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A BAKONYI EOCÉN MEDENCE SÜLLYEDÉSTÖRTÉNETE

Subsidence history of the Bakony Eocéné basin in W -Hungary

Báldiné Beke Mária & Báldi Tamás

ÖSS21EFÖGLALÁS

A hazai eocénmedence bakonyi töredékének bathymetriai éa 
süllyedéstörténeti elemzését adjuk számos magfúrás alapján. A bathy- 
metrikus tanulmányok a nannoplanktonon és molluszkákon kívül a ben- 
toazforaminiférák /Kecskeméti és H.Kollányi/ osztrakodák /Monostori/ 
hasonló célú vizsgálataira és - kisebb mértékben - tereli szedimen- 
tológiai megfigyelésekre épültek. A nagypontosságú kronológiát más 
tanulmányok /Bernhardt, Lantos, B.Beke/ tették lehetővé. Vizsgálataink 
során bizonyítást nyert, hogy a medencét - szemben a korábbi becslé
sekkel - a bartoni és priabonai folyamán legalább 800 m mély tenger 
töltötte ki, mely élénk kapcsolatban volt nyílt óceáni' régióval É-ÉNy 
felé. A L-DK-en elhelyezkedő andezitív a medence pereméhez volt közel, 
és terrigén anyagforrásként is szolgált. Intenzívebb vulkáni tevékeny
ség a bartomitól zajlott a priabonain át a korai oligocénig. Részlete
sen tárgyaljuk a medence ősföldrajzi helyzetét és a medence rajzolatát 
meghatározó tektonikai feltételeket is.

ABGTRACT

Based on palaeoecological and, on a less extent, sedimentological 
analyses of boreholes and outcrops, bathymetric conclusions are drawn 
fór maríné basins of Lutetian to Priabonian age /Middle to Laté Eocéné/, 
located in Hungary between the Danube and the Alps. The bathymetric 
studies have been based on molluscs, foraminifers, ostracods, nanno- 
plankton, as well as on somé sedimentological criteria. We prove the 
existence of a more than 800 m deep sea during Bartonian and Priabonian 
times /earlies estimations described these depressions as shallow 
marine basins, with less than 200 i" depth/. Traces of Bartonian - 
Priabonian andesitic volcanic activity is alsó recorded on the basis 
of thin tephra intercalations in henipelagic maris. Palaeogeographic 
.setting, tectonic control of basin patterns are alsó discussed in 
details. Chronology is based on latest results of magnetostratigraphic 
and plankton stratigraphic studies, carried out in the Bakony Eocéné 
Basin.
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BEVEZETÉS Az eredeti eocén medence kontúrjai a 
poszteocén tektonikai "overprint" /felül-*-

A Bakony-hegységben a felszínen és 
a kisebb felszín alatti mélységekben /l.

írás/ miatt nagyrészt nem rekonstruálha
tók, de annyi bizonyosnak tűnik, hogy

ábra/ csökkentsósvízi, self- és hemipelá- 
gikus eocén üledékek elterjedtek, főleg 
a "szinklinális" régióban. A néhány száz 
méter vastag rétegsorok egy nagyobb eocén 
medencében képződtek, mely utóbbit poszt
eocén tektonikai mozgások darabolták fel.

nem korlátozódtak a Bakony-hegység terüle
tére, hanem egy, a Szlovéniától a Zalai
medencén át egészen a Budai-vonalig /Szé- 
kesfehérvár-Budapest-Vác, BÁLDI - NAGY- 
MAROSY 1976/ húzódó hossztengelyű nagyobb 
depressziót alkottak. A Velencei-tó kör-

1. ábra. Felszíni és felszín közelben található lutéciai - korai
priabonai képződmények a Bakony hegységben és a Bakonytól 

keletre. A késő priabonai transzgressziós sorozatot lehagytuk. Jel
kulcs: 1.Eocén a DNy Bakonyban /self mészkő, hemipelágikus márga és 
fluxoturbidit/ 2.Eocén az ÉK Bakonyban /parti és terrigén selfüle- 
dékek, hemipelágikus márgák/ 3.Csak selfüledékkel jellemzett terű
jét, legfelső lutéciai, vagy bartonitól korai priabonaiig 4.Pria
bonai Piszkei Márga olisztostromákkal 5.Sztratovulkáni es piroklasz- 
tikus andezit, üledékekkel /vastagság meghaladhatja az 500 m-t/ 
ő.Szubvulkáni andezitek
Fig. 1. Lutetian to Early Priabonian formations on or near surface 

in the Bakony Hills and NE of the Bakony. Laté Priabonian 
transgressive sucoession is omitted. Captions: 1.Eocéné sequence in
the SW Bakony /Shelf limestone, hemipelagic mari and fluxoturbidites/
2. Eocéné sequence in the NE Bakony /coastal and terrigenous shelf 
sediments, hemipelagic maris/ 3.Area, where there are latest Lutetian 
or Bartonian to Early Priabonian shelf sediments only 4 .Priabonian 
Piszke Mari with olistostromes 5.Stratovulcanic and sedimento- 
pyroclastic andesites /thickness can surpass the 500 m/ ő.Subvolcanic 
andesites
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nyékén, a Balatontól délre és Zalában 
bartoni-priabónai andezites oztratovul- 
kánl összletek ozegélyezték, melyek je
lenleg nagyrészt a Pannóniai-medence alj
zatában, nagy mélységben épp az említett 
tektonikai "overprint" következményeként.

Ezzel az eocén andezites ívvel 
újabban több tanulmány foglalkozik /DARIDA- 
TICHY 1907, 1900/.

A bakonyi medence É-i, ÉNy-i ha
tárát po3zteocén tektonikai lenyesÓ3 ad
ja.

Az eocén végéig összefüggő medence 
első tektonikai szétdarabolása már a pa- 
leogénben megtörtént, mivel a felsőoligo- 
cén üledékek az eocén különböző mélységig 
lepusztult foltjaira, vagy magára a mezo
zoikumra települnek. Ezt találjuk a Ba- 
kony-hegységben és attól ÉK-re is. A je
lenséget TELEGDI-ROTH /1927/ infraoligo- 
cén denudációnak nevezte el az utóbbi 
területen végzett úttörő tanulmányi alap
ján.

A neogénben folytatódott a tekto
nikai szétaprózás főleg "horszt-gráben" 
típusú struktúrák létrejöttével. Hangsú
lyozandó, hogy a bakonyi és általában az 
összes eocén előfordulás ellterjedésének 
jelenlegi rajzolatát kizárólag a neogén 
/kis mértékben poszteocén - paleogén/ 
tektonikai "overprint" szabályozza, így 
az eocén üledékek /fáciesek/ mai elter
jedésének kevés köze van az eredeti eo
cén medence konfigurációjához. A korai 
oligocén, majd a neogén antiklinálisról 
illetve horsztokról az eocén részben, 
vagy teljesen lepusztult, míg a grábenek- 
ben megőrződött.

Olyan medence süllyedéstörténe- 
tének rekonstrukcióját kíséreljük meg 
tehát, amelynek ősföldrajzi határait, 
sőt környezetét nem ismerjük igazán, 
eltekintve néhány újkeletű, palinspasz- 
tikus célzatú, tektonikai spekulációtól 
/BÁLDI 1982, 1983, KÁZMER - KOVÁCS 1985, 
BALBA 1987, ROYDEN - BÁLDI 1988/.

A bakonyi eocén üledékek legalsó 
rétegeiben gazdaságilag jelentős bauxit- 
és kőszénkincs rejlik, az üledékek igen 
fosszíliagazdagok. Ezért a múlt század
tól kezdődően értekezések, jelentések

hosszú sora foglalkozik a témával. A tu
dománytörténeti áttekintés azonban nem 
lehet feladata e rövid értekezésnek. A 
hatvanas évek elejéig kialakult képet 
SZÖTS /1956/ és VADÁSZ /1960/ foglalta 
össze. Vörös fonalként végighúzódott az 
akkori idők sztratigráfiai felfogásán az 
a tévedés, mely a bakonyi eocén mélyebb 
részét a cuisi /=yprézi/ emeletbe helyez
te. Kecskeméti nagyforaminifera-vizsgála- 
tai világítottak rá első ízben arra, hogy 
a bakonyi eocén mélyebb rétegei - ha sze
rinte nem is mindenhol - de általában 
nem idősebbek a lutéciennél /KOPEK - 
KECSKEMÉTI - DUDICH 1965/. Ezen a réteg- 
tani csapáson továbbhaladva készültek 
KOPEK /1980/, majd KECSKEMÉTI /1982/ 
monográfiái, DUDICH /1977/ összefoglaló 
tanulmánya.

A bakonyi eocén korszerű rétegta
nának kidolgozását BÁLDI-BEKE M./1984/ 
nyújtotta nagy részletességű nannoplank- 
ton vizsgálataival. Ennek további finomí
tása a planktonforaminiférák és magneto- 
sztratigráfia segítségével épp a közel
múltban készült el /BÁLDI-BEKE et al. 
1989/.

A bakonyi eocén egyike a kronoló- 
giailag legjobban ismert magyarországi 
képződményeknek. Mindez nagy mértékben 
elősegíti a süllyedéstörténet pontosabb 
felrajzolását. Lehetővé teszi továbbá a 
Kopek, Kecskeméti és Dudich nevével fém
jelzett progresszív eredmények meghala
dását iá.

Mint az alábbi értekezésből ki 
fog tűnni, részben gazdasági /bauxit, 
kőszén/, részben paleontológiái /szép, 
szubtrópusi self-fauna/ indíttatásból 
csak a bakonyi eocén idősebb litorális 
és selfüledékeivel foglalkoztak behatóan. 
Emiatt torz kép alakult ki a bakonyi 
eocénről, amelynek 50-80 %-át batiális, 
hemipelágikus márgák építik fel és a self 
üledékei csak 20-50 %-kal vannak repre
zentálva. A márgák batiális eredetét 
nem ismerték fel. Igaz, hogy az említett 
infraoligocén és neogén denudációk sok 
helyen épp a rétegsorban magas helyzetű 
márgákat távolították el elsőként, azért 
ritka a viszonylag ép rétegsor. A medence 
rekonstrukciójánál azonban a márgák jelen
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tősége meghatározó /BÁLDI - BÁLDI-BEKE 
1985/. A nagyforaminiférák zónái a self- 
fácieohez kötődnek, és mint "assemblage" 
/együtteo/ zónák határai a faciesváltozá- 
sok által meghatározottak. Ily módon e 
zónák sok esetben heterokronok. Ahol pél
dául a karbonátos selí'környezet előbb 
szűnt meg, egyes fiatulabbnak vélt nagy- 
foraminiíera zónák idősebbek. Minderre a 
plankton-biosztratigráfia magnetosztra- 
tigráfiai skálával kombinált alkalmazásai 
világítottak rá. Ez a helyzet például a 
Somlóvásárhely Sv-1. sz, fúrásban /BÁLDI- 
BEKE et al. 1989/.

CÉLKITŰZÉS ÉS MÓDSZER

A bakonyi eocén - mint feljebb 
láttuk - csupán részlete, és későbbi 
tektonikai "overprint"-hatások miatt 
szétszabdalt maradványegyüttese egy is
meretlen konfigurációjú, jóval nagyobb 
eocén medencének. Ennek ellenére első lé
pésben a Bakonyra korlátoztuk vizsgálata
inkat, s a Móri-ároktól ÉK-re elterülő, 
valamint a Pannon-medence aljzatából 
Zalában ismert fragmentumokat a jelen 
értekezésben nem tárgyaljuk.

A célunk az, hogy a Bakonyból 
ismert medencerészlet eocónbeli süllye
déstörténetét rekonstruáljuk a forami
nif éra-, ostracoda-, molluszkafauna és 
nannoflóra ökológiai-batimetrikus elem
zése, valamint a rendelkezésre álló sze- 
dimentológiai bélyegek kombinációja alap
ján. A kezdeti lépéseket már korábban 
megtettük /BÁLDI és BÁLDI-BEKE 1985/, 
de akkor csak a nannoplankton és a 
planktonforaminiférák mennyiségének dur
va becslése alapján. Most jóval több 
szelvényt vizsgáltunk meg - ideértve 
egyes felszíni feltárásokat i3 - rész
letes paleoökológiai és üledékföldtani 
elemzésekkel.

Nevezők tani tekintetben a self 
külső peremének, a "shelf break"-nek a 
jelenkori világátlagát, a 130 m-es ten- 
Igermélységet vettük alapul a medence-self 
és a medence-lejtő elhatárolásában 
/KENNETT 1982/. Szándékosan kerüljük a 
!"kontinentális lejtő" használatát

/GALLOWAY - HOBDAY 1983/, mivel nincs 
bizonyítékunk arra, hogy a bakonyi eocén 
lejtő környezete valóban óceáni medencé
be ment-e át /bár ezt kizárni sem tudjuk/.
A litorális régió és a self további ba- 
timetrikus bontására különösen a nagyio- 
raminiférák és molluszkák alkalmasak.

A nagyforaminiférák KECSKEMÉTI 
/1989/ szerint az alábbi övességet indi
kálják:

- Alveolinék - Dasycladaceával - 
10 m-ig

- vastaghéjú Nummuliteszek nagy tö
megben 30-50 m mélységig

- Operculina, Discocyclina, Actino- 
cyclina maximálisan 80-100 m mély- 
segig. A Heterolepa dutemplei szá
mára viszont ez a mélység elterje
désének felső határa /VAN MORKHOVEN

■ et al. 1986/
- a nagyforaminiférák tehát a self- 
re korlátozódnak, de zagyárral 
mélybeszállításukra sok példát 
találtunk.

A molluszkák /l. táblázat/ körében a lito
rális /intertidális/ zónát indikálják az 
Anomia és a Brachidontes /Brachyodontes/ 
genuszok. Ezek egyike sem csökkentsósvízi 
/szemben a korábbi általános nézettel/, 
bár a sótartalom szélsőséges ingadozásait 
jól tűrik. Mindkettő intertidális, illetve 
néhány méter mély sekélytengerben él. Töme
ges megjelenésük az eocén aljának szenes 
agyagjaiban esetleg mangrovét indikálhat.
A szesszilis epibentoszhoz tartozó kagylók 
tömege a szenes agyagban úgy magyarázható, 
hogy azok növényi szárakhoz, gyökerekhez 
tapadva nőttek /v.ö. 3.2.1. Csetény Cs-6l. 
sz. fúrás PARKER 1959, SCHOLL 1963, LITTLE- 
WOOD - DONOVAN 1988/. Csökkentsósvízi par
tot /esztuáriumot, lagúnát/ a Potamididae 
család, Congerla, Neritina, Corbicula, 
Cypraea stb. jeleznek.

A selfen belül is lehetséges további 
tagolás a molluszkák alapján.

A medencelejtőt /batiális régiót/ 
indikálja a Propeamussium, számos Ptero- 
poda és más molluszkák, melyek ma sem élnek 
a selfen. A batiális régió finomabb tago
lása a molluszkák alapján még nincs meg
oldva.

A gravitációs tömegmozgás molluszka- 
héjakat is levihet a selfről, azért min
dig az ismert legsekélyebb előfordulást 
kelJL.egy adott fajnál figyelembe venni.



