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Dr. Ronda József

A földtani nyersanyagkészletek tudományosan megalapo
zott felmérésére irányuló munka fokozottan időszerűvé, tet
te az ősföldrajzi viszonyok alapos vizsgálatát. Ennek kap
csán az elmúlt évtizedben hazánkban is előtérbe került a 
fáciesviszonyok részletező vizsgálatának, s térképi ábrá
zolásának feladata,,

A középhegységi jura fáciesvizsgálatának jelentőségét 
fokozza az a tény, hogy a mediterrán régióban általánosan 
elterjedt képződményeket is tartalmaz/"ammonitico rosso", 
"Hierlatz" mészkő, rodiolarit stb,/* S ezek beható vizsgá
latát az egyéb mediterrán területekéhez képest kedvezőbb 
földtani viszonyaink előnyösen befolyásolják. A munka,mely
nek néhány eredményét ismertetjük fáciestérképek szerkesz
tését előkészitő célzattal, elsősorban az egyes térképileg 
is elkülöníthető juraképződmények jellemzésére irányult. E 
munka keretein belül, miután a középhegységi jura elsősor
ban vegyi biogén eredetű képződményekből áll, jelentős sze
repet kapott az őslénytani vizsgálati módszer. Általánosan 
azonban csak a vékonycsiszolatos-mikroszkópos vizsgálatokat 
tudtuk kiterjedtebben alkalmazni, E vizsgálatok alkalmazá
sának előnyeit és korlátáit néhány, a mediterrán régióban . 
gyakori juraképződmény vizsgálata során szerzett tapaszta
lat ismertetése kapcsán mutatjuk be.

I. Ammonitico rosso
A képződmény neve olasz kőfejtőmunkásoktól származik, 

akik Észak-Olaszországban Verona környékén bányászott mész
követ nevezték "rosso ana3onitico"-nak« E megjelölést "cal- 
care ammonitico rosso’1 néven de Zigno /1850/ vezette be a 
földtani irodalomba. Az "ammonitico rosso fácies"-re vonat
kozó ismereteket J, Aubouin foglalta Össze ,/1964/h Egyidejii-
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lég az "ammonitico rosso" térbeli kapcsolatainak és regio
nális elterjedésének vizsgálatával e "fácies." ősföldrajzi 
jelentőségére is fclliivta a figyelmet, A vonatkozó irodalom 
hazai vizsgálati eredményekkel kiegészített első ismerteté
sét Gé£zy B. végezte el /1966/. A vonatkozó irodalom ismer
tetésére ezért csupán az üledékföldtani jellegek, témánk ál
tal megkívánt rövid ismertetésére térünk ki.

J, Aubovlri /1964/ az "ammonitico rosso"-nak két válto
zatát különbözteti meg.

1,/ "Meszes ammonitico rosso", Vörös vagy zöld, néha 
fehér, gyakran egyenetlenül színezett, legalább részben gu
mós szerkezeti ammoniteszes mészkő. Van Aptyhusokat tartal
mazó, vagy majdnem meddő, ősmaradványmentes változata ise 
Közös jellemző a kondenzált üledékképződés. A kondenzáció 
visszavezethető;

a,/ Az üledékképződés rendkívül lassú, de folyamatos 
voltára, A mészkő tökéletlenül gumós. Az AmmonÍté

szek nehezen kiszabadíthatok, mindkét oldalukon megőrzöttek, 
felső részük nem leoldott. A rétegek deformálódása diagene
tikus hatásokra vezethető vissza. E típusba sorolható Wahner 
/1886/ "Elascrkalk"- ja, és a Hol Imán /1962/ által a "Flaser- 
kalk'-kal azonosított "tarka cephalopodás mészkő",

b./ Az üledékképződés szünetelésére mint határjelenség
re és a meg-megismétlődő oldódás utján történő lepusztulás
ra. A gumós jelleg elsősorban szingenetikus. Az Ammonitesek 
felső része gyakran leoldott. A rétegek felső határfelülete 
egyenetlen, gyakran vas-mangánoxidos kemény felszín /hard- 
ground/, E típusba tartozik Wahner /1886/ "Knollenkaik"-ja, 
egyéb szerzők "Mandelkalk"-ja. E csoportba sorolta Hollman 
/1962/ az adnethi rétegeket isu

