
Bevezetés és földtani felépítés

A Szegedi Dolomit Formációba sorolt sötétszürke szí -
nű, általában erősen töredezett, breccsásodott dolomit a
Szegedi-medence területének legjellegzetesebb mezozoos
képződménye. Az elmúlt néhány évtizedben az üllési kuta -
tási területen közel félszáz fúrás mélyült, és különböző
vastagságban csaknem valamennyi harántolta a Szegedi

Dolomit Formációt (T. KOVÁCS 1977; BÉRCZINÉ MAKK

1985, 1986; HORVÁTH 1990; BÉRCZINÉ MAKK et al. 2004). A
képződmény jellemzője a nagyfokú dolomitosodás és át -
kristályosodás, ami megnehezíti a fáciesek pontos megha -
tározását és a litosztratigráfiai egységek korrelációját, ezért
a mészkő szövetét és ősmaradványait megőrző minta szere -
pe fokozottan felértékelődik. Jelen munkánkban egy kivéte -
lesen gazdag és jó megtartású ősmaradvány-együttest
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Formation, Üllés (Szeged Basin, Hungary)

Abstract
The dark grey, brecciated dolomite, which is classified in the Szeged Dolomite Formation, is the most characteristic

Mesozoic formation in the Szeged Basin. The representative feature of the formation is the pervasive dolomitization and
recrystallization, which accounts for the poor preservation and low specimen number of fossils.

This work is a report on the results of a study of an exceptionally rich and well-preserved fossil assemblage. In the thin
sections of the Üllés–18 well (Core #6), besides a Hoyenella–Glomospirella–Glomospira-dominated foraminifer as -
semblage, algae colonies and ostracod double shells were also observed. The special nature of the sample was given by a
juvenile specimen of a Megalodontidae (Bivalvia).

The carbonate microfacies and fossil assemblage indicate Middle Triassic (Upper Anisian – Ladinian), shallow,
backreef-lagoon environments and waters of elevated salinity during the deposition. This high salinity seawater could
have played a role in the near-surface dolomitization of the formation.
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Összefoglalás
A Szegedi Dolomit Formációba sorolt sötétszürke, breccsásodott dolomit a Szegedi-medence legjellegzetesebb

mezozoos képződménye. Jellemzője a több fázisú dolomitosodás és átkristályosodás, ami magyarázza az ősmarad -
ványok rossz megtartását és szegényességét.

Jelen munkánkban egy kivételesen gazdag és jó megtartású ősmaradvány-együttes vizsgálati eredményeiről számo -
lunk be. Az Üllés–18 fúrás 6. mf kőzetanyagából készült vékonycsiszolatokban Hoyenella–Glomospirella–Glomospira
dominanciájú foraminifera-együttes mellett alga telepfoszlányokat és ostracoda kettős teknőket is megfigyeltünk. A
minta különlegességét egy Megalodontidae kagyló juvenilis példánya adja. 

A kőzet mikrofáciese és ősmaradvány-együttese középső-triász, felső-anisusi–ladin korú, megnövekedett sótar tal -
mú, sekélytengeri, zátonyháttér–lagúna környezetet valószínűsít. A bepárlódott, magas sótartalmú tengervíz szerepet
játszhatott a formáció dolomitosodásában.
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tartal mazó minta vizsgálati eredményeiről számolunk be,
mely a Szegedi Dolomit Formáció újraértékelése során
(GARAGULY et al. 2017) került elő az 1978-ban mélyült
Üllés–18 fúrásból (6. mf. 4. magrész 2474,5 m). A fúrás
helyzetét az 1. ábra szemlélteti.

A Szegedi Dolomit Formáció kőzetanyaga döntően
különféle dolomitváltozatokból épül fel, melyekben a dolo -
mitosodás során az eredeti mészkő szövete részben, vagy
teljesen felülíródott (BÉRCZINÉ MAKK et al. 2004). GARAGULY

et al. (2017) szerint a diagenezis korai szakaszá ban, a fel -
színközeli és a sekély betemetődés során szövet meg őrző, a
prekurzor kőzet kristályméretének megfelelő, illetve
szövet romboló planáris-s típusú, finom–közép kris tályos
dolomittípusok képződtek. Ezek a korai diagenetikus ere -
detű dolomitszövetek a közepes és mély betemetődés során
helyenként közép–durvakristályos, cukorszövetű do lo mittá
kristályosodhattak át.

Az alárendelt mennyiségben előforduló, szövetmegőrző
dolomitosodáson átesett minták mikrofáciesének meghatá -
rozása (HORVÁTH 1990, GARAGULY et al. 2017), valamint a
képződményből leírt (BÉRCZINÉ MAKK 1985, 1986) szegé -
nyes ősmaradvány-együttes alapján az üledékfelhalmozó dás
szupra- és intertidális, sekélytengeri környezetben, la gú  nák -
ban, valamint mészhomokdombokon történt. Az ed dig
megis mert, elsősorban az üllési területen kívüli fúrá sokból
meghatározott alga- és foraminifera-együttes (I. táb lázat)
középső-triász, késő-anisusi–ladin kort jelez (BÉRCZINÉ

MAKK 1985, 1986; HORVÁTH 1990; BÉRCZINÉ MAKK et al.
2004).