1. -táblázat
1 2 3 4 5

prachidontes
/=Brachyodont e s/ 

Trinacria 
Musculus 
Ampullina 
Neritina

/=Theodoxus/
Pyrazus
Globularia.
Melongena
Anomia
Oatrea
Cantharus
Eucrassatella
Miltha
Turritella
Chlamys
Exogyra
Spondylus
Dimya
Tubulostium
Gryphaea

/=pyc.nodonte/
Boussacia

/=Vasconella/
Lentipecten

/=Amussium/ + •
Cryptoconus + .

Turricula + +
Nuculana +
Cuspidaria + +
Cylichna + +
Pleurotomaria +
Ringicula + +
Propeamussium + +
Limopsis + +
Cassidaria + +
Marginella + +
Praechyalocyclis 
1= 0-10 m 3= 30-130 m 5= 400- m

+

2=10-30 m 4=130-400 m 6= + 
7= .

1. táblázat. A gyakori eocén molluszka
nemzetségek batimetrikus 

elterjedése. A megadott értékek alapjá
ul recens batimetrikus adatok /többek 
között PARKER 1959, SCHOLL 1963, LE 
DANOIS 1948, THORSON 1957/^valamint 
szedimentolcgiai-paleoökológiai jelen
ségek terepi megfigyelése szolgált. 
Jelmagyarázat: l.Arapályöv, parti
2. sekélyself 3.külsőself, selfperem, 
a lejtő felső része 4.felső lejtő, 
felső batiális 5.batiális, hemipelágikus
6.gyakori 7.nem jellemző, gyér
Table 1. Bathymetric; rangé of selected

common Eocéné molluscan genera. 
Data based partly on recent bathymetric 
ranges /PARKER 1959, SCHOLL 1963, LE 
DANOIS 1948, THORSON 1957/, furthermore 
on sedimentological-palaeoecological 
field evidence. Captions: 1.intertidal,
Coastal 2.shallow shelf 3.outer shelf, 
shelfbreak, upper slope 4.upper slope, 
upper bathyal 5.bathyal, hemipelagic 
6.common occurrence 7.non-characteristic, 
sporadic ochurrerice

Például a Propeamussiumok ismeretlenek a 
selfről.

Az ostracodák batimetrikus jelen
tőségét MONOSTORI /1988/ tanulmányozta.

A kisforaminiférák batimetrikus 
értékelése két módszerrel is történt. Az 
egyik a plankton/bentosz arány értékelése. 
WRIGHT /1977/ 688 minta alapján megálla
pította, hogy a plankton foraminiférák 
százalékos eloszlása a mélység függvényé
ben egy exponenciális függvény szerint , 
rendeződik. VAN MARLE et al./1987/ hasonló 
eredményre jutott, bár tanulmányi terüle
tük csak a K-indonéziai szigetvilág kör
nyéke volt. A Van Marle féle exponenciá
lis görbe lefutása kissé eltér Wrightétól. 
HORVÁTHNÉ KOLLÁNYI - NAGYNE GELLAI /1988/ 
mindkét egyenletet alkalmazta a hazai fora
minif erafaunák értékelésénél. A bakonyi 
eocén vonatkozásában H.Kollányi végezte 
ezeket a tanulmányokat.

A plankton/bentosz arány vizsgálata 
természetesen csak kritikával és korláto
zottan alkalmazható. A mélységen kívül ui. 
nagyon sok tényező befolyásolja a fenti 
arányt: euxin-fácies. áramlási viszonyok 
/upwellings/ CaCO^ visszaoldása stb.

Hasznosan lehet alkalmazni ma élő 
bentosz kisforaminiféra taxonok mélységi 
elterjedését az aktualizmus elve alapján. 
Intragenetikus és intraspecifikus morfo
lógiai változásokat is leírtak a mélység 
függvényében. Igen jó forrásmunkák: 
BOLTOVSKOY - WRIGHT 1976, PUJOS-LAMY 1984, 
VAN MORKHOVEN et al. 1986. Alkalmazásuk a 
bakonyi eocén foraminiférákra H.Kollányi- 
nak köszönhető. Néhány mintát megvizsgált 
Berggren W.A. /Woods Hole, Mass./ is, aki
nek kiterjedt tapasztalatát e szívessége 
révén kamatoztattuk munkánkban.

A nannoplankton is ad felvilágosí
tást a víztömegek óceáni, vagy neritikus 
karakteréről /BÁLDI-BEKE 1984/. Az erre 
kidolgozott görbék alkalmazása ugyancsak 
hasznosnak bizonyult. Az ökológiai csopor
tok között a számjegyek az óceánitól a 
partszegély irányában növekednek.

Nagyon fontos eleme a batimetrikus 
munkának a terepi szedimentológiai jelle- 
gek regisztrálása. Ez különösen jól alkal
mazható felszíni feltárásokban, de magfú-;
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rlkua következtetésekre Jutva emiatt.rásokon in lehetséges behatároltabb mér
tekben. Különösen jelentős volt a gravi
tációs tömegmozgások dokumentumának fel
ismerése BALDI /1903, 1986/, VARGA /1982/ 
én mánok munkáinak megjelenéséig telje
sen figyelmen kívUl hagytak a magyar 
paleogén vonatkozáoában, téves batimet-
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3.ábra. A feldolgozott ozélvények korrelációja. Jelmagyarázat: A.mágneses anomáláik
/csak Az Sv-1. és 0. 2370. szelvényeknél/ B.rétegsorok C.nannoplankton bio

zónák D.becsült tengermélysé(j A millió év skála csak tájékozódás céljára szerepel 
itt /részletesen az Sv-1. fúráshoz a 6. ábrán/. A rétegsoroknál alkalmazott jelek:
1.kavics 2.homok 3.agyag á.márga 5.mészmárga 6.mészkő 7.breccsa 8.tufa
9. glaukonit 10.kőszéntelep 11.szenes agyag
Fig. 3. Correlation of the sections studied. The sequences are represented in the

same scale and with reál thicknesses of the layers. The observed thicknesses 
are in direct proportion to the time span of the deporition fór each formation. Fór 
the purpose of the demonstration the NP 16/17 nannoplankton Zone boundary is accepted 
as isochronous level in the studied sequences. Explanations: A.magnetio anomalies
/fór Sv-1. and 0. 2370. only/ B.sequences C.nannoplankton biozones D.estimated 
sea dept.h. The millión year scale is figured here just fór orientation /see Fig.6. 
in detail fór Sv-1. only/. Symbols used fór the sequence logs: l.gravel 2.sand
3.olay 4.maris 5. calcareous mari ó.limestone 7.breccia 8.tuff 9.glauconite
10. clay with thin coal layers lO.coal-seam ll.clay with thin coal layers
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3.1. DNy-Bakony

VIZSGÁLT SZELVÉNYEK ÉS AZOK 
BATIMETRIKUS ELEMZÉSE

A Bakony DNy-i részéből, Ajka 
tágabb környékéről /l. ábra/ vizsgál
tunk több magfúrást /Somlóvásárhely-1, 
Halimba-1, Devecser-4/, valamint három 
felszíni szelvényt Padragkút mellett 
/3. ábra/. Az EK-Bakonyban számos mag
fúrás /Csetény-61, Bakonycsernye-18, 
Balinka-285, -332, -333/ anyaga képezte 
a vizsgálat tárgyát, továbbá egy felszíni 
szelvény Bakonycsernye közelében. Ezek 
a vizsgálati pontok a Ziro és Mór kö
zötti területen helyezkednek el. A Ba
kony /az eocén medence/ északi, poszt
eocén tektonikával lenyesei;t pereme felé, 
Zirctől kb. 15 km-rel északra megvizsgál
tunk egy Bakonyszentkirály határában mé-

3.1.1. Somlóvásárhely-1 sz. magfúrás

Részletes sztratigráfiái analízise 
a nannoplankton-, planktonforaminifera- 
és magnetosztratigráfiai zonációk együttes 
alkalmazásával már korábban megtörtént 
/BERNHARDT et al. 1985, 1989/ /4. ábra/.
A fúrás 540-850 m közötti szakaszán, 310 m 
vastagságban harántolt eocént, mely disz- 
kordánsan települ krétára és fedőjében 
ugyancsak diszkordanciafelület választja 
el az alluviális oligocéntől. Maga az 
eocén rétegsor folyamatos és tengeri.

A rétegsor vázlatosan az alábbi, 
alulról felfelé haladó sorrendben /v.ö. 
BENHARDT et al. 1985, 1989/:

- terrigén homokos pélit /Darvastói 
Formáció/, alig 20 m vastag

- biogén self-mészkő /Szőci Mészkő/ 
-80 -to

lyített fúrást. - Meszes már^a, glaukonitos /Padragi 
Márga, alsó/ 40 m

- globigerinás márga /Padragi Márga, 
középső/ 120 m
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4. ábra. A bakonyi eocén kronológiája a Somióvásárhely Sv-1. sz. fúrás magneto- és 
és plankton' biosztratigráfiája alapján. Plankton biozónák Martini_és Bolli 

zonációja szerint. Hasonló zonáció az Oroszlány O-2370 sz. fúrásra, mely a takonytól 
ÉK-re lévő területek self üledékeit képviseli. A bakonyi eocén rétegsor felső kéthar
mada hemipelágikus eredetű. Jelkulcs: l.terrigén parti és partközeli üledékek
2.self mészkő' 3. glaukonitos márga, a külső self és felső lejtő üledéke 4.hemipelá
gikus márgás aleurit 5.tufalemezek, vagy vékony tufás rétegek 6.fluxoturbidites 
homokkő és turbidit 7.terrigén partszegélyi üledékek, vékony kőszénzsinórokkal felül 
8.homokos, márgás selfüledék. 9.. és 10.mágneses anomáliák, normál és fordított
11.egypontos mágneses átfordulás
Pig. 4. The chronology of the Bakony Eocéné, 'as based on the magnetostratigraphic,

plankton and nannoplankton zonations of the Somlóvásárhely-1 corehole section 
after BERÍiHARDT et al. 1985, 1989/. Plankton biozones after Martini’s and Bolli’s 
scales. The saiue zonation NE of the Bakony, near to Oroszlány, - where c.ontemporeous 
Eocéné is exclusively built up of shelf sediments - has been alsó figured. The upper 
two thirds of the Bakony Eocéné is of hemipelagic origin. Captions: 1.terrigenous
Coastal and near shore sediments 2.shelflimestone 3.glauconitic mari of the outer 
shelf and upper slope . 4.hemipelagic marly silt 5.tuff-laminae or thin tuffitic layer 
6.fluxoturbiditic sandstone and turbidite 7.terrigenous Coastal sediment with thin 
coal searas on the top 8.shelf marly sand and sandy clayey mari 9. and lO.magnetic 
anomalies, normál and. reversed ll.single point magnetic reversal
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- homokos márga, fluxoturbidites 
/Padragi Márga, felső/ 50 m

A szelvény batimetrikus elemzését végez
ték /5 . ábra/:

- terepi szedimentológia /Bernhardt1, 
Báldi/

- nannoplankton /B. Beke/
- kisforaminiferák /H. Kollányi/

/in: H.Kollányi - N.Gellai, 1988/
- nagyforaminiférák /Kecskeméti/
- O3traoodák /Monostori/

Som lóvásárhely Sv.1.

- molluszkák, makrofauna /K. Körmeu- 
dy 1 9 8 6 , határozás, ökológiai 
értékelés és határozás Báldi/

A. Terrigén homokos pélit, gyéren kavi
csokkal / 2 0  m /.

Diszkordánsan települ a krétára. 
Feltűnnek benne az Alveollna és Nummulites 
genuszok 1 0  méternél sekélyebb, marin kör
nyezetet indikálva. A molluszka fauna 
/Anomia, Brachidontea, Trinacria, Musculus, 
Cardtum stb./ sekélyszublitorális, part-
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Sequence

01.
Ecologicat groups of the nannoplankton 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Paleodepth based on 
plankton/benthic ratid

5. ábra. A Somlóvásárhely-1 sz. magfúrás szelvénye. Bio- és maghetosztratigráfia
BENHARDT et al. /1985, 1989/ szerint. Jelmagyarázat /adatok a mélységbecs

léshez/: l.Alveolinák 10 m-nél sekélyebb tengert jeleznek 2 .Da3 ycladaceae előfordu
lása 4 0  m-nél sekélyebb tengerben 3 .sekély szublitorális ostracodák /0-40 m-es tenger
mélység/ 4. és 5.jelentős glaukonitosodás 80-100 m-es mélységtől lefelé ő.nagyfora- 
miniferák tömeges előfordulása 90-100 m-nél sekélyebb tengerre korlátozódik 7.Nummu- 
liteszek elvétve, legfeljebb 150 m-es mélységig 8 .glaukonitosodás 400 m-nél mélyebbenj 
nem fordul elő 9.Propeamussium /kagyló/ 150 m-nél mélyebb tengerben van 1 0 . és 1 1 . I 
batiális környezetekből származó ostracodák 12.Agrenocythere /ostracoda/ 600-800 m-es 
mélységben gyakori 13.Heterolepa dutemplei /foraminiféra/ gyakori előfordulása 1 0 0 - l 600 m-es mé.lységközt jelez
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Micro facies Larger foraminifera

Pig. 5 . The Somlóvásárhely-1 corehole sectlon, hlo- and magnetostratigraphy after
BERNHARDT et aí. /1985, 1989/. Symbols see at Pig. 4. Explanations: l.Alveo-

linae indicate sea depth shallower than 1 0  m 2 .Dasycladaceae indicate sea depth 
shallower than 4 0  m 3 .shallow suhlittoral ostracods /0-40 m depth/ 4. and 5.wide 
spread glauconitization occurs at 80-100 m depth and deeper 6 .abundant occurrence 
of larger foro.minifera is restricted to waters shallower than 90-100 m 7 .Nummulites 
deepest sporadic occurrence is 150 m 8 .no glauconitization below 400 m 9*Prope— 
araussium /pelecypod/ occurs below 150 ra 1 0 . and 1 1 .ostracods of bathyal origin
12.common occurrence of Agrenocythere /ostracod/ in 600-800 m sea depth 13.common 
occurrence of Heterolepa dutemplei indicates 100-600 m depth interval

brakk, bár a sótartalom szélsőséges 
ingadozásait az Anomia, Brachidontes 
és Cardium időlegesen eltűrhette.
Ugyanez állítható az itt talált ostra- 
coda faunákról is /Schizocythere, 
Monsmirabilis, Lepruminocythereis, 
Cytherella, Bairdia. Xestoleberis/.