A fenti képződményeket J. Aubouin kiemelt helyzetű, de 
a csekélytengeri régió alsó határa alatt lévő hátságokon és 
azok peremén keletkezettnek tekinti. A kondenzált üledékkép
ződés mellett jellemzőnek tartja, a változó vastagságot, a 
"kemény felszinek"-kel kapcsolatos rétegtani hézagokat és a
G5524/EA.
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gyakran nem összefüggő elterjedést, E mellett hangsúlyozza, 
hogy a "meszes ammonitico rosso" gyakran a neritikusból a pe- 
lágikus környezetbe való átmenetet jelzi. Megfigyelése szerint 
ilyenkor mindig sekélytengeri képződmények kifejlődése előzi 
meg0

2./ "Márgás ammonitico rosso", Vörös vagy zöld /sokszor 
kékes árnyalatú szürke, mint a márgák általában/ gyakran kis
sé kovás mészmárga, melybe az előző tipussal azonos vagy ahhoz 
közelálló gumós mészkőkczetbetelepülések iktatódnak. Az előző 
tipushoz képest kevésbé kondenzált, A "kemény felszinek"-hez 
kötött rétegtani hézagok hiányzanak, oldalirányban azonban 
átmehet ilyen képződménybe, J. Aubouin az üledékgyüjtő árkai
nak oldalán kifejlődött képződménynek tekinti, mely az árok pe
remén határozottan gumós, mig az árok tengelye felé többé-kevés- 
bé fokozatosan közönséges mészmárga rétegekbe megy át.

A középhegységi jurában több szintben találhatók "ammoni
tico rosso" tipusu képződmények. Ezeket eddig három, általános 
jellegükben eltérő kifejlődési területen vizsgáltuk,

a./ A "Bakonycsernyei Tüzköves-árok" és környéke
A "Tüzköves-árok" szelvényében lévő "ammonitico rosso" 

kifejlődésü liász dogger rétegek őslénytani vizsgálatát Gé£zy B, 
végezte elő Magunk az árok szelvényében végzett kiegés’zitő vizs
gálatok mellett elsősorban a kisérő juraképződmények vizsgála
tára fordítottunk gondot,

E területen az "ammonitico rosso" mészköves és márgás ki
fejlődése egyaránt megtalálható. Az árok szelvényében a mészkö
ves "ammonitico rosso" a középső liász egészét kitölti. /A Tüz- 
köves árok NyDNy-i folytatásában agyagos gumós márgás kifejlő
dése is ismert,/ fekvője szinemuri krinoideás, szivacstüs tüzlcö- 
ves mészkő. Ennek felső szakasza Ammonitesz faunát is tartalma#. 
A faunában gazdagabb rétegek gyakran egyenetlen, hullámos fel- 
szinüek, esetenként gyengén gumós jellegűek, E rétegekből fej
lődik ki igen csekély átmenettel a középső liász "ammonitico 
rosso", Gé^zy B„ által feldolgozott ammoniteszei általában mind
két oldalukon megtartott kőbelek, az árok középső szakaszán he- 
05527/FA.
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lyénként vékony vas-maigánoxid kéreggel boritott héjas pél
dányok, Vékony csiszolatban vizsgált ősmaradványai; kevés 
vagy közepes mennyiségű Echinodermata töredék, a rétegsor
ban felfelé haladva közepes mennyiségű, majd kevés átkalci- 
tosodott szivacstü, igen kevés Mollusca-héjtöredék, /A da
rabszámra meg nem határozható ősmaradványoknál gyakorisági
indexet használtunk; 1, igen kevés, 2, kevés, 3. közepes,

24. sok, 5. kőzetalkotó. /Foramini ferák 12 db/cm , Ostraco-
2 2 2 da 6 db/cm , apró csiga 1 db/cm , Ammonita embrió 3 db/cm ,

2Globochaeta töredék 23 db/cm .
E középső liász rétegekre éles határral "kemény fel

szín"/ az "ammonitico rosso"' márgás kifejlődése, barnás-vö
rös ammoniteszes felső liász mészmárga, majd aalénibajóci 
agyagos gumós ammoniteszes mészkő települ. Az ammoniteszek 
általában mindkét oldalukon megtartott kőbelek, Vékonycsi- 
szolatban uralkodóak a Posidonia-Paleotrix töredékek, Gya-.. 
.koriságuk általában közepes, de egyes szakaszokon lehet ke-pvés vagy sok. PLadiolária átlagosan 3 db/cm , a Globochaeták

2mennyisége az alsó szakaszon 30-60 db/cm , a felső szakaszon 
25-10 db/cm , Egyes rétegekben kivételesen egy-két Foramini- 

fera és Echinodermata töredék is található, A mészmárgában 
és az agyagosabb részeken a mikroméretü ősmaradványol oldó
dásra visszavezethetően rossz megtartásuak,

E rétegekre radiolarit közbetelepüléseket tartalmazó 
posidoniás-paleotrixes, radioláriás tüzköves mészkő, majd 
csaknem kizárólag radioláriavázakat tartalmazó radiolarit 
települ, '

A radiolaritra éles határral gyengén gumós, Ammónite- 
szeket csak egyes szelvényekben tartalmazó maim mészkő kö
vetkezik, E képződményt gumós jellege, csekély vastagsága, 
az "ammonitico rosso" kategóriába utalja. Mikrofaunájában 
a fenéklakó és plankton! elemek mennyisége közel azonos.