A vizsgált üllési fúrás a Tiszai-főegység Békés–Codrui-
zónájának területére esik (1. ábra), amelyen a kora-triász
sziliciklasztos, kontinentális üledékképződést nagy kiterje -
désű sekélyvízi rámpa váltotta fel a kora-anisusiban. A
középső-anisusitól kezdődően ez a rámpa széttagolódott,
melynek következtében a Tiszai-főegység legnagyobb ré -
szén intrashelf medencék és nagyméretű karbonátplat for -
mok jöttek létre (BLEAHU et al. 1994, HAAS & PÉRÓ 2004).
Feltehetően egy ilyen, nagyméretű platformon, zátonyhát -
téri lagúnában ülepedtek le a Szegedi Dolomit Formáció
képződményei. Intra-shelf jellegű, hemipelágikus–pelági -
kus középső-triász képződmények legközelebbi előfordu -
lása jelen orientáció szerint a vizsgált területtől délre, a
Vajdaságban ismert (KEMENCI & ČANOVIĆ 1997).

Eredmények és értelmezésük

Az Üllés–18 fúrás 6/4-es magmintáját sötétszürke–
fekete, dolomitos mészkő alkotja, amelyet fehér karbonát -
erek sűrűn átjárnak. A vékonycsiszolatok alapján a részle -
gesen dolomitosodott mészkőminta mikrofáciese bioklasz -
tos–peloidos grainstone–boundstone, amely valószínűleg
mikrobás eredetű csomós mikritet tartalmaz (2. ábra, a és
b). A kőzetszövet jellegzetessége, hogy heterogén eloszlás -
ban tartalmaz bioklasztszemcséket (juvenilis kagylóhéj-
töredékek, ostracoda- és foraminiferavázak, alárendelten
gastropoda-, echinodermata- és mészalgatöredék), mikri -
tes–mikropátos és pátos kalcitot, valamint hintetten 100–
300 µm-es, euhedrális dolomitkristályokat (2. ábra, c és d). 
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1. ábra. A mintázott fúrás elhelyezkedése a Szegedi-medence aljzatának földtani térképén (HAAS et al. 2010, módosítva)
Jelkulcs: 1) Középső-triász sekélytengeri, sziliciklasztos és karbonátos kőzetek; 2) Alsó-triász folyóvízi és delta fáciesű, sziliciklasztos képződmények; 3) Jura és kréta képződmények; 4)
Mezozoikumnál idősebb képződmények és metamorfitok; 5) Ismeretlen medencealjzat; X = mintázott fúrás

Figure 1. Location of the study area on the generalised geologic map of basement formations of the Szeged Basin (HAAS et al. 2010, modified) 
Legend: 1) Middle Triassic shallow marine siliciclastic and carbonate formations; 2) Lower Triassic siliciclastic formations of fluvial and delta facies; 3) Jurassic and Cretaceous formations; 4)
Pre-Mesozoic and metamorphic complexes; 5) Unknown basement; X = sampled well



A mintában meghatározott ősmaradvány együttest az I.
táblázat foglalja össze. A bioklasztok között legnagyobb
méretben (néhány millimétertől 1–2 centiméterig) külön -
féle mollusca (Gastropoda, Bivalvia) metszetei jelennek
meg (2. ábra, a és e–g). A kagylók közül legmeglepőbb
leletnek a makroszkóposan (2. ábra, f) és mikroszkóposan is
megfigyelhető (2. ábra, g), erős fogazatú, juvenilis kagyló-
maradványok bizonyultak, melyek közül az előbbit felté te -
le sen Megalodontidae-nek tartunk.

A mikrofosszília-együttesben domináló Glomospira-
félék (Hoyenella, Glomospira, Glomospirella) (3. ábra, a–c)
korjelző értéke csekély, mivel mind alsó-, mind középső- és
felső-triász üledékekből is ismertek a világ számos pontjáról
(ZANINETTI 1976, SALAJ et al. 1983, KOLAR-JURKOVŠEK et al.
2013). Az egy példányban előkerült Trochammina cf. almta -
lensis KOEHN-ZANINETTI (3. ábra, d) rétegtani értékéről
megoszlanak a vélemények. ORAVECZNÉ-SCHAFFER (1987)
sze rint a felső-anisusi–ladin üledékek ben fordul elő Európától
a Távol-Keletig. VELLEDITS et al. (2011) a fajt felső-anisusi–
nori üledékekre tartják jellem zőnek. BÉRCZINÉ MAKK (1996)
szerint azonban a faj réteg tani értéke csekély, inkább fácies -
jelző szerepe emelhető ki, mivel lagúna környezetet jelez.