Ez a szint az eocén transzgresz- 
sziójának dokumentuma. Időpontját B. Beké 
a Discoaster cf. sublodoensis /NP-14-es

nannozóna/ és Lantos a 21-es mágneses 
anomália alatti reverz szakasz kimutatá
sával /C-2 1 -es polaritás! kronozóna/ pon 
tosan datálta a lutécien legelejére, 49 
millió évre helyezve azt /BERNHARDT et 
al. 1985, 1989, BÁLDI-BEKE et al. 1989/. 
Ennél idősebb tengeri, vagy paralikus 
/tengermelléki/ paleogén rétegek ismeret 
lenek a Bakonyból éppúgy, mint az egész, 
nagy eocén medence területéről. Ez a 49
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millió év /legalsó lutécien/ egyben a 
medencesüllyedés kezdetének dátuma is a 
DNy-i Bakonyban. A süllyedés egyes terü
leteken később kezdődött, de előbb sehol 
sem.
B. Biogén self-mészkő /Szőci Mészkő/,

80 m vastag
Folyamatosan települ az "A" szint

re. A karbonátos self térhódítását indi
kálja. A self mélysége azonban nem volt 
állandó, lassú süllyedése a paleoökoló- 
giai analízis fényében világossá vált.
A mészkő alsó rétegeire korlátozódó Alve- 
olinák tömegei 10 m-nél sekélyebb tenger
ben éltek. A mészkőben felfelé haladva 
átadják helyüket a NummulÍtészeknek, 
majd az átlagos hullámbázisnál mélyebben 
/10-100 m között/ tenyészett Discocyclina

féléknek. A mészkő felső rétegeiben meg
jelennek a glaukonitszemcsék, melyek 
felfelé egyre gyakoribbá válnak, jelezve 
a karbonátos self peremének mind nagyobb' 
közelségét. Jellemzőek a selfen otthonos 
molluszkák /három fajba tartozó Chlamys. 
Tubulostlum spiruleum. szórványosan Exo- 
gyrák a selfperem felé/. Zátonynak nyo
mát ezen a helyen nem találtuk.

C. Meszes márga /alsó Padragi Márga/ 40 m
Fokozatosan fejlődik ki a self-mész- 

kőből. Igen gazdag glaukonitban, ami a 
selfperem és a felső lejtő áramlásokkal 
erősen mosott környezetét idézi /kb. 130- 
150 méteres tengermélység/. A nagyforami- 
njferák ebben a szintben - leszámítva a 
legalsó rétegeket - már nincsenek jelen.

Devecser Dv.A.
boré hole >■*§

a -t 8c  -t:

11
<  z

i

paleodepth

6. ábra. A Devecser-4 sz. magfúrás szelvénye. A mélységbecslést kivéve BÁLDI-BEKE 1984 alapján
Fig. 6. The Devecser-4 corehole section /after BALDI-BEKE 1984, except depth

estimation/. Symbols see at Fig.4.
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,A plankton és bentooz foraminlférák ará
nya közelítően a 130-150 ir- 9 3  mélységet 
indikálja /5. ábra/. A mollunzkák köré
ben gyakoriak a felső lejtő áramlásos vi
zét kedvelő epibentonikus formák /Dirnya, 
Exogyra, Spondylus, Chama, Gryphaea, 
Tufíulostlum/. A szint felső határánál 
megjelenik a Propeamusslum nemzetség, 
mely nem él a selfen. Batiális miliőre 
utal az Amussium /--hentipecten/ is.

Ez a szint jelzi a selfperemi 
fáoiest és annak átmenetét a medence-lej
tő környezetébe. Kora az NP-15 nannozőna 
alapján kb. 45-46 millió óv /4. ábra/.

D. Globigerinás márga /középső Padragi 
Formáció/ /120 m/

A 20-as anomália idején, az NP- 
16 nannozőna kezdetekor /45 millió éve/ 
a késői lutécienben teljesen uralkodóvá 
válik a globigerinás márga lerakódása, 
tehát a batiális környezet. A márga fia
talabb szintjéből már teljesen hiányzik 
a glaukonit /300-400 m-nél mélyebb ten
ger/, míg ugyanitt vékony tufabetelepü
lések észlelhetők. Lehetséges, hogy az 
utóbbiak egyidejű erupciók tufájából ke
letkeztek. A gyengén mozgó mély vízben 
a tufarétegek, -lemezek épenmaradtak.
A vulkanogén szemcsék valószínűleg a Za- 
la-Velencei hegysógi andezitív erupciós 
termékei.

E szinttáj középső és felső ré
szében a plariktonforaminiférák a teljes 
foraminifera faunának több mint 90 %-át 
is kitehetik. A Van Marle-fóle egyenlet 
szerint a tenger mélysége 500 m-nél na
gyobb volt, míg Wright görbéje szerint 
ez az érték elérhette az 1100 métert is.
A globigerinás márga mélyebb része azon
ban a Heterolepa dutemplei előfordulása 
alapján aligha rakódott le 600 m-nél mé
lyebb vízben, ugyanitt a glaukonit kima
radása alapján a tenger 400-600 m mély 
lehetett. A felső globigerinás márgában 
az Agrenocythere /ostracoda/ uralkodó 
előfordulása 600-800 m mély tengert indi
kál. A gyér molluszka faunában a több 
fajba tartozó Propeamussium-ok, három 
Pteropoda taxon - köztük a nagyméretű, 
kihalt Prachyalocyclia - jelzi a batiá
lis régiót. A gyéren előforduló egyéb

molluszka taxonok /Nuoulana, Ringicula, 
Cylichna, Dentallum/ is jellemzőek - ha 
nem is kizárólagosan - a batiális kör
nyezetre. A nannoflórában a globigerinás 
márga képződése idején a neritikus taxo
nok háttérbe szorulásával egyidejűleg 
jellegzetes óceáni együttes válik ural
kodóvá /5. ábra/.

E. Fluxoturbidltes, homokos márga /felső 
Padragi Formáció/ 50 m

Gravitációs tömegmozgással felhal
mozott, durvahomokos márga, vagy rnárgás 
homokkő, nagyon sok vulkáni eredetű /am- 
fibol, biotit, földpát/ szemcsével. A 
benne található ősmaradványokat sűrű zagy
ár sodorta el a külső selfről: nagyforami
nif érák /Diacoc^clijia, Operculina, Nununu- 
lites/, molluszkák /Marginella, Katica, 
Cerithium, Tubulostium. Musculus/ alloch- 
ton helyzetben. Egyedül az óceáni jellegű 
nannoplankton őrzi a mélytengeri jellegét.
E fluxoturbidites üsszlet a medencelejtőn, 
vagy annak alján halmozódott fel, annak 
azonban proximális részén.

Nehezen dönthető el, hogy ez a 
fácies csak egyszerű laterális fácieselto- 
lódás-e /a hemipelágikus márga oldalasán 
átmegy a többnyire keskeny és megnyúlt 
proximális turbidit testébe/, vagy pedig 
egy, az NP-19-es nannozónával, 40,5 millió 
éve, a priabonaiban kezdődő, nagyobb el
térj edésű, turbiditképződésL eseménynek a 
dokumentuma ? A többi DNy-bakonyi szel
vény szerint ilyen események mór korábban, 
a bartoni korszakban is lejátszódtak, vagyis 
42-39 millió év között gyakoriak voltak. A 
lehetséges okok:

- terrigén szemcsék meggyorsult ütemű 
behordása a lehordási terület oro-

genetikus-izosztatikus megemelkedése miatt
- vulkanogén szemcsék meggyorsult 
ütemű akkumulációja a vulkáni te

vékenység felerősödése miatt
- a medence süllyedésének felgyorsu
lása orogenetikus-izosztatikus okok

miatt /a lejtő meredekebb lett/
■ - globális eusztatikus regresszió 

/HAQ - HARDENBOL - VAIL, 1987/, ,
mely miatt a self nagy területeiről visz- 
szahúzódott a tenger és a törmelék nagy 
része a lejtőre került, ahol a gravitá
ciós tömegmozgások átülepítették.

A fenti okok nem zárják ki egy
mást, és esetünkben mind a négy fennállt.
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/41-39 millió év között tetemes euszta- 
tikus vízszintsüllyedés volt HAQ - 
HARDENBOL - VAIL /1987/ szerint/.
'3.1.2. Egyéb szelvények a DNy.-Bakonyból

A somlóvásárhely-l-hez nagyon 
hasonló szelvényeket fúrt át a Devecser- 
4 és a Halimba-1 sz. mélyfúrás /?, ábra/.

A Pevecser-4. mely kb. 250 m vas
tag eocént harántolt /6. ábra/, abban 
tér el a Somlóvásárhely-l-től, hogy 
szelvénye szerint a biogén, selfmészkő 
/Szőci Mészkő/ képződése csaknem az NP- 
16-os nannozóna végéig /alsó bartom'en/ 
tartott /BÁLDI-BEKE 1984/. Ilymódon itt 
a mészkő vastagsága kereken 200 m és he
lyettesíti a globigerinás márga /alsó 
és középső Padragi Márga/ igen nagy ré
szét . A Padragkút mellett mélyült Ajka- 
206 sz. mélyfúrás tanúsága szerint a 
selfmészkő vastagsága kb. 110 méter /7. 
ábra/. A rátelepülő, selfperemet és fel
ső lejtőt indikáló glaukonitos niárgás 
homokkő - mely a Somlóvásárhely-1 me
szes márgájának /"C szint"/ felel meri; 
fáciestanilag - alig 17 m vastag. A 
globigerinás márgát is helyettesítő mó
don, fedőjébe homokkő és márga váltako
zásából álló összlet települ, melyben a 
homokkő turbidites, vágj* fluxoturbidites 
közbetelepüléseket alkot. Ez utóbbi ki
fejlődés vastagsága 90’m, de valójában 
ennél jóval nagyobb is lehetett, miután 
az erózió lenyesi. A sűrűbb zagyárral, 
gravitációs tömegmozgással átülepített 
homokkő egyes betelepüléseinek a vastag
sága elérheti a 20 m-t. A fúrás 50-100 
m közötti intervallumban inkább a vékony 
agyagmárga-testek tekinthetők közbetele- 
pülésnek, 10-50 m között viszont inkább 
a márga túlsúlya jellemző, egyes vékony 
homokkőpadok a normál gradáció jeleit 
mutatják. A rétegsor szerint tehát a szub- 
marin törmelékkúp proximális tájékát fel
váltja a disztális régió, ami a transz- 
gresszió és további medencemélyülés két
ségtelen jele.

3.1.3. A padragkúti felszíni szelvények
A terepi felvételt Varga P., 

Berrihardt B., Báldi T., B.-Beke M., Nagy- 
marosy A., Leél-Qssy Sz., Szabó S. végez
ték. A foraminiférák batimetrikus értéke-
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7. ábra. Az Ajka-206 sz. fúrás szelvénye
/Padragkút mellett: 8. ábra/. 

Jelmagyarázat;: 1 .huminites jagyag 2.Mili- 
olinás mészkő 3.-e'elfmészkő nummuliteszek- 
kel 4.glaukonitos-márgás homokkő 5.tufa 
közbetelepüiések 6.agya^márga 7.homokkő
8. márga A szelvény felső szakasza'turbi
dites eredetű, gradált homokkő közbetele- 
pülések a márgában
Fig. 7. The Ajka-206 corehole section

/close to Padragkút, see on Fig. 
8./ Symbols: at Fig.4. Legend: i.huminitic
clay 2.Miiiolina limestone 3.shelf lime- 
stone with Nummulites 4-Glauconitic marly 
limestone 5-Tuff intercalations ő.Clayey 
mari 7.Sandstone 8.Mari The upper part 
of the section is of turbidite origin 
/graded sandstone intercalations in mari/

A J K A  A . 2 0 6 .

Sequence: 
Platschek, S.
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8 . ábra. A Padragkút melletti Padragi 
víz vízmosásaiban lévő feltá

rások helye. P,, P„, E3 , P.: a lelőhe- 
helyek háromszöggel ^
Pig. 8 . The location of the surface

outcrops in the ravines of the 
Padrag-víz, near to the viliágé Padragkút, 
Plt P2, P^, P^: number of outcrops, marked
with triangles. P-̂ : Priabonian mari
P„: Bartonian hemipelagic maris with 

graded sandstone intercalations of 
turbiditic origin P^: Bartonian sand
stone, P^: Lutetian nummulitic limestone

lése H. Kollányi K. és Berggren W.A. 
érdeme, a molluszkákat Báldi T. vizsgál
ta. Az ostracoda faunát Monostori M., a 
nagyforaminiférákat Kecskeméti T. dolgoz
ata -fel. A részletes ásvány-kőzettani 
vizsgálatokat Szabó Cs-nak köszönhet
jük /SZABÓ 1988/. Nanno-feldolgozás:
B.Beke M.

E szelvényekről B.Beke M. /19Q9/ 
már készített összefoglalót az 1 9 8 9 . évi 
mikropaleontológiai kollokvium részére.

A feltárások Padragkút falutól 
keletre vannak a Padragi-víz nevű árok
rendszer északi és déli ágában, alig 1  

km-re a már említett Ajka-206 sz. fúrás 
helyétől /8 . ábra/.

A P-̂ jelű feltárás sötétszürke 
színű agyagot és világosszürke márgát. 
tár fel kis vastagságban. E képződmények 
csak nannoplanktont és planktonforamini- 
ferákat tartalmaznak és a priabonai eme
letbe /NP-19 nannozóna/ tartoznak. A 
planktcn/bentősz arány, illetve a Wright-r

9. ábra. Padragi-víz, a hemipelágikus 
mártja és turbidit feltárásai 

P,: felső eocen márga, a foraminifera 
x fauna 90 %-a plankton alak, ez 800- 

1 0 0 0  m tengermélységet jelez.
P„: bartoni, 80-90 % plankton forma a 

foraminifera faunában /6 0 0 - 1 0 0 0  m 
tengermélység/. Mélységet jelző alakok 
a bentosz foraminiférák között: Nuttalides 
truempyi /NTJTTAL/: 500-3000 m-es mélység
köz, Planulina costata HANTKEN: 100-2000 
m-es mélységköz /H.Kollányi adatai/. A 
molluszkák közül a Propeamussium és a 
Praehyalocyclis uralkodónk, self-taxon 
nem fordult elő.
Eig. 9. Padrag-víz, surfa.ce outcrops of

the hemipelagic maris and turbid-
ites.
P,: outcrop, Priabonian, with 90 % planktonic 
1 forms in the foraminifera fauna, indicating 

800-1000 m sea depth
P2: outcrop, Bartonian, 80-90 % planktonic 

forms in the foraminifera fauna /H. 
Kollányi/, indicating 600-1000 m sea depth. 
Bathymetric indicators among the benthíc 
forms: Nuttalides truempyi /NUTTAL/:500- 
3000 m depth interval, Planulina costata 
HANTKEN:' 100-2000 m depth interval. Among 
the molluscs: Propeamussium and Praehyalo
cyclis are dominant, there are no shelf

Estimated sea-depth

féle egyenlet szerint a lerakodási mély
ség legalább 800-1000 m lehetett. A glo- 
bigerinás márga felső részének felel meg.

P2: a Padragi-víz DK-i ágában, a 
patak bal partján, több mint 1 0  m vastag 
-feltárásban találjuk a bartoni Padragi 
Márgát /9. ábra/. Alulról felfelé halad
va szürke, majd barnás színű agyagmárga 
van feltárva, mely alig rétegzett és 
vastagsága 6  m; Az "agyagmárga" elnevezés
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pegtéveszt-ő, mert a 0,002 mm-nél kisebb 
szemcsék mennyisége 10 % körül ingadozik, 
míg a homokméretű szemcséké 10 % alatt 
marad. A kőzetet uralkodóan /74-87 %- 
bán/ aleuritfrakció alkotja. Az agyagás
ványokat kizárólag montmorillonit /=szmek~ 
tit/ alkotja a derivatigráfiás vizsgála
tok szerint. Makrofaunát gyéren tartal
maz, de túlnyomóan a Propeamussium több 
faja és a nagyméretű, kihalt Pteropoda, 
a Prachyalocyc1is tentakulitákra emlékez
tető maradványai kerülnek elő. Szenese- 
dett növényi detritusz;, egy-egy ép levél
nyom is ritkán előfordul. A' márga igen 
gazdag- nagyméretű, terepen is észlelhető 
Globigerinékban. Ezek aránya 80-90 %, 
ami 600-1000 m közötti vízmélységnek 
felel meg. A bentoszfajok közül BERGGREN 
/1988, levélbeli közlés/ szerint az 
Osangularia sp. cf. mexicana., Pulleni'a, 
Gaudryina, H. Kollányi szerint Kuttalides 
truempyi /500-3000 m/, Uvigerina havan- 
ensi3 /600-1000 m/, Planulina costata 
/100-2000 m/ jelzi a batiális régiót.