A vázolt vizsgálati eredmények ismeretében megállapít
ható, hogy az "ammonitico rosso" Géczy B. korábbi megállapi-
05522/FA
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tásaival s Jr Aubouin fáciestani vizsgálati eredményeivel 
egyezően szelvényünkben is a sekélytengeri régió alsó hatá
rát illa a sekélytengeriből a sekélybatiálisba való átmene
tet jelzi.

b , / Kávás hegy-, Lókut i-domb „környéke

E területen az "ammonitico rosso" a szinemuri emelet-, 
ben kovaszivacstűs, krinoideás tűzköves mészkőbe közbetele
pült, kis távolságon belül kiékelődő rétegek formájában je
lenik meg. Jellemzői; a Cephalopodákban való gazdagság, az 
egyenetlen rétegfelszinek, ill, a - többé-kevésbé kifejezett 
gumós jelleg, a krinoideák és szivacstűk bezáró képződmények
hez képest alárendelt szerepe. Az ammoniteszek mindkét ol
dalukon megtartott kőbelek, ritkábban vas-mangánoxidkérges 
héjas példányok.

A középső liász "ammonitico rosso" általában a doméri 
emelet alsó részére korlátozódik. Fekvője és fedője krinoi
deás, kovaszivacstüs, tűzköves,mészkő9 Horizontális elter
jedése a szinemuri "ammonitico rosso"-énál állandóbb, de a 
mozgatottabb környezetben keletkezett képződmények felé ugyan
csak kiékelődik. Ammoniteszei általában mindkét oldalukon 
megtartott kőbelek. Héjas példány csak ritkábban, vss-man- 
gánoxidos bekérgezés esetén található.

Felső liász "ammonitico rosso" e területen csak korlá
tozott elterjedésben ismert. Az eplényi mangánércbánya terü
letén agyagos gumós, helyenként tüzköves ammoniteszes mészkő 
található. Fekvője a mangánérces rétegcsoport, felfelé agya
gos márgás közbetelepüléseket tartalmazó posidoniás-paleo- 
trixes, radioláriás lemezes tüzköves mészkőbe fejlődik át. 
Mikrofaunája uralkodóan Posidoniákból ills Paleotrixekből és 
Radioláriákból áll, Ammoniteszei általában nagyon rossz ma- 
gatartásu leoldott kőbelek. Heteropikus képződményei, a po- 
sidoniás-paleotrixes, radioláriás, lemezes, tüzköves mészkő.
mg helyeken pedig glaukonitos, krinoideás, föraminiferás
ill. vörös krinoideás mészkő„ 
05521/FA.
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A posidoniás-paleotrixes, radioláriás, lemezes, tüzköves 
mészkőbe települten a dcgger alsó részébe tartozó ”ammonitico 
rosso” is ismert a Lókuti-dombról, Mikro fa imájában a Posidonia- 
Paleotrix vázelemek az.uralkodók, Ammoniteszei mindkét oldalu
kon megtartott kőbelek, Heteropikus képződményei a posidoniás- 
paleotrixes, radioláriás, lemezes, tüzköves, mészkő, más irány
ban pedig ugyanezen mészkő agyagos, márgás közbetelepüléseket 
tartalmazó változata0

Az egyes helyeken ”ammonitico rosso” közbetelepüléseket 
tartalmazó posidoniás-paleotrixes, radioláriás mészkőre felfe
lé éles határral vagy átmenettel radiolarit települ, Erre éles 
határral a maim ”ammonitico rosso” tipusu agyagos gumós mészkö
ve következik, mely folyamatosan biancone tipusu mészmárgába 
fejlődik át,