A Hoyenella–Glomospirella–Glomospira dominanciá -
jú foraminifera-együttes tipikus stressz fauna, ami a nor -
málistól eltérő, akár hiperszalin környezetet jelezhet

(GAŹDZICKI 1983). Az együttesben a Hoyenella nagyszámú
előfordulása, valamint a Trochammina cf. almtalensis jelen -
léte sekélytengeri, zátonyháttér–lagúna környezetet igazol
(BÉRCZINÉ MAKK 1996, MAURER & RETTORI 2002). Ezt
támasztja alá az algatelep-foszlányok előfordulása is (2.
ábra, i–k). A gyakori ostracoda kettős teknő nagyon gyors
üledékképződést, vagy mikrobagyepben csapdázódást bi -
zo nyít. A Megalodontidae-maradványok szintén zátony lej -
tő vagy lagúna fáciest, és maximum néhány 10 méteres
mélységet jeleznek.

Következtetések

Mindezek alapján a vizsgált mészkőminta középső-
triász, felső-anisusi–ladin kora valószínűsíthető, és felte he -
tően egy, a Szegedi Dolomit Formációba tartozó, de a dolo -
mitosodásnak kevésbé kitett rétegből származhat. A minta
különlegességét adja, hogy Megalodontidae-marad ványok
Magyarországon ez idáig csak felső-triász felszíni feltárá -
sokból voltak ismertek (VÉGH-NEUBRANDT 1982). 

A megfigyelt karbonátos mikrofácies és a dokumentált
ősmaradvány-együttes elzárt, bepárolódó lagúna környe -
zetre utal, valószínűsíthetően a normál tengervíznél maga -
sabb sótartalommal. Ugyanakkor, a gipsz- és anhidrit-ás -
ványok, vagy azok nyomainak (pszeudomorfózák, oldódási
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I. táblázat. A Szegedi Dolomit Formációból korábbi tanulmányokban (BÉRCZINÉ MAKK 1985, 1986; HORVÁTH 1990;
BÉRCZINÉ MAKK et al. 2004) és a jelen munkában meghatározott ősmaradványok összefoglaló táblázata

Table I. Summary of the previously described fossils (BÉRCZINÉ MAKK 1985, 1986; HORVÁTH 1990; BÉRCZINÉ MAKK et al. 2004) and
ones determined in this study from the Szeged Dolomite Formation



nyomok) hiánya azt jelzi, hogy a bepárolódó tengervíz só -
tar talma nem érte el a gipsz kiválásához szükséges telí tett -
ségi szintet (WARREN 2000, MACHEL 2004). 

Az ilyen, megnövekedett sótartalmú tengervíznek

gyak  ran kulcsszerepe van a szupra- és intertidális üledékek
dolo mi tosodásában, ha a besűrűsödött, nagy Mg2+/Ca2+

arányú víz átszivároghat a laza mészüledékeken (WARREN

2000, MACHEL 2004). Hasonló folyamatoknak a Szegedi
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2. ábra. A Szegedi Dolomit Formációból származó dolomitosodott mészkő minta fényképei. a) és b) Mészkő, bioklasztos–peloidos grainstone–boundstone
mikrofáciessel; c) és d) Euhedrális–szubhedrális dolomitkristályok; e) Gastropoda-embrió metszete; f) és g) kagylóhéjak (f: makroszkópos kép); h) Ostracoda
kettős teknők; i); j) és k) Algatelep-töredékek.

Figure 2. Photomicrographs of dolomitised limestone sample from the Szeged Dolomite Formation (Üllés area). a) and b) Limestone with bioclastic–peloidic grainstone–
boundstone microfabric; c) and d) Euhedral–subhedral dolomite crystals; e) Gastropod embryo shell; f) and g) Bivalve shells (f: macroscopic view); h) Ostracod shells; i),
j) and k) Fragments of algal colonies, 1N = plane-polarized light



Dolomit Formációra általánosan jellemző (HORVÁTH 1990,
GARAGULY et al. 2017), kora-diagenetikus dolomitoso dás -

ban is szerepe lehetett, és a vizsgált mészkőmintában hin -
tetten megjelenő, euhedrális–szubhedrális dolomitkris tá -
lyok is ezen folyamat egy korai szakaszát reprezen tál -
hatják.

Eredményeink egybecsengenek a terület középső-triász
környezeti viszonyairól alkotott korábbi elképzelésekkel,
azokat új ismeretekkel egészítik ki. 
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3. ábra. Foraminiferák a Szegedi Dolomit Formációból. a) Hoyenella sinensis
HO, 1959; b) Glomospirella shengi HO, 1959; c) Glomospira regularis LIPINA,
1949; d) Trochammina cf. almtalensis KOEHN-ZANINETTI, 1968

Figure 3. Foraminifers from the Szeged Dolomite Formation. a) Hoyenella sinensis
HO, 1959; b) Glomospirella shengi HO, 1959; c) Glomospira regularis LIPINA, 1949;
d) Trochammina cf. almtalensis KOEHN-ZANINETTI, 1968. 1N = plane-polarized light
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