A márgára 2 m vastag laza homokkő 
települ, mely alul élesen határolt a 
globigerinás márga felé és normál gradá- 
cjóval felfelé ismét globigerinás márgá- 
ba megy át. A homokkövet 65-93 %-ban 
homokfrakció alkotja, gyengén osztályo
zott. A homokszemcsék anyaga kvarc, föld- 
pát, andezit, eredetű kőzettörmelék /pla- 
gioklász + amfibol + piroxén, mikroholo- 
kristályos, porfíros. szövettel/, amfibol, 
biotit. A nehézásványok a márgában és 
homokkőben egyaránt amfibol, biotit, il- 
menit, magnetit, ortopiroxén, klinopi- 
roxén, apatit, gránát és pirít. A homok 
anyaga intermedier vulkánitokból álló 
lehordási területre utal. Az amfibolon 
és biotiton észlelt egyes bontási jelen
ségek egyszeri, vagy akár többszöri át-, 
halmozást valószínűsítenek, tehát; a vul
káni erupció nem volt pontosan egyidejű 
a lerakódással. A homokkőben apróbb mé
retű, változatos nagyforaminiféra fauna 
van. Akárcsak a biotitlemezek, ezek is 
egymással párhuzamos síkok szerint ágya
zódtak be, ami jelzi fluidumból való le
ülepedésüket . Az áramlás irányára azonban 
e korong alakú testekből /de az amfibolok- 
,ból sem/ nem lehet következtetni. A homok

kőbetelepülés zagyáras illetve gravitá
ciós tömegmozgásos szállításnak köszönhel- 
ti létrejöttét a mélyebb batiális réteg
sorban, Átmenet a turbidites és fluxo- 
turbidites fácies között /éles alsó ha
tár, normál gradáció, self-fossziliák, 
stb./.

A homokkő fokozatosan átmegy fel- 
’felé 1,5 m vastag batiális márgába, mely
ben a Propeamussiumon kívül éppúgy jelen 
vannak a mélytengeri bentoszforaminiférák, 
a 80-90 %-nyi planktontoraminiféra, mint 
a homokkő alatti márgában. Ez a körülmény 
is igazolja a homokanyag gravitációs tö
megmozgásos, zagyáras átülepitését. Ezt 
a márgét felül eróziós diszkordanciafélű
iét nyesi le, melyre pannóniai /felsőmio
cén/ sárga színű, kavicsos homok települ.

P-,: Padragi-víz DK-i ága, patak 
jobb partja

Csaknem 10 m magas meredek falban zöldes
szürke színű, bartoni homokkő van feltár
va. A homokkő tömeges, rosszul osztályo
zott: uralkodóan kvarcból és andezit ere
detű, vulkanogén szemcsékből van felépít
ve /amfibol, biotit, piroxén, földpát, 
kőzettörmelék/ bár apró kvarc- és tűzkő
kavicsok, továbbá Nummuliteszek. Disco- 
cyclinák rendszeresen előfordulnak. 10- 
20 %-nyi pélites mátrix köti össze a szem
cséket. Az agyagban uralkodik a montmoril
lonit, de illit is kimutatható. A homokkő
test alsó részén pélites betelepülés lát
szik, mely reverz gradációval megy át a 
homokba /felfelé durvul/. A homokkőben 
igazi rétegzés nincs, csak kevés légy 
hajlású, felfelé konkáv felület látszik, 
mely esetleg egykori sekély csatornákat 
jelezhet. A homokkő proximális fluxotur- 
bidit, mely valószínűleg a fluidizált és 
szemcsefolyás között álló gravitációs 
tömegmozgással került lerakódásra 
/"liquified flow" és"grain flow"/.

P^: lutécien self-mészkö /Szőci 
Mészkő feltárás

A Nummulites mlllecaput gyakori jelenlé
te alapján a feltárt rétegek a mészkő- 
összlet legmagasabb részét képviselik.
A nannoplankton zonációban az NP-16 zó
nának felelhet meg.

A Padragkúti felszíni szelvények
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3.2. ÉK-Bakony
közül a self fácleet, a P^ é3 P^ tur- 
bidites, Illetve gravitációé tömegmozgá
sos homokkövet és batiáli3 aleuritot 
tárnak fel, koruk NP-17 nannozóna /bor
bonién, 41-42 millió év/. A P^ priaboni- 
en batiális íjiárga feltárása /NP-19, kb. 
39 millió év/. Egészében az Ajka-206 sz. 
mélyfúrási szelvényének Jól megfelelnek.

3.2.1. Caelény-ól az. magfúrás /10. 
.ábra/ •

245 m vastagságban haránlolta az 
eocént. A következő vizsgálatokat végez
tük i

Csetény Cs. 61.

külső self én felső lejtő üledéke c.laminites margó, a felső lejtőről d.hemipelá- 
gikus, globigerinás márga vékony tufacsíkokkal. További használt jelek: 1.sekély 
selfre jellemző ostracoda fauna /0-80 m/ 2.külső selfre jellemző ostracoda fauna 
/80-120 m/ 3.Agrenocythere /ostracoda/ 500-800 m-es mélységet Jelez 4.sekély ba
tiális ostracoda fauna, 120 m-nél mélyebb víz 5.Uvigerina havanonsis 600-1000 m-es 
mélységet jelez 6.Nuttalides truempyi 600 m-nél nagyobb mélységre utal 7.Bulimina 
jacksonensio CüSIIM. 30-600 m-es mélységközt jelöl 8.partszegélyi, sekély self 
raolluszka fauna 9.Sok Numrnulites és nagytermetű sekélytengeri kagyló lO.Numniuli- 
teszek szórványos előfordulása, külső self molluszkák 11.glaukonitosodás és epl- 
bentonikus selfperemi és felső lejtőre jellemző molluszka fauna /Gryphaoa, Cidaris, 
Anomia/, echinidák 12.batiális molluszkák /Propoamussium, Palliolum =Cyclopecten, 
pteropodák, Kautllus/, nagyméretű kisforaminiférák, bentosz és plankton formák, 
Bathysiphon 13.1aminites szint
Fig. 10. The Csetény-6l corehole. Captions: a.Coastal and shallow sublittoral

sed.iments with coal seam3 b.glauconitic maris of the outer shelf and 
upper olope c.laminitlc maris of the upper slope d.hemipelagio Glohigerina maris 
with. tuff intercalatlons /thin/ Purther explanations: l.űhallow shelf /0-80 m/
ostracod fauna 2.outer shelf /80-120 m/ ostracod fauna 3.Agrenocythere /ostracod/ 
indicating- 600-800 m depth 4-upper hathyal ostracod fauna, depth below 120 in 
h.üvigerina havanensis indicatjng 600-1000 m Interval 6.Nuttalid.es truempyi 
indicating depth greater than 600 m 7.Bulimina jaoksonersi3 CUSHM. indicating 30- 
600 m interval 8.Coastal shallow shelf mollusc fauna 9-many Numrnulites and 1arge 
sizeö shallow maríné shells lO.sporadic occurrenoe of Numrnulites, outer 3helf 
molluscs ll.glauconization and epibenthic shelf-break and upper slope mollusc fauna 
/Gryphaea, Cidaris, Anomia/, eohinids 12.bathyal mollusc /Propeamussiuin, Palliolum 
=Cyclopecten, pteropods, Nautilus/, large sízed smullei bent’nio foraminiíers und 
glubigerinids, Bathysiphon 13.iaminitic zone



- nannoj.Oankton /B.Beke/
- kisforaminifera /H.Kollányi éo 
W.A. Berggren

- ostracoda /Monostori/
- terepi ozedimentológia /Bernhardt 
és Báldi/

- molluszka / Báldi /
Az eooén diszkordánsan települ krétára, 
és felül oligocén alluyium riye3i le üisz- 
kordánsan. Alulról felfelé haladva az 
alábbi főbb fácies-öveket találtuk /10. 
ábra/:

I. kőszéntelepes, terrigén zóna 
/45 m vastag/

II. glaukonitos márga /35 m/
III. laminites agyag /10 m/
IV. globigeriná3 márga, alul még

glaukonitos és vékony tufabete- 
, lepülécekot tartalmaz /150 m

vastag/
Litosztratigrá fial nevezéktan szerint:

I = Dorogi Formáció
II-IV = Padragi Márga

Bio- és kronosztratigráfiai pozició:
I - II. = NP-16 nannozóna /al_3Ó

bartoni, 42-44 millió év 
I. esetleg legfelső luté- 
ciai

III. = NP-17 /41-42 millió év kö
zött, bartonien/

IV. = KP-17,18,19 /39-41 millió év,
felsőbartoni - alsópriabonai/

I. Kőszéntelepes, terrigér. tagozat
Több kőszéntelep fordul elő a 

terrigén üledékben. A magasabb kőszéntefe- 
pek paralikus, tengermelléki eredetét 
igazolja a molluszka fauna /tömeges 
Anomia éo Brachidöntés =Brachyodontes/, 
mely parti, partközeli szélsőséges sótar
talomingadozást tűrő, de nem brakkvízi 
együttes. Mindkét genus a jelenkorban 
ilyen környezetben él /Mexikói-öböl, 
PARKER 1959, SCHOLL 1963, LITTLEWOOD - 
DONOVAN 1988/. E két epibentonikus taxon 
tapadási helye a vízben élő növények 
/mangrove/ gyökerei voltak. A kőszénte
lepek anyaga a numgrovéből, illetve a 
parton azt szegélyező mocsári őserdőből 
származik /v.ö. Everglades, Florida vagy 
LouÍ3 Íana/. Ez a vegetáció mezotidális 
partvidéket borított, mely normál sótar
talmú, nyílt tengerre nézett. Sekély 
szublitorálisak az ostracodák is /Cythe- 
rella. Schulerida. Echinocythereis/, 0- 
40 m mély tengeri régiót jelezve.

A kőozéntelepeo tagozat gyors, de 
megszakítatlan átmenettel megy át felfelé 
a glaukonitos márgába. Az óceáni jellegű 
nannoplankton gyors előretörése jelzi a 
nyílttengeri viszonyok hirtelen térhódí
tását. A zóna bázisánál, a még nem gla
ukonitos homokos márgában, közvetlenül a 
legmagasabb kőszéntelep fölött sekély- 
self molluszka fauna /Miltha, Melongena, 
Ampullarla, Corbic, stb/, valamint a num- 
muliteszek megnövekedett mennyisége kb.
5-50 m közötti mélységet indikál, 40-80 
m közötti mélységről tanúskodik ugyanebben 
a legalsó 10 méteres szintben az ostracoda 
fauna /Krithe, Schizocythere/.

A glaukonitos márga nagy részében 
a külső selfperem jeiJemző faunaelemeit 
észleltük. így a molluszkák, eohinidák 
köréből a Gryphaea, Cidaris áramlás jelző 
taxonjain kívül részben a selfre /Turri- 
tella granulosa, Corbula, Marginella.
Chlamys, Ostrea. Venu3, Miltha. Melongena. 
stb/ részben a batiális tájékra /Cadulus, 
Palliolum, Pholadomya. Cuspidaria. Turridae, 
Solariella/ jellemző molluszkák keveredve, 
vagy egymással váltakozva fordulnak elő.
A self taxonok közül számos /pl.Marginella/ 
létezhet batiális övben is, míg az emlí
tett batiális genuszok majd mindegyike 
selfen is előfordulhat. A nummuliteszek 
olykori megjelenése a glaukonitos márga 
alsó rétegeiben még a self viszonyait in
dikálja. A glaukonitos márga alsó része 
az ostracodák szerint is mély szublitorá- 
lis /Cytherella, Bairdia, Krithe/. de 
felső 20 métere már batiális / 120 m 
mélység/.

A II-es szintet tehát, mint a self 
és a lejtő, illetve mint a szublitorális 
és batiális régió közötti átmenetet kell 
értékelnünk.

III. A kb. 10 m vastag laminites 
agyag illetve márga olyan epizódot indi
kál a medence történetében, amikor időle
gesen és epizodikusán oxigónhiányos-kén- 
hidrogénes környezet alakult ki a tenger
fenék közelében. A laminit csak betele
püléseket alkot bioturbált pélitben, 
ezért volt az anoxia epizodikus. Halpik-t 
kelyek, fehér lemezek, framboidok észlel
hetők a laminitben. A bioturbált rétegek- 
ben batiális molluszkákat találtunk
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/Limopsis, Cuspidaria/. Ugyanazokból 
ismert a Bulimina jacksonensls, mely 
30-600 m közötti vízmélységben él. A la- 
minites s^int mélysége tehát kisebb volt 
600 m-iiél, de az ostracodák és mollusz- 
kák szerint meghaladta a 120 m-t.
Mivel közvetlenül a laminites szint alatt 
a selfperem áramlásoktól mosott környeze
tének glaukonitos márgáját észleljük Ci- 
dariszokkal és Gryphaeákkal, így joggal 
adódik az a következtetés, hogy a lamini
tes szint a self pereménél kissé mélyeb
ben /100-200 mmélység/, a jelenkori óce
ánokban észlelt ún. oxigénminimum zónát 
dokumentálja. Ez az öv a jelenkorban a 
termoklin alatt közvetlenül' húzódik, és 
kialakulásában az játszik szerepet, hogy 
a felhalmozódó szervesanyag mennyisége 
még bőséges, de a zooplankton okozta erős 
O-fogyasztás miatt az oxigén kevés és azt 
is teljesen megköti a szervesanyag oxidá
ciója. A termoklin feletti vízréteg meleg, 
erősen mozgatott, 0-gazdag. Alatta hűvö
sebb, oxigénhiányos, mozdulatlan vízréte
get találunk, melynek kisebb oxigéntar
talma teljesen elfogy a szervesanyag oxi
dációja során. /Még így is marad fenn 
oxidálatlan szervesanyag/ A termoklin a 
legnagyobb viharhullámok bázisa alatt 
van /KENNETH 1982/. Természetesen nem 
zárható ki egy olyan lehetőség sem, mely 
a vízrétegződés kialakulását kisebb só
tartalmú, felszíni víztömeg ismételt, 
epizodikus megjelenésével magyarázza.
IV. Globigerinás márga /150 m/

Homogén, tömött, pelágikus márga, 
melyben az óceáni jellegű nannoplankton 
uralkodik. A plankton és bentosz forami- 
niferák aránya alapján a tenger mélysége 
Van Marle egyenlete szerint elérte a 750 
métert, Wright egyenlete szerint az 1300- 
1400 métert. A Globigerinidae-k nagymé
retű házai a terepen, makroszkóposán is 
észlelhetők. A molluszkák /Palliolum 
=Cyclopecten, Solariella. Propeamussium 
több fajjal, Cuspidaria, Scaphander, 
limopsis, Arcopsis, Turridae, Tlndaria, 
Orassatina/ egyértelműen indikálják a ba
tiális régiót, a medencelejtőt és meden
ce-síkságot. Nincs közöttük egyetlen tí
pusos selfforma sem. A Nautilus és a leg
alább három nemzetségbe tartozó pteropo-

dák /Praehyalocyclls chivensia. Vagi- 
neíla, ?Styliola, Spiratella/ szintén 
a batiális környezet indikátorai. A 
pteropodák egyes szintekben tömegesen 
fordulnak elő. Néhány rétegben ugyancsalk 
sok a Bathysiphon. A Harpactooarcinus 
/Decapoda/ Müller P. szerint 100 méter
nél nagyobb mélységben él. A makroszkó
posán észlelhető, nagyra nőtt bentosz 
kisforaminiferák BANDY - ÁRNÁL /1969/ 
szerint a 200 méternél nagyobb mélysé
gek indikátorai. Ilyeneket bőven észlel
tünk a terepi munka folyamán /pl. Nodo- 
sariát/.