A Káváshegy - Lókuti-domb szelvényében található ”ammoni- 
tico rosso” tehát a Tüzköves-árok szelvényében megismertekkel 
azonos ősföldrajzi értékűnek bizonyult. Jelentéktelen eltérés
nek talán a szinemuri és doraéri ”ammonitico rosso” egy árnya
lattal sekélyebb keletkezési mélysége tekinthető,

c• / Üledékhézaggal, települő ”ammonitico rosso”
A középhegységi jurában az üledékházaggal települő ammoni- 

teszes mészkövek települési jellegeiket, egyéb képződményekhez 
való kapcsolatukat tekintve viszonylag változatosak. Az. ismert 
ill. vizsgált nagyszámú szelvény közül azonban csupán néhány 
tartalmaz ”ammonitico rosso”-nak tekinthető képződményt. Példa
ként a herendi Somhegy - Hajaghegycsoport - bakonybéli Somhegy - 
Hárskút község által közrezárt terű],etet ismertetjük,

E területen a szinemuri emelet felső részébe sorolt vörös 
ammoniteszes mészkő, a dachsteini tipusu mészkő igen gyengén 
egyenetlen felszínére települ. A mészkő gyengén gumós jellegű, 
gyakran hullámos-egyenetlen rétegfelszinü, Makrofaunája vas- 
mangánoxidkérges vagy mindkét oldalukon ép kőbélmegtartásu Ammo- 
niteszekből, néhány Belemnites rostrumból és egy-két magános kő- 
raliból áll. Mikrofaunája krinoidea vázrészek, fenéklakó fora- 
miniferák /gyakoriak az Involutina és Trocholina fajok/, apró 
03191/EA.
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csigák, Ammonita embriók és Globochaetákbol áll, E képződ
ményre paenakkordánsan kissé gumós vagy gyengén agyagos gu
mós csekély vastagságú dogger mészkő települ. Ammoniteszei 
vas-mangánoxidkérgesek vagy mindkét oldalukon megtartott kő- 
belek. Mikrofaunájában gyakoriak a Posiaoníák-Paleotrixek, a 
Globigerina félék, Globochaeta vázelemek, Ammonitesz embriók. 
Feltűnő, hogy az űledékhézaggal való település ellenére a fe
néklakó Foraminiferák csaknem teljesen hiányoznak. Az•Schino- 
dermata töredékek gyéren és elsősorban a képződmény alsó sza
kaszán jelentkeznek. A rétegsor a fiatalabb képződmények felé 
üledékfolytonos. Az "ammonitico rosso" posidoniás-paleotrixes, 
radioláriás mészkőbe vagy rövid átmenettel radiolaritba fej
lődik át,

A szinemuri és a dogger "ammonitico rosso" között törme
lékagyag, az eddig ismert feltárásokban nincs. Figyelemre mél
tó, hogy a szinemuri "ammonitico rosso" és a hasonló kifejlő- 
désü dogger rétegek a közöttük lévő jelentős üledékhézag el
lenére is a "folyamatos kifejlődésü" területeken tapasztalt 
mélyülési tendenciát jelzik, A szinemuriban fenéklakó alakok, 
a doggerban a planktoni formák az uralkodók. E tények nagyobb 
időtartamra kiterjedő tengerszint alatti keletkezésű üledék
szünetre utalnak.

A középhegységi "ammonitico rosso" fáciestani, ősföldraj
zi jelentőségének 'vizsgálata során szerzett módszertani tapasz
talatok a következőkben foglalhatók össze,

a, / képződményeinkben az őslénytani vizsgálati módszer 
eredményesen alkalmazható környezettani vizsgálatokra. Eredmé
nyessége jelentősen növekszik, ha nemcsak egy-egy ősmaradvány
csoport, hanem a teljes fellelhető ősmaradványanyag vizsgála
tára terjed ki.

b, / A környezettani vizsgálatok megbizhatósága növekszik, 
ha a vizsgálatokat a jellemző kifejlődési területek tipusszel- 
vénycin végezzük.

c, / Fáciestani, környezettani értékelésnél az egy szerel
vényben végzett vizsgálatokból elsősorban az üledékgyüjtő adott 
05146/FA.



8

pontján végbement mélységváltóvásokra következtethetünk. Meg
bízható ősföldrajzi következtetések kialakításához a képződ
mények térbeli vizsgálata, alkalmasan kiválasztott szintenként 
szerkesztett fáciestérképek készítése szükséges,

d./ Képződményeink vegyi biogén eredete miatt a fácies 
megállapitására használható módszerek közül az őslénytani vizs
gálati módszer alkalmazható a legáltalánosabban s esetünkben 
ez a legkisebb költségigényű is. Az ősföldrajzi kép kialakítá
sának feladata azonban ásványtani, kőzettani, geokémiai vizsgá
latok alkalmazását is szükségessé teszi.

05145/FA.


