.0 m 

2. ábra. Molluszka lumasella. Kioldott és kalcitpáttal kitöltött kagylóhéjak. Kösseni Formáció. Sümeg 
Süt—17. sz. fúrás 490,8 m. 
Fig. 2. Mollusc coquina. Dissolved bivalve shells filled by sparitic calcite. Core Sümeg Süt—17 490.8 m 

3 . ábra. Bioklasztos iszapkőzet (mudstone) szövet. Kössem Formáció. Sümeg Süt—17. sz. fúrás 480,0 m. 
Fig. 3. Bioclastic mudstone. Kossen Formation. Core Sümeg Sül—17 480.0 m 

V. tábla - Plate V 

1. ábra. Pelletes-bioklasztos sürűszemcsés (packstone) szövet (a kagylóteknőn belül pátos póruskitöltés). 
Kösseni Formáció. Sümeg Süt—17. sz. fúrás 483,3 m. 
Fig. 1. Peletal-bioclastic packstone within the shell sparitic filling. Kossen Formation. Core Sümeg Süt—17 
483.3 m 

2. ábra. Bioklasztos-intraklasztos-pseudooidosszemcsekőzet (grainstone) Kössem Formáció. Sümeg Süt—17. 
sz. fúrás 464,9 m. 
Fig. 2. Bioclastic-intraclastic-pseudooidic grainstone. Kossen Formaiion. Core Sümeg Süt—17 464.9 m 

3 . ábra. Bioklasztos-peloidos-összetettszemcsés, sűrűszemcsés (packstone) szövet. Kösseni Formáció. Sümeg 
Süt—17. sz. fúrás 476,0 m. 
Fig. 3. Bioclastic-peloidal-grapestone-bearing packstone Kossen Formation. Core Sümeg Süt—17 476.0 m 