Az állandó batiális környezet 
mellett azonban - a régió határain be
lül maradva - a tengermélység nem volt 
állandó. A globigerinás márga alsó szint
tájában több szintben felismerhető a gla- 
ukonitosodás. ami 300-400 m-nél nagyobb 
mélységet valószínűtlenné tesz. Az egyik 
szintben világosan látszik, hogy vulkano- 
gén színes ásványok glaukonitosodtak. A 
glaukonitosodás az áramlási tevékenység 
élénkülését, az üledékképződés rövid 
szünetét, Vagy extrém lassulását jelzi 
a lejtő batiális környezetében. Ezzel 
jó összhangban van a Gryphaea. a Cidaris 
ás /szórványosan/ az Anomia megjelenése 
a glaukonitos szintekben. LE DANOIS /1948/ 
az európai, atlanti self pereméről és a 
kontinentális lejtő felső szegélyéről 
/150-500 m közötti tengermélységből/ 
nagy területen mutatott ki Gryphaea- 
padokat és Cidaridákat. Ez a régió áram
lásokkal erősen mosott. Hasonló szubma- 
rin topográfiai helyzet feltételezhető 
az eocén glaukonitos szintjeire is. Ezzel 
jól összevág, hogy a plankton- és bentosz- 
foraminiferák arányát leíró görbe az alsó 
globigerinás márgára mindössze 150-250 m 
mély tengert jelez. Feljebb egy 700-800 
m-ig terjedő "kiugrást", majd a márga 
középtáján 150-200 méterre való "vissza
esést" ír le a görbe. Ez utóbbi vissza
esést azjóceáni nannoplankton epizodikus 
visszaszorulása gyengébben jelzi. Az ost- 
racoda és molluszka fauna nem tükrözi vi
lágosan ezt az eseményt, bár egy itteni 
mintában feltűnt a Turritella és Dentalium 
egy-egy példánya.

A globigerinás márga felső 30-40
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métere rakódott le a legnagyobb mélység
ben. Ezt bizonyítják:

- az Uvigerina hnvancnr.is /600- 
1000 m-oo vízmélységben él/

- a Nuttalidea t̂ruemovi /600 m-nél 
nagyobb vízmélységben/

- az Airrenocvthnre /600-800 m-ea 
mélységét indikál/

- a planktonforaminiférák maximális 
mennyisége /800-1400 m mélységet 
mutatnak a görbék/

- az óceáni nannoplankton kiugró je
lentősége

Nem tévedünk tehát, ha az eocén tenger 
mélységét erre az időre 600-800 m közötti
re becsüljük. A globigerinás márga a leg
mélyebb fáciesét nyeste le az infraoligo- 
cén denudácié. W.A. Berggren ugyanezen 
szintnek az alját mély-batiálisnak tart
ja /" bathyal"/.

Megemlítendő még, hogy a globigeri
nás márga középső részén két szintben tu
fabe tel épüléseket találtunk. Ezek közül a

Bakonycsernye B.18.
bore-hole

Sequence

_aj
Q.Göi/>

Ecologicol groups of the nannoplankton P°le°depth based on
plankton/benthic ratio

3. k 5.

Bathymetric data

I. -■

Jronrijdosph
Pcmnxj

Estimated
sea-depth

11. ábra. A Bakonycsornye-18 magfúrás szelvénye. Jelmagyarázat: I."operculinás
márga" jellegű oelf fácies Il.batiális márga. További szereplő jelek:

1.belső selí Turrltella asszociáció 2.középső szublitorális molluszka fauna és 
Opcrculinák 3.külső self és felső lejtő molluszka faunája 4.batiális molluszka 
fauna gyakori Pteropodákkal, mélytengeri termohalin áramlások nyomai /megnyúlt 
Pteropoda vázak orientált beágyazódása/ 5.jellegzetes batiális molluszka fauna: 
Propeamussium, Palliolum, Latcrnula, Véginélla, stb. és Bathysiphon 6-glaukonitos 
közbeteleplilések, mélység kisebb mint 400 m 7.mély szublitorális Ostracodák, 80- 
120 m mélységköz 8. oekely batiáli3 ostracoda fauna, mélység nagyobb, mint 120 m 
9.monospecifikus coccolith felvirágzás /Braarudosphaera bigelowi/ lO.laminites 
közbetelepülések Pteropodákkal és halpikkelyek ll.Vaginella tömeges előfordulása, 
a vázak orientált beágyazódása erős termohalin áramlást bizonyít 12.a_bentosz 
foraminiíera együttes az ún. operculinás márkára jellemző, tengermélység 50-70 m 
közötti 13.Bulimina jacksonensis tömeges előfordulása 30-600 m mélységközt jelez
Fig. 11. Bakonycsernye-18 corehole. Explanntion3: I."Operculina mari" shelf facies

• II.Maris of bathyal origin Furthor explanations: l.inner shelf Turrltella
association 2.Middle sublittoral mollusc fauna and Operculinae 3.0uter shelf and 
upper slope mollusc fauna 4.Bathyal mollusc fauna with common pteropods. Effects 
of deép sea, termohaline currents /oriented embedding of elongated pteropod shells/ 
5.Typical mollusc fauna: Propeamussium, Palliolum, Laternula, Vaginella etc. and 
Bathysiphon 6-Glauconitic intercalations /depth less than 400 m/ 7.Deep sublittoral 
óstraooda /80-120 m int.erval/ 8.Shallow bathyal ostracod fauna /depth greater than 
120 m/ 9.Monospecific coccolith bloom /Braarudosphaera bigelowi/ lO.Laminitic 
intercalations with pteropods and fish-scales ll.Vaginella /mass occurrence/ oriented 
embedding of shells documents strong termohaline currents 12.Benthic foraminiíera 
association to the so-called "Operculina maris" /sea depth: 50-70 m/ 13.Mass occurr- 
ences of Bulimina jacksonensis CUSHM, /depth interval: 30-600 m/
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fiatalabb 20 cm vastag és gráciáit, az 
idősebb 1-4 cm vastag zsinórokból áll. 
Egyidejű piroklasztikumszórásból szár
maznak. A tefralepel a nagy mélységben 
épen fennmaradt.
3.2.2. Bakonycsernye-18 sz. magfúrás.

/II. ábra/
93 m vastag eocént harántolt, 

mely diszkordánsan települ krétára és 
felül oligocén települ rá diszkordánsan.
A vizsgalatokat ugyanazok végezték, mint 
a Csetény-6l-ét.
I. 0perculiná3 márga /a bázisán törmelé

kes, kavicsos, 10 m vastag/ NP-16,
alsó bartoni bázisa, esetleg legfelső 
lutéciai.
II. Batiális márga /83 m, ÍlP-16-17, bartoni/

I. Operculinás márga
A szelvény érdekessége, hogy parti és 
partközeli, sekélyself képződmények 
/így kőszéntelepek/ kimaradásával a közép
ső és külső self üledékei települnek az 
alaphegységre, ami igen gyors transzgresz- 
szióra és süllyedésre utal. A márga bazá- 
lis rétegében apró kavicsokat és nagy, 
extrabazinális törmelékdarabokat talá
lunk agyagos mátrixban. De ugyanebben a 
rétegben a Turritella granulosa tömegesen 
előforduló házai és a l'urridae család ■ 
előfordulása jelzi, hogy a törmelék gra
vitációs tömegmozgással került a self 
mélyebb tájaira.

A molluszkák sorából a Turritella, 
Chlamys, Cardium, Tubuloatium,'Spondylus, 
Nuculana. Vasconella /=Boussacia/, Den- 
talium jellemzi ezt a szintet. Pirittel 
kitöltött Operculina házak is észlelhe
tők a terepen. A foraminifera fauna jel
lemző az "operculinás márgára", mely Do
rog környékén fordul elő. Kb. 50-70 mé
teres vízmélységet indikál. Az ostracoda 
fauna a külső self mélyszublitorális 
együttese /80-120 m vízmélység/.

Fentiek alapján az operculinás 
márga a középső és külső self. üledéke, 
melynek alsó része inkább 50-70 m-es, 
míg felső része 70-130 méteres tengermély
ségben rakódott le.

II. Batiális márga
Folyamatosan fejlődik ki az operculinás- 
ból. A planktonforaminiférák mennyisége

12. ábra. Bakonycsernyétől északra, a 
Baláta patak völgyében lévő 

feltárás szelvénye. Számok: 1-14: minta
vételi pontok. A teljes szelvény az NP-17 
nannozónába, a felső bartoni emeletbe tar
tozik. Jelmagyarázat: I.szürke agyagmár-
ga II.bentonitos /tufás/ agyagmárga III. 
szürke agyagmárga IV.előzővel azonos, de 
gyakori batiális molluszkákkal /Propeamus- 
sium stb./
Fig. 12. Surface outcrop N of the viliágé 

Bakonycsernye. Numbers 1-14: 
points o£ sampling. Captions: I.grey
clayey mari Il.bentonitic /tuffaceous/ 
clayey mari Ill.grey clayey mari IV.a3 
before bút rather rich in bathyal molluscs 
/Propeamussium etc./ The whole section is 
in nannozone NP-17, Stage Upper Bartonian.

Bakonycsernye surface outcrop 

m Séquence

I Y .

I I I .

II .

I.

_________ Varga P 1988.
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csekély, mindössze 50-250 m mélységet 
Jelezne, ezért nem használjuk rá a "glo- 
bigerinás" megjelölést. Mindamellett a 
molluszkafauna batiális karakterű /Prope- 
amuasium. Palliolum. Láternula. sok Va- 
ginella, Thyasira/.
A legfelső batiális régióról tanúskodik 
■ az ostraooda fauna is. Két szintben is 
észlelhető glaukonitos betelepülés a 
márgában, bár közülük a felső gradált, 
tehát zagyáras áthalmozással kerülhe
tett lerakodási helyére. A glaukonitoso- 
dás élénk áramlási tevékenységet dokumen
tál. A Vaginella-félék egyik szintben 
észlelt irányított beágyazása ugyancsak 
a tengerfenék felett végigvonuló mélyáram
lást tanúsítja. Az élénk áramlások a 
selfperem és felsőbatiális zóna, felső
lejtő tájékára jellemzőek, Ó3 felelősek 
lehetnek a plankton alárendelt mennyisé
géért is.

A batiáli3 márga középtáján itt 
is megtalálható a laminites fácies, közel 
20 m vastagságban. Ez időben és telepü-r 
lési helyzetben megfelel a Csetény-6l 
szelvényében észlelt hasonló szintnek 
/III. szint/. Érdekes, hogy a laminit 
felső része bioturbált glaukonitos bete
lepüléseket tartalmaz, ami a stagnáló és 
áramlásos epizódok váltakozását' tanúsít
ja. Alsó részén a Braarudosphaera bigelowi 
nannoplankton faj tömege epizodikus alga- 
virágzást igazol.

A tenger mélysége a batiális már
ga lerakódása idején 120-400 m közötti 
lehetett.
3.2.3. Egyéb szelvények

3.2.3.1. Bakonycsernye közelében, 
a falutól északra, a Baláta-völgy lege
lőjén sekély vízmosás tár fel bartoni 
batiális márgát és bentonitot■ Varga P. 
felvétele szerint 270/35°-os dőlésben 
szürke agyagmárga barnásszürke, tufás 
/montmorillonitos/ agyagmárga, majd is
mét szürke agyagmárga települ /12. ábra/. 
Az utóbbi felső 10 méterében molluszkás 
szint található /Propeamussium, Cyclopec- 
ten, Turridae. Vaginella batiális fauná
val/. A feltárás szelvénye az NP-17 nan-

13. ábra. A Balinka-332 és -333 magfúrá
sok szelvényei. A szelvény ten 

geri eredetű szakaszában az NP-16 nanno- 
zóna fordult elő, kora bartoni. Jelmagya
rázat: I.szárazföldi eredetű tarkaagyag
és kaolinos homok Il.partszegélyi homok 
és aleurit kőszéntelepekkel III.sekély 
szublitorális homokba márga IV.selfüle- 
dékek: márga glaukonitos homokkal, nagy- 
foraminiférák /Nummulites, Actynocyclina/ 
V.batiális márga VI.glaukonitos márga
Pig. 13. The Balinka-332 and -333 core- 

hole. The sequences with marine 
fossil records represent nannoplankton 
zone NP-16, Stage Bartonian. Explanations 
I.variegated clays, kaolinic sand3 of 
terrigenous origin II.Coastal sanda and 
silts with coal-seams Ill.shallow sub- 
littoral sandy maris IV.shelf sediments: 
maris with glauconitic sands, larger 
foraminifers /Nummulites, Actynocyclina 
etc./ V.maris of bathyal origin VI. 
glauconitic maris

Balinka
Ba.332.
boré hole 
sequence

01.
475

5 0 0 -

525

550'

575-

~G'
A/

■ sA/
J

A /

/V /
+ +  / V
/V /

A /rsj
/v/av

A / .  f\J 
• A / *  
A > .« V

o  o  o  o

jŐZsÜi

YI.

V.

IV.

ül.

II.

Balinka
Ba.333.
boré hole 
sequence 

01.

525-

5 5 0 - _

•Ili-IV.
5 7 5 - ,

600-

3.2.3-2. A Bakony EK-i peremén,
Mór városától nyugatra, a Móri-árok fölé 
magasodó dombokon, több magfúrás szelvé
nyét tanulmányoztuk /Balinka-332. -333. 
13. ábra/, Balinka-285 /14. ábra/. Az 
eocént ezek kb. 100 m vastagságban harán- 
tolták. Eddig a nannoplankton /B.Beke/ 
és molluszka /Báldi/ vizsgálatok kéazül-

nozónába, a bartoni emeletbe tartozik 
/B.Beke M./.

tek el, a terepi szedimentológiai felvé
telt Varga P . , Bernhardt B . , Platschek S.,
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B.-Beke M. és Báldi T. végezték el.

Alulrél felfelé az alábbi kifejlő1 
désl szinteket különítettük el:

I. terrigén tarkaagyag, kaolinos 
homok /30-40 m vastag/

II. kőszéntelepes, partvidéki pélit, 
homok /8-10 m/

III. sekélyszublitorális homokos 
márga /5-10 m/

IV. selfmárga /10 m/, benne glauko- 
nitos homok szintje

V. batiális márga /40 m/

VI. glaukonitos márga /30 m/

A rétegsort alul-felül diszkordancia ha
tárolja. Az I. szint diszkordánsan tele
pül a krétára, igen faunaszegény, egy- 
egy tengeri "beütés" észlelhető a felte
hetően zömében parti síkságon /alluvium/ 
lerakodott rétegösszletben. Kora NP-16 
/alső bartoni, alsó része esetleg legfel
ső lutéciai/. A II. szint a partmenti 
erdőségek és mangrove intertidális sávjé- 
bél származik, a kőszéntelepeket az Anomla

Balinka Ba. 285. boré hoie

Sequence
Ecplpgical groups of the nannoplankton

Paleodepth based on

ptankton/benthic ratíOBQfhymetric data Estimated paleodepth

14. ábra. A Balinka-285 az. magfúrás szelvénye /rétegtan és nannopiankton Báldi-Beke 
1984 szerint/. Jelmagyarázat: I - VI: ld. 13. ábra. l.Heterolepa dutemplei 

100-600 m közötti tengermélységet ad 2.tömeges glaukonit, nagyméretű kisforaminiferák 
/100-400 m közötti tengermélysegre utal/ 3.Nummuliteszek a glaukonit mellett /100-150 
m mélységköz/ 4.glaukonit tömeges előfordulása /100-400 m melységköz/ Jj.Sok Nummuli- 
tes, kevés Operoulina /50-100 m tengermélység/ ő.korallok és nagyméretű Nummuliteszek 
/50 m-nél sekélyebb/ 7.Alveolinák, korallok, Brachidontes /=Braohyodontes/, Anomia 
/10 m-nél sekélyebb tenger/
Pig. 14. The Balinka-285 oorehole /stratigraphy and nannoplankton after Báldi-Beke 

1984/. Explanations: I - VI: see at Pig. 13. l.Heterolepa dutemplei 
indioates 100-600 m depth 2.Abundant glauconite, large-size smaller foraminifera 
/100-400 m depth interval/ 3.Nummulites beside the glauconite /100-150 m interval 
4.Masa oocurrence of glauconite /100-400 m depth/ 5.Many Nummulites few Operoulina 
/50-100 m sea depth/ 6.Corals and large size Nummulites /depth above 50 m/ 7.Alveo- 
linae, corals, Brachidontes, Anomia /nőt deeper than 10 m/
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gregaria, Brachidontes /=Brachyodontes/ 
epibentonikus együttese kíséri, amely 
nem brakkvízi, de a sótartalom szélső
séges ingadozásait elviseli. A nyílt 
tengerre néző, mezotidális partvidék 
mellett szól a többi, ebben a szintben 
nagy számban talált molluszka is /Barba- 
tia, Exogyra, Natica, Ampullina, Ostrea, 
Pinna/. Egyikük sem brakkvízi. De ugyan
csak ismertek direkt a legfelső széntele
pen fekvő rétegből Alveolinák és koral- 
lok is.

A III. szint szubtidális, nagy osz
trigák padjai, a Marginella. Pinna. Melon- 
gena. natalmas méretű Turritella. a nagy 
Kummulites-félék, korallok jellemzik 
/apályszint -30 m tengermélység/. A 
transzgresszió gyors ütemét dokumentálja, 
hogy ez a fácies váltakozva megy át a 
selfperemet, külsősedet és legfelső 
lejtőjét indikáló erősen glaukonitos 
márgákba /IV. szint/. Jellemző fajok 
itt a Spondylus, Exogyra, Ostrea, Thracia, 
Operculina /!/, nagy magányos korall. 
Legfelső rétegében még gyakoriak a mély- 
selfet jelentő Actinoc.yclinák, a Vasco- * V.
tella /=Boussacia/ félék, /tengermély- 
ség= 130 + 50 m/

A batiális márga /V. szint/ lera
kódása a selfperem retrogradációja /ill. 
süllyedése/ után kezdődött, még az NP-16- 
os nannozónában /alsó bartonien, 42-44 
millió éve/. A márga középső részére az 
óceáni nannoplankton nagyobb gyakorisága 
mellett jellemző a Heterolepa dutemplei 
/100-600 m közötti vízmélység/. A plank- 
ton/bentosz arány csak 200 m körüli 
maximális vízmélységet jelez. Batiális 
környezet indikátorai még a makroszkó
posán látható kisforaminiférák és sok 
molluszka /Propeamussium, Cnspidaria, 
Roxania, Malletia. LimopsisÁbra. Cadu- 
lus. Vaginella. Wuculana/. X batiális,
V. szint lerakodási mélységét így 130- 
500 m közöttire becsülhetjük /legalábbis 
e két érték között ingadozott/.

A felső glaukonitos márga /30 m 
vastag/ /VI. szint/ az áramlási tevékeny
ség élénkülését, a selfperemi fácies 
visszatérését jeientheti, bár ennek a 
Víright-féle görbe ellene mond, mivel épp 
erre a szinttájra közel 300 rn-es mélységet

jelez. A sok glaukonit mindenesetre a 
legalább 130. és legfeljebb 300-400 mé
teres mélységre enged következtetni. A 
selfperem - legfelső lejtő környezetére 
látszik utalni a Turritella gyér vissza
térése a rétegsorban, továbbá apró Chlamys, 
Tubulostium előfordulása. így az áramlá- 
303 mélységet 130-200 m közöttire becsül
hetjük. A szint piroklaszt.ikumszórások 
nyomait is mutatja. Kora NP-17 nannozóna, 
felsőbartonien /kb. 42 millió év/.

3.3. Bakonyszentkirály Bszk-3 sz. fúrás
/15. ábra/
A medence jelenlegi északi határa 

közelében mélyült fúrás alul a kőszénte
lepes partvidéki formációval, majd a self 
sekély és mélyebb régiójában képződött 
márgákkal /mollu3zkák, nagyforaminiférák 
alapján/, végül a lejtő és medence-síkság 
500-1000 m mélységben lerakodott globi- 
gerinás márgájával /plankton/bentosz fo- 
raminiferák aránya, óceáni nannoplankton/,
- melyet eróziós di3zkordancia nyes le - 
jól jelzi a medence nyílt részét, azt a 
körülményt, hogy az északi határt poszt
eocén tektonikai vonal vágta el. A közép- 
batiális globigerinás márga a felsőbarto- 
niban és alsópriabonaiban képződött. A 
bartoniban vékony tufaz3inór betelepülé
sek észlelhetők. A foraminifera fauna és 
nannoplankton rétegtani értékelése már 
korábbról ismert /H. KOLLÁNYI 1983, 
BALDI-BEKE 1934/.

A FÁCIESEK ÉS TÖRTÉNÉSEK TÉR
ÉS IDŐBELI ELOSZLÁSA

Már a korábbi vizsgálatokból ki
tűnt, hogy jelentős eltérés van a DNy- 
és ÉK-Bakony eocénje között /BÁLD1 - 
BÁLDI-BEKE 1985, VÖRÖS 1987/. Két, a 
kezdeti fázisban eltérő fejlődésű meden
cefragmentummal állunk szemben. Mivel 
azonban az izopikus fáciesek faunája 
teljesen hasonló, nincs okunk feltéte
lezni, hogy az eltérő medence evolúció 
földrajzi elszigeteltséget, vagy nagy 
távolságot jelentett volna. Azonfelül a 
bartoniban és priabonaiban az eltérések 
teljesen elmosódnak, a két részterület 
ekkorra egy egységes medence része lett, 
amit az egész Bakonyban mindenhol sújtott
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az infraoligocén denudáoió. A különbsé
gek a partvidék! és self fáclesekben, 
valamint időrendi eltolódásokban nyilvá- 
nulnakmeg. Eredményeinket az alábbiak
ban a fáQiesáövek rendjében kíséreljük 
meg összefoglalni, s utalunk egyúttal a 
fenti eltérésekre is.
4.1. A parti övezet Ó3 az eocén transz- 

gresszió
Ebben a vonatkozásban találjuk 

a fő eltéréseket a DNy- és ÉK-Bakony kö
zött. Míg Dlly-on az eocén transzgresszió 
dátuma korai lutéoiai /49 m. év/, addig 
ÉK-en korai bartonien, vagy lutéoien leg
magasabb része /43-44 m. év/. Az 5-6 mil
lió éves időbeli eltolódás figyelemre 
méltó. A tran3zgressziós rétegek /formá
ciók/ fáciesében is jelentékeny az elté
rés, amint azt VÖRÖS /1987/ is hangsú
lyozta.

DNy-on 20 m vastag pélites összlet

Bakonyszentkirály Bszk. 3.
-  boré hole

Sequence Ecological groups of the nannoplankton

.építi fel a transzgressziós rétegeket, 
széntelepek nem képződtek, legfeljebb 
szenes indikációk észlelhetők /Darvastói 
Formáció/. Egy 0,5 - 7,5 m vastag, DK fe
lé kivékonyodó kavicsbetelepülés észlel
hető ebben a formációban. A kavics anya
ga exotikus kristályos pala és metamorf 
dolomit, esetleges származási helye vala
mely alpi metamorfit.

EK-en produktív kőszéntelepek ágya
zódnak á terrigén homokos pólitbe. A ke
vés kavics bakonyi kőzetekből származik 
és rövidtávú fluviatilis illetve parti 
éramlásos szállítás vitte lerakódási he
lyére /VÖRÖS 1989/. A Darvastóinál 5-6 
.millió évvel fiatalabb Dorogi Formáció 
humid szubtrópusi klíma alatt képződött.
A Darvastói esetében az ariditás indiká
tora lehet a kőszéntelepek hiányán kívül 
a VÖRÖS /1989/ által észlelt anhidritnyom 
is /az Erdélyi-medencéből ismertek durván 
egyidős onhidritek/.

p t S don/beSicdra°io Bathymetric data Estimated paleodepth

15. ábra. . A Bakonyszentkirály-3 sz. fúrás szelvénye /a batimetrikus adatoktól elte- 
, , _ „kíntv? BÁLDI-BEKE 1984 és HORVÁTH-KOLLÁNYI 1983 szerint/. Jelmagyarázat:
1.gyakori Heterolepa dutemplei 100-600 m mélységet jelez 2.nagyforaminiferák: Disco- 
cyclina, kevés Assilina és Nummulites 70-120 m közötti tengermélységet jelez

The Bakonyszentkirály-3 corehole /except the bathymetric data after BÁLDI- 
BEKE 1984 and H.KOLLÁNYI 1983/. Explanations: l.Frequent Heterolepa 
indicates 100-600 m water depth 2.Larger foraminiféra, Discocyclina, few 
Nummulites indicates 70-120 m depth
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4.2. Self-fácies
A DNy-Bakonyban a bazális rétegeké

re vastag mészkő települ selffaunával 
/nagyforaminiférák, molluszkák, echino- 
idák stb, Szőci Mészkő/. A karbonátos 
üledékképződés időtartama, valamint a 
mészkő vastagsága Dél, DK felé növekszik. 
Míg Somlóvácárhelyen mindössze 3 millió 
éven át tartott /49-46 m. év/, addig De- 
vecser, Malimba, Padrag vidékén 6 millió 
évet vett igénybe /49-43 m. év/. Ennek 
megfelelően dél, DK felé növekszik a 
mészkő vastagsága: a Somlóvásárhelyi 
alig 80 m-ről Halamba - Padrag felé, 
majd Devecsernél eléri a 200 m-t. A 
selfkörnyezet uralmának időtartama tehát 
D-DK felé növekvő, ami szerint a medence 
peremvidékét is ebben az irányban kell 
keresnünk. A recens karbonátos selfeken 
a szadimontációs ráta igen magas /I km/
1 millió év/. A bakonyi selfen ez az ér
ték azonban mindössze kb. 0,03 ki.i/1 m. 
év maradt. Bár a kompakció jelei észlel
hetők: sztilolitosodás gyér nyomai, nyo
másos-oldódás, némely fosszilia gyenge, 
fraktúrás deformációja, annak mértéke
10-20 %-nál aligha volt nagyobb Varga,P. 
szerint /szem. közlés/. A meszes anyag 
akkumulációjának korrigált értéke: 0,033- 
0,036 km/1 m. év, ami igen távol álló 
az igazi karbonátos selfek szedimentá- 
ciós ütemétől. A DKy-Bakony lassú, me
szes üledékképződésének magyarázata 
egyrészt a karbonátanyagú szemcsék for
rásának, mindenekelőtt a zátonyok gyér 
megjelenésének és kis kiterjedésének 
tényében keresendő. Másrészt a jelentős 
hullámmozgás és/vagy az erős árapályára
mok akadályozhatták a gyorsabb lerakódást. 
Különösen az utóbbi tényező látszik fon
tosnak, amit igazol a Szőci Mészkő gumós 
megjelenése, a szövet durva "grainstone" 
karaktere, a glaukonit szórványos elő
fordulása a magasabb szintekben.

Az eocén karbonátos selfet a 
nyílt tengerről érkező viharhullámok és 
árapály áramlások mosták, melyek nem 
hoztak magukkal terrigén anyagot. A ter- 
rigén szemcsék alárendelt szerepe a mész
kőben bizonyítja, hogy az áramlások nem 
valamelyik közeli szárazulat irányából 
jöttek.

Az ÉK-Bakonyban nem fejlődött ki 
karbonátos self. Csak terrigén üledékek 
/homokos aleurit, márgás homok/ rakódott 
le a selfen feltűnően kis vastagságban 
/10-40 m/. Egyes szelvényekben a parti 
sáv üledékei teljesen kimaradnak, és a 
self terrigén üledékei rakódtak le a kré
tára. A selfkörnyezet nagyon rövid ideig 
létezett ÉK-en. Vékony üledékeiben nagy 
molluszkahéjak találhatók hőségben. A 
Turritella, Corbis. Miltba, Ostrea, Ceri- 
thium stb. nagytermetű, szubtrópusi taxon- 
jai magas diverzitású faunákról tanúskod
nak és már régóta vonzották a monográfu- 
sokat /ZITTEL 1862, SZŐTS 1956, 3TRAUSZ 
1966, K.-KÖRMENDY 1980/. A nagyforamini- 
ferák helyenként kőzetalkotók /KECSKEMÉTI 
1982/.

4.3. Selfperem, felső medencelejtő
Ezt a környezetet az egész Bakony

ban glaukonitos márgák és glaukonitos ho
mokok indikálják. E fácies jellemző mol- 
luszkái: Spondylus, Exogyra, Gryphaea, 
Tubulostium. Boussacia /=Vasconella/, va
lamennyien epibentonikusak /többségük 
szesszilis/. A nagyforaminiferák itt már 
alaposan meggyérülnek, vagy hiányoznak. 
Csak a sporadikus Operculina, Actinocyc- 
lina, egy-egy Nummulites észlelhető néha. 
Az erős áramlási tevékenységhek számos 
dokumentumát találjuk. A Cidaridák szin
tén gyakoriak e fáciesben némelyik szel
vényben. Az európai self É-atlanti letö
résének és az itteni felső kontinentális 
lejtőnek élővilágával számos analógiát 
fedeztünk fel /LE DANOIS 1948/. Egy való
színű oxigénminimum réteg nyomait is fel
ismertük /laminites agyag/ a glaukonitos 
fácies fedőjében /Bakonycsernye, Csetény/.

4.4. Medencelejtő és medence-síkság fácies
E fácies uralkodó üledékes kőzetei 

a hemipelágikus pélitek. A glaukonitos ré
tegekből fejlődnek ki fokozatos átmenettel. 
Igen monoton formációt alkotnak /Padragi 
Márga/ az egész Bakonyon végignyomozható 
módon. Faunájuk is teljesen egyforma. A 
fauna fő jellegei a szedimentáció batiá- 
lis mélységeit bizonyítják. E jellegek 
foglalata az alábbi:

- óceáni, nyílttengeri nannoflóra
dominanciaj a
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- nagyméretű Globigerinidaek és 
bentosz kisforaminiferák, melyek

a terepen nagyító alatt, vagy szabad 
szemmel jól megfigyelhetők

- pteropodák tömeges megjelenése 
egyes szintekben, számos genusszal,

köztük a Prachvalocvclis tentakulitesz- 
szerű házaival

- batiólis molluszkák jelenléte, pl. 
Propeamussium több faja, Limopsis.

Cuspidarla. 3tb.
- az Agrenocvthere /ostracoda/ és 
a Nuttalides truempvi /bentosz-

foraminifera/ a legnagyobb mélységek in
dikátora /800 m-es tengermélység/

A hemipelágikus pélitek lerakódá
sának kezdete többé-kevésbé. egyidős az 
egész Bakonyban, dátuma a bartonira esik 
/42,5 m. év/. A hemipelágikus fácies leg
fiatalabb /megmaradt/ rétegei a priabonai- 
ban vannak /kb. 39 m. év/. A hemipelá
gikus /globigerinás/ márga képződési 
időtartama tehát legalább 3,5 millió év 
volt. De hosszabb is lehetett, a valódi 
értéket nem is ismerjük, mivel az infra- 
oligocén denudáció a legmagasabb helyzetű 
rétegeket mindenhol eltávolította. A he
mipelágikus márga vastagsága elérheti a 
200 m-t, bár ez az érték ingadozik az 
említett denudáció mélysége szerint.

Kivételes a legnyugatibb régió 
/Somlóvásárhely/, ahol hemipelágikus 
márga már a középső lutécienben /45-46
m. év/ kezdett lerakódni, a paleontoló
giái adatok azonban jelentős mélységnö- 
vekedést jeleznek a pélites fácies álta
lános elterjedésével azonos időben /42,5
m. év, NP-16 teteje, 3. ábra/. A meden
cének ez a része a legrégibb és legmé
lyebb.

4-5. Szubmarin kanyonok, és törmelékkúpok 
a lejtőn és annak disztális peremén

Innen származtatható; üledékeket 
csak a DNy-Bakonyból ismerünk /Somló- 
vásárhely-1, Padragi-víz, Ajka stb./.
A batiális, hemipelágikus globigerinás 
márgában alkotnak közbetelepüléseket. 
Leggyakoribb litofáciesük a gyengén 
osztályozott homokkő, melyet a kvarc 
mellett főleg vulkanogén szemcsék épí
tenek fel. Allochton nagyforaminiférák 
és más selffossz.iliák gyakoriak a homok
kőben. Az egész anyagot gravitációs tömeg
mozgások szállították a selfről a lejtő
ire. Vastag, tömeges durvaszémcsés homok

kőtestek inverz gradációval, gyengén 
ívelt, vályús keresztrétegzés nyomaival 
valószínűleg szubmarin kanyonok, vagy 
szubmarin törmelékkúpok proximális ré
giójának üledékei. Disztális törmelékkúp 
fácies is felismerhető volt: a hemipelá
gikus márgában vékonyabb, normál gradá- 
ciójú homokkőbetelepülések indikálják 
ezt a környezetet.

A turbidites-fluxoturbidites össz- 
let ÉUy felé kivékonyodik /vastagsága 
Somlóvásárhelyen 40 m, míg Padrag környé
kén 90 m/. A szállítás iránya így D-DK 
felől valószínűsíthető. A szemcsék for
rásterülete a Zala-Velencei endezitlv 
volt /l. ábra/, ami jó összhangban van a 
homok anyagának vulkanogén /andezites/ 
eredetével. Szabó Cs. /személyes közlés/ 
is a fenti andezitekből eredezteti a 
szemcséket.

A fluxoturbiditek és turbiditek 
kora legfelső bartoni-priabonai /42-39
m. év közötti idő/. Az EK-Bakonyból azon
ban hiányoznak. Távolabb É-ÉK-re, Piszke 
és Nyergesújfalu környékén azonban pria- 
bonai korú fluxoturbiditeket és oliszto- 
sztrómákat talált Varga és Podor /szemé
lyes közlés/. A szemcsék anyaga itt nem 
vulkáni.

Az intenzív gravitációs tömegmoz
gások okai több megfontolásból is leve
zethetők:

- a vulkanogén törmelék tömegének 
hirtelen gyarapodása a selfen

- a vulkáni ív meggyorsult orogene- 
tikus emelkedése

- a medence süllyedésének felgyorsu
lása, a lejtők hajlásszögének meg
növekedése

- a tengerszint globális süllyedése 
a felső bartoni - priabonaiban

/HAQ - HARDENBOL - VAIL, 1987/, ami miatt 
a szubaerikus erózió a szárazra került 
selfen is felgyorsult és a törmelék direkt 
módon a lejtőre hordódott.

A fenti tényezők együttesen is 
hathattak.

4.6. Tufás lemezek
A hemipelágikus márgában fordul

nak elő. A batiális mélység nyugalomban 
levő vize kedvező feltételeket nyújtott 
a távoli erupciók eolikusan nyílt tenger 
fölé szállított törmelékéből kiülepedett
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tefrarétegeinek megőrzéséhez. A vulkáni 
erupciók a nannozonáció és a magneto- 
sztratigráfia alapján pontosan datálha
tok, koruk a bartoni korszakra tehető 
/43-40 m. év/. A vulkáni hami valószínű
leg a Zala-Velencei andezites ívből szár
mazik. Az utóbbi andeziten nyert radio- 16

Ez részben fedi a bakonyi bartoni időtar
tamát, de azt is valószínűsíti, hogy a 
vulkáni tevékenység a középső oligocénig 
folytatódott, /a Tardi Agyagban található 
tufalemezek, melyek sokkal gyakoribbak, 
mint a Padragi Márga gyér előfordulásai, 
alátámasztani látszanak a radiometrikus

metrikus dátumok /a Velencei-hegység értékelést/ A hemipelágikus Padragi Márga 
tágabb környékéről/ 42-29 millió év között^ fő agyagásványa a szmektit /=montmorillo- 
szornak /BA.LOGH in: D.-TICHY 1987, 1988/. nit/, ami szintén egyidejű piroklasztikum

16. ábra. A Ny-magyarországi eocén fáciesegységek /medencerészek/ egyszerűsített 
vázlata. Jelmagyarázat: 1.Legidősebb és legmélyebb része a medencének,

amit a transzgresszió 49 millió évvel ezelőtt ért el, a lutéciai korszak elején, de 
a 600-800 m-es tengermélység csak 42 millió évvel ezelőtt alakult ki a korai bartoni- 
ban 2.Az előzőnél jóval fiatalabb, de mély része a medencének, ahol a süllyedés a 
legfelső lutéciaiban, vagy a bartoni legalján kezdődött, kb. 44 millió éve, de a 
terület a maximális mélységét 42 millió évvel ezelőtt érte el 3. A medence peremi, 
sekély része, melyet a transzgresszió a legfelső lutéciai - legalsó bartoniban ért 
el, de a self körülmények az eocénben mindvégig fennmaradtak 4.Piszke, Lábatlan 
körüli medencerész, melyet a legfelső lutéciai - legalsó bartoni transzgresszió 
borított el, gyors süllyedés a korai priabonaiban, 39 millió éve, a mély batiális 
mélységig 5.A Budai Márga medencéje, transzgresszió, majd.gyors süllyedés a késő 
priabonaiban, kb. 37 millió évvel ezelőtt., + az andezites ív helyét jelöli.^Figye
lemre méltó, a medenceképződés fiatalodása É lsEK felé! /v.ö. HERB, 1988 a Svájci 
Alpokban/
Fig. 16. Simplified sketch of main facies units /partial basins/ of the Eocéné in 

Hungary. Captions: l.Oldest and deepest part of the ba3in, where trans-
gression appeared 49 my age in earliest Lutetian bút 600-800 m sea depth developed 

only around 42 my age in latest Lutetian or Early Bartonian 2.Younger bút deep 
part of the hasin, where subsidence begun in latest Lutetian or Early Bartonian, 
about 44 my ago and maximum depth developed about 42 my ago 3.Marginal part of the 
hasin, hit by transgression in latest Lutetian - Early Bartonian bút shelf,environ- 
ment persisted throughout the rest of the Eocéné, no bathyal facies 4-Basin around 
Piszke, Lábatlan reached by latest Lutetian - Early Bartonian transgression, rapid 
subsidence to deep bathyal depth in Early Priabonian times 39 my ago 5.The Buda 
Mari hasin, transgression and abrupt subsidence in Laté Priabonian times, around 
37 my ago + location of the andesitic arc. Note the younging of hasin formation 
in N and HE direction!
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szórásokat indikál. Egyes esetekben a 
glaukonitszemcséken is látszik, hogy 
vulkanogón ásványokból származnak.

4.7. Az események időrendié /16. ábra/

volt a süllyedés sebességénél. Sajnos 
a medencefejlődés későbbi fázisainak 
dokumentumai nem maradtak fenn az eocén 
esetében.

49 m. év /korai lutécien/: transz- 
gresszió a Dny-Bakonyban, 

a medencesüllyedés itt megkezdődik
44 m. év /korai bartoni, ?lutéciai 

teteje/: transzgresszió az
EK-Bakonyban

43,5 m. év /korai bartoni/: az egész 
bakonyi eocén medence bn- 

tiális mélységbe süllyedt
43-39 m. év /bartoni - korai pria- 

bonai/: vulkáni tevé
kenység a Zala-Balaton-Velence andezit- .
ívben

42-39 m. év: erős gravitációs tömeg
mozgások a DNy-Bakony- 

ban, amelyeket a selfre került vulkáni 
üledék megnövekedett mennyisége, a vul
káni ív orogenetiku3 emelkedésének 
gyorsulása, a medence süllyedésének 
gyorsulása, a növekvő tektonikai nyug
talanság, az eusztatikus tengerszint 
lesüllyedése együttesen é3 külön-külün 
okozhatott

39-30 m. év /priabonai-kiscelli/: 
infraoligocén denudá- 

ció, mely lefejezte az eocén hemipelá- 
gikus fáciesét. Kezdetének pontos dátuma 
és időtartama ismeretlen.

4.8. A süllyedés üteme
A 17. ábrán mutatja be a süllye

dés ütemét. A két görbe /DNy-i illetve 
ÉK-Bakony/ meredek, és rajzolatuk nagyon 
hasonló.

A bakonyi eocén medence batimet- 
riku3- és süllyedéstörténete nagyon ha
sonlít a késői miocén Pannóniai-medencé- 
jére. Tetemes, 1000 m körüli vízmélység 
alakult ki 3-5 millió éven belül a Pan
nóniái medencékben is, amint azt HORVÁTH 
et al. /1988/ a Nagy Magyar Alföldről 
kimutatta. Az eocén medence a medence
fejlődés kezdeti fázisának valamennyi 
kritériumát felmutatja. HORVÁTH et al. 
/1988/ szerint e kezdeti fázist a kéreg 
tágulása, a litoszféra elvékonyodása 
szabályozza. A bakonyi eocén medencében 
is a szedimentáció üteme jóval kisebb

ŐSFÖLDRAJZI KÖVETKEZTETÉSEK

A bakonyi eocén jelenleg az É- 
Bakony nagyléptékű szinklinálisára kor
látozódik, ahol az eróziótól a fiatal 
mezozoikummal együtt jobban védve volt. 
Ettől az övtől délre, a balatoni anti- 
klinális szubmarin platformot alkotott 
az eocén folyamán, amelyre a self-szedi- 
mentádé lehetett jellemző /18. ábra/. 
Mind a lutéeiai selfmészkő, mind a 
bartoni turbiditek és fluxoturbiditek 
kivastagodása déli irányban erre utal. 
Azonfelül az üledék uralkodó törmelékes 
komponensei a Zala-Balaton-Velence ande-

17. ábra. A bakonyi eocén medence süllyedési görbéje. Jelmagyarázat: I.a.tenger
mélység a DNy-bakonyi eocénnél I.b.A Dny-Bakony eocén medencealjzat 

süllyedés mértéke II.a.az EK-bakonyi eocén medence tengermélysége Il.b.az ÉK- bakonyi medencealjzat süllyedésmértéke
Fig. 17. Subsidence curves of the Bakony Eocéné Basin. Captions: I.a.sea depth 

fór the SW Bakony Eocéné I.b.Subsidence rate of the basin floor in the 
SW Bakony Il.a.Sea depth fór the NE Bakony Eocéné II.b.Subsidence rate of the basin floor of the NE Bakony Eocéné

x
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jzites ívből származnak /4.2. és 4.5./.
Az eocén medence déli pereme a fenti 
vulkáni öv mentén húzódott. A Bakony 
nagyszerkezeti antiklinális-szinklinális 
elrendeződése már a paleogénben létezett. 
E struktúra az eocén után is még tovább
fejlődött, amelynek során a sekélytengeri

üledékes kőzetek lepusztultak a balatoni 
antiklinális nagy részéről. Csak az anti 
klináii3 KK-i elvégződésén maradtak fenn 
bartoni-priabonai selfhomokkő és -mészkő 
összletek gyakori tufabetelepülésekkel 
/Balator.bozsok, Várpalota, Urhida, DARI- 
DÁNÉ-TICHY 1988/. Legutóbb KÓKAY /1989/

18. ábra. Lutéciai - korai priabonai képződmények és eredeti elterjedésük a Bakony
ban és a környező területeken. Jelmagyarázat: l.a DNy-bakonyi eocén:

a.jelenlegi b.valószínű előfordulása, amely azonban később lepusztult 2.EK-bakonyi 
eocén: a.jelenlegi b.valószínű előfordulás, amely azonban később lepusztult
3. eocén selfüledékek a Bakonytól F;K-re: a.jelenlegi b.feltételezett előfordulás
4. andezites^sztratovulkáni és piroklasztikus képződmények, szubvulkáni testekkel: 
a,felszíni és felszínközeli előfordulások b.vulkáni ív helyzete 5.vetők b.főbb 
eltolódások, lineamentek 7.korai priabonai Piszkei Márga
Pig. 18. Lutetian to Early Priabonian formaticns and their original distribution 

in the Bakony and in surrounding area. Captions: l.The SW Bakony Eocéné:
a. actual b.very probable occurrenoe eroded later 2.NE Bakony Eocéné: a.actual
b. very probable occurrence eroded later l.Snallow marine Eocéné NE of the Bakony:
a. actual b.very probable occurrence eroded later 4.Andesitic stratovolcanic and
pyroclastic formations with subvolcanic bodies: a.surface and subsurface occurrences
b. Location of the volcanic arc 5-Paults 6.liláin strika-slip faults, lineaments
7.Early Priabonian Piszke Maris
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foglalkozott ezekkel az előfordulásokkal. 
Minden valószínűség szerint hasonló' üle- 
dékösszletek fedték korábban a balatoni 
antiklinális egész területét.

A Várpalota - balatonbozsoki te
rület északi folytatásában, Pusztavám - 
Oroszlány környékén a sekélytengeri, self 
1 körülmények ugyancsak uralkodónk voltak 
az egész középső /BIGNOT et al. 1985/ 
és késői eocén folyamán /18. és 19. ábra/, 
a batiális fácies kimaradásával. Ez a 
'kiemelt, habár sekélytengerrel elöntött 
régió határolta az egész ÉK-Bakony mély
tengeri depresszióját a bartoni és pria- 
bonai folyamán. Mór környékén a batiális 
környezet rövidéletű volt, amint azt a 
balinkai fúrási szelvények igazolják 
/v.ö. 3-2.3.2./. Itt kereshetjük a ba
konyi mélymedence és az oroszlány-bala- 
tonbozsoki sekélymedence közötti ősföld
rajzi átmenetet. A korai priabonaiban egy 
új mélymedence hirtelen kialakulása ment 
végbe a fenti sekélytengeri egység É-i 
részén, Piszke - Lábatlan - Nyergesújfalu 
térségében, mely térség azonban már a 
Bakony területén kívül fekszik /2. ábra, 
18. és 19. ábrák/.

Összefoglalva: a bakonyi eocén 
mélymedence határai a fáciesek trendjei 
alapján déli és keleti irányban durva 
közelítéssel megvonhatok /18. ábra/.
Észak felé azonban a medence központi 
részét vágják el a vetők. így például: 
néhány kilométerre a somióvásárhelyi 
szelvénytől /v.ö. 3.1.1./, mely a meden
ce eddig ismert legmélyebb régióját tár
ja fel, posztpaleogén vető határolja az 
eocént. E vető ÉNy-i szárnyán eocén kör
zetnek nyomát sem találjuk akár a Pan- 
nóniai-medence aljzatát, akár a Keleti- 
Alpok legkeletibb nyúlványait vizsgál
juk. Hasonló helyzet észlelhető az É- 
Bakonyban, ahol a bakonyszentkirályi 
szelvény mélytengeri fáciese mindössze 
néhány kilométerre van attól a vetőtől, 
amelyen túl a legközelebbi eocén Szlo
vákia belső-kárpáti fliszónájában ész
lelhető /l. és 19. ábra/.

A bakonyi eocén medence északi 
pereme ismeretlen. A vetők két módon is 
működhettek: normál vetőként, vagy1olda
las eltolódással. Az első esetben az eró

zió totális hatásaként tűnt el az eocén, 
a második esetben az oldalas elmozdulás 
"vitte él" a medence északi folytatását 
tetemes távolságra. Ha az utóbbi folyamat 
dominált, úgy elmondható, hogy a bakonyi 
medence északi részét eddig nem találtuk 
meg, s csak halvány reményünk lehet arra, 
■hogy talán a belső-kárpáti flisben majd 
egyszer felleljük.

A legnyilvánvalóbb tengeri össze
köttetés a Bakonyi Eocén Medencéből DNy 
felé nyomozható. Az északolasz és dinári 
'rokonságot markánsan jelzi a Tethysre jel
lemző fauna, így az Alveolinák, Nummuiíté
szek /KECSKEMÉTI 1980/, a tethys-i mollusz- 
kák,' stb. Azonfelül - habár nem hézagta- 
lanul - laterális kontinuitás észlelhető 
egészen a Karavankákig /Déli-Alpok/.

A Bakonytól DNy-ra az első ismert, 
fennmaradt láncszem az előfordulások sorá
ban a Zalai-medence aljzatában észlelt 
eocén. Felsőlutéciai - alsóbartoni self- 
mészkő /a Szőci Mészkővel azonos/, fedő
jében a bartoni hemipelágikus márga /Pad
ragi Márga/ rétegsorát számos szénhidro- 
‘génkutató fúrás harántolta. E fáciesekben 
a kor, vastagság, kifejlődés teljesen azo
nos a DNy-Bakonyban megismert eocénnel, 
így az utóbbi laterális folytatásának te
kintendők. Legfontosabb, eocént feltáró 
fúrások Zalában a Nagylengyel-500, Csatár- 
11, Bak-1 -2, -4, Zalatárnok-1, -2, Zalaszent 
mihály-1, -2 /NAGYMAROSY -VARGA 1988,
KŐRÖSSY 1988/. A bartoni Padragi Márgában 
piroklasztit közbetelepülések is megjelen
nék, de a Márga fedőjében egyes fúrások 
teljes' sztratovulkáni komplexumokat tártak 
fel több mint 1000 méteres vastagságban.
Az andezitvulkanitok kora bartoni - alsó 
priabonai. A zalai eocén összletet pannó- 
niai1formációk fedik diszkordánsan 1500- 
2000 m-es mélységben.

A következő eocén előfordulás DNy 
felé'továbbhaladva Észak-Horvátország és 
Észak-Szlavónia területéről ismert. "Töre
dékesen feltárt autochton mészkövek képvi
selik, melyek a Karavankáktól a koroskói 
területen át a magyarországi dombvidékekig 
nyomozhatók /SÍKIG - SIKIC 1979, p.113/.
Az idézett feltárások eocénje nincs meg
felelő részletességgel feldolgozva. A 
nagyforaminiférák alapján a lutáciai,
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Fig. 19. The location of the Bakony Lutetian-Priabonian Basin fragment within the 
Alpine-Dinaric-Carpathians iramé. Note the present pósition of the Laté 

Eocéné' /malnly Bartonian-Priabonian/ to Earliest Oligocene andesitio arc in the 
Dinario and Pannonian Area. Captions: l.Late Eocéné - Earliest Oligocene andesites
2.Lutetian-Priabonian marine sedimentary basins 3.Fault or lineament 4.Underthrust- 
ing and/or subduction ssones in the Paleogene 5.Eocéné flysch ő.Flysoh in generál
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2. ábra. Lutéciai - korai priabonai formációk a Bakony hegységben és a környező 
területeken, beleértve a késő miocén Pannóniái medencealjzatot is. Jel

kulcs: l.a délnyugati Bakony eocén rétegsora 2.az északkeleti Bakony eocén ré
tegsora 3.sekélytengeri eocén a Bakonytól ÉK-re 4.korai priabonai Piszkei Márga
5.késő priabonai Budai Márga Formáció az alján selfmészkővel ő.andezites vulkáni 
kőzetek /piroklasztikus és sztratovulkáni sorozatok/ 7.paleozoikum és mezozoikum 
a felszínen illetve felszínközeiben 8.neogén képződmények a felszínen, főként a 
késő miocén Pannóniai-medence 9.vetők 10.valószínű oldaleltolódások 11.Balaton 
vonal !iFig. 2. Lutetian to Early Priabonian formations in the Bakony and in the surrounding 

area, including the basement of the Laté Miocéné Pannonian Basin. Captions:
1.Eocéné sequence in the SW Bakony 2.Eocéné sequence in the HE Bakony 3.Shallow 
marine Eocéné in the area NE of the Bakony 4.Early Priqbonain Piszke Mari Formation
5.Laté Priabonian Buda Mari Formation with basal shelf limestone ő.Andesite volcanic 
rocké /pyroclastic and stratovolcanic sequences 7.Paleozoic and Mezozoic rocks on 
the surface or near to the surface 8.Neogene on the surface, mainly the Laté Miocéné 
Pannonian Basin 9.Faults lO.Probable wrench faults 11.Balaton Line
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bartoni'és priabonai emeletekbe tartoz
nak, míg nyugaton tengeri cuisient is 
találtak /SÍKIG - SIKIC 1979/.

A legteljesebb eocén előfbrdulást 
Zágrábtól északra, Zalától DNy-ra ismer
jük a Makole-ból /19. ábra/. A szlovéni
ai eocén erős gyűrődést szenvedett a ko
rai oligocénb.en és a késői miocénben.

Jelentékeny rokonság állapítható 
meg a Zágrábtól, délre kibukkanó dinári 
eocén /Zrinska gora, Bihac/1és a bakonyi 
eocén között, annak ellenére, hogy az 
élőbbit "flis" címszó alatt foglalják 
össze. A DNy-bakonyihoz hasonló lutéciai 
karbonátos self mészkőösszletei Isztri
ából és Dalmáciából mélyen benyúlnak a 
belső dinári területre, így pl. Zágráb
tól délre, a Zrinska gora vidékére.
SIKIC - SIKIC /1979/ szerint a "középső 
eocén" folyamán e karbonátos self drasz
tikusan elkeskenyedik, majd teljesen 
eltűnik, hogy a flis lerakódásának adja 
át helyét. Hasonló tendenciát láttunk a 
DNy-Bakonyban és Zalában, ahol hemipelá- 
gikus rnárga és turbidites-fluxoturbidi- 
tes homokok váltják fel a mészkőképző
dést a késői lutáoiaiban, korai bartonl- 
ban. Mi nem nevezzük flisnek a turbi- 
dites Padragi Márgát. A Dinaridák felé 
történő laterális nyomozás azonban a 
poszteocén takaróképződések és gyűrődé
sek miatt elég reménytelennek tűnnek.

Figyelemre méltó a fejlődéstörté
neti hasonlóság a Bakony és a Svájci- 
Alpok Helvétikumának eocénje között.
Az utóbbi terület eocénjét HERB /1988/ 
ismertette, mint egy ÉNy felé migráló 
transzgressziós sorozatot. A transz- 
gresszió ÉNy felé történő időbeli el
csúszása emlékeztet arra, amint a hazai 
eocén transzgressziók ÉK-i irányban 
egyre fiatalabbak. Rendkívüli a hason
lóság a két területen a fáeiesek egymás
utánjában is /mészkő, globigerinás már- 
ga, flis/. Ezen jelenségek mögött közös, 
vagy hasonló geodinamikai okokat téte
lezünk fel.

A külső-kárpáti flisövezettel va
ló kapcsolat nincs kielégítően bizonyít
va. Mindazáltal ilyen irányú ősföldrajzi 
összeköttetés valószínűsíthető /VASS et

al. 1979, BÁLDI 1982, 1983, 1986, ROYDEN - 
BÁLDI 1988/. Ez áz összeköttetés csak a 
késői bartoni-priabonai korszakokban áll
hatott fenn /BÁLDI - BEKE 1984/. Ezt meg-
■ előzőén csak a dinári-délalpi eocén tenger 
felé volt nyitottság, annál is inkább, mi
vel lutéöiai-bartoni üledékes kőzetek nem 
találhatók Észak-Magyarországon és Budapest
■ környékén. A faunisztikai eltérés is jelen
tős /SÁMUEL - SALAJ 1968 "Budai-típusú eo-
■cén"-je, ROYDEN - BÁLDI 1988/.

LEMEZTEKTONIKAI SPEKULÁCIÓK

Má:- korábban felhívtuk a figyelmet 
arra, hogy a külső-kárpáti flistakax’ók 
1palinspasztikus rekonstrukciója igen tete
mes "szabad" teret igényel a Kárpátok ívén 
•belüli régióban /BÁLDI 1982, 1983, 1986, 
ROYDEN - BÁLDI 1988/. A jelenleg itt talál
ható tektonikai egységek messze DNy-ról 
"vándoroltak" ide. Ennek a folyamatnak a 
fő1ideje a középső és késői miocénre tehe
tő, 1 mivel’az említett flis-takarók felto
lódásainak /vagy alátolódásainak/ döntő 
része is ebben az időszakban játszódott 
•le. KÁZMÉR - KOVÁCS /1985/ továbbfejleszt
ve ezt az'elgondolást, a Drauzugból,való 
kipréselődéssel adtak magyarázatot a frag
mentumok "Continental escape" jellegű ÉK- 
i irányú kilökődésére. BÁLLÁ /1987/ szerint 
a Mecsek-tiszai fragmentum paleomágnesea 
adatok alapján1 messze keletre forgatható 
vissza egy palinspasztikus rekonstrukció 
keretében, így valóban "marad" hely egy 
szélesebb flisóceán számára.

A fenti hipotézisekből következően 
a Bakony-zalai eocén eredeti képződési
■ helye valahol a Keleti-Alpok és a Déli- 
Alpok' - Dinaridák- közötti régióhoz illeszt
hető. Mint láttuk, a dinári rokonvonások 
fennállnak a szedimentációs események fej
lődésében és a faunában egyaránt. Úgyszin
tén illeszthető lenne esetleg a Zala-velen- 
cei1 andezites ív a belső-dinári vonulatok
ban észlelt felsőeocén - korai oligocén 
andezit övezetéhez, amelyet a Dinaridák- 
ban lejátszódott késői eocén A típusú 
szubdükciós, alátolódásos folyamat produk
tumának tartanak. Ilyen értelemben a 
Bakony-zalai medence ívmögötti /back-arc/ 
jellege eléggé nyilvánvaló lenne. A mio-_
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óén csapásirányú vetődései tépték le a 
dinári andezitívről a Zala-velenceit és 
juttatták a Balaton-vonal, vagy a Közép
magyarországi vonal mentén ÉK-re.

Egy másik gondolatmenet szerint 
a Keleti-Alpok késői eocén, dél felé 
'alábukó európai lemezének szubdukciéjá- 
ból vezetnénk le a Zala-veleiiccd ívet.
Ez esetben ív előtti /fore-arc/ depresz- 
1szióról lenne szó. Tőle északra és nyu
gatra meg kellene találnunk a megfelelő 
árokkitöltő és egyéb flisösszleteket, 
amelyeket a rhenodanubiai, de főleg a 
belső és külső kárpáti fliskomplexumok- 
ban esetleg fel is ismerhetünk.

A fenti bonyolult spekulációk és 
lehetőségek közül a valószínűbb megoldás 
megtalálására további intenzív adatgyűj
tő, elemző kutatásokra lesz szükségünk.

KÖSZÖNETEK

A jelen kutatási téma kidolgozására a 
Magyar Tudományos Akadémia 3370113 számú 
OTKA témája adott lehetőséget és anyagi 
fedezetet. A szerzők a párizsi P. et M. 
Curie Egyetem Üledékes Földtani Labora
tóriuma és az ELTE Földtani Tanszéke 
közötti együttműködés keretében végzett 
közös munkáért és segítségért elsősor
ban Prof. J. Dercourt-nak tartoznak kö
szönettel. Az említett OTKA téma kereté
ben végzett vizsgálatai eredményét számos 
kollégánk tette részünkre hozzáférhetővé 
saját munkájuk leírása előtt, így hálásak 
vagyunk információikért Monostori M., 
NAGYMAROSY A., Kecskeméti T., Vörös A., 
Kázmér M. Horváthné Kollányi K., Kókay
J., Szabó Cs., Bernhardt B. és Daridáné 
Tichy M. kollégáinknak. Munkánk elkészü
léséhez nagyban hozzájárult Leól-Őssy 
Sz., Szabó S. és Honfi Jánosné segítsége.
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