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ÚJ ALBAI KIFEJLŐDÉS AZ ÉSZAKKELETI BAKONYBAN 

Knauer József és Gellai Mária Bemadetta

BEVEZETÉS
Az É-i Bakony középső kréta rétegsorának főbb kifejlődési 

egységei szabad szemmel megfigyelhető kőzettani jellegeik és 
ősmaradvány tartalmuk alapján jól elhatárolhatók, az egységek 
részegységekre tagolhatók, melyek többsége követhető szintnek 
bizonyult. Egyes fauna- és flóraelemek - köztük az Orbitoli- 
nák - abundanciája is azonos helyzetben mutatkozott az egyes 
rétegsorokban. Legutóbb viszont egy csetényi bauxitkutató fú
rás újszerű, gazdagon orbitolinás kifejlődést haránt olt. Te
kintettel az Orbitolina dúsulásnak a rétegsorban szokatlan 
helyzetére, a Vértes-hegységi orbitolinit mészkőre emlékeztető 
megjelenésére, a rétegsor kis-Foraminiféra faunájának és alga
flórájának távolabbi kapcsolataira, vizsgálatainkat kibőví
tettük az EK-i Bakony megfelelő rétegsor szakaszainak újraér
telmezésével.
RÉTEGTANI ÉS KŐZETTANI ÁTTEKINTÉS

A második É-bakonyi középső kréta /albai-cenomán/ üledék
képződési ciklusba tartozó rétegsor, amint az HAUEB F* és
TAEGEP H-. alapvető munkái óta ismert, három nagy kőzettani
egységbe, formációba osztható. Alul foglal helyet a vegyes kő
zetkifej lödé síi, uralkodóan pelites összlet, melyet a TAEGER fé
le felfedezés helyéről ma Tési Formációnak nevezünk. Erre te
lepül a Zirci Mészkő Formáció, melynek neve a HAUER által ere
detileg a formáció alján elhelyezkedő pachyodontás zátonymész- 
kőnek adott név kiterjesztésével jött létre. Végül a Pénzes- 
kuti I.lárga Formáció következik, ebben lényegében a H á t t é r  féle 
pénzeskúti és nánai rétegek vannak összefoglalva /l. ábra/

A Tési Formációban az uralkodó pelitomorf kőzetek mellett 
mészkő is van. Valamennyi kőzetfajtában előfordul kvarchomok,
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néhol önálló homokkő réteggé dúsulva. A mészkő leggyakrabban a 
formáció zárótagozataként fejlődött ki, néhány dm-től néhány 
m-ig terjedő vastagságban; gyakran tartalmaz Ostreákat, 
Ostracodákat, ritkábban Echinodermata vázelemeket, szenese- 
dett növénytörmeléket. Többnyire kvarchomokos, a benne elő
forduló Orbitolinák sok kvarcszemcsét agglutináltak. Hasonló 
mészkő lencsék és padok a formáció mélyebb részében is talál
hatók - másfajta mészkövekkel együtt - anélkül, hogy határo
zott szintet alkotnának, eltekintve a formáció bázisán nagy 
területen kifejlődött, gyakran néhány m vastag mészkő tagozat
tól.

A Tési Formáció és a Zirci Mészkő Formáció határa egészen 
természetes módon az említett /sötétebb/ mészkő tagozat és a 
rákövetkező, néhol átmenettel, többnyire azonban a kőzetjelle
gek nagyon gyors megváltozásával kifejlődő, egy-két esetben 
éles határral települő, általában világos zátonymészkő között 
vonható meg, s ott is vonta meg minden kutató.

A két formáció legélesebb elhatárolódását a balinkai 
Ba-24o jelű fúrás feldolgozásakor észleltük /KNAUER J. 1964+/. 
A recvuieniás mészkő 557,8 m-ben a homokos, glaukonitos, apró 
ostreás "tési" mészkő egyenetlen felületére települ. Nem tart
juk teljesen kizártnak, hogy ez a felület denudációs jellegű, 
lokális denudáció létezésére utal a tési T-II jelű fúrás 
requieniás mészkövében talált munieriás mészkő kavics /WILLEMS 
T. 1953+/ és az ugyancsak tési Té-19 jelű fúrás hasonló szaka
szából említett "sötétszürke apti mészkő beágyazás" /ZSAUKÓ J. 
1969+/ is.

A Zirci Mészkő Formáció több eltérő kifejlődésből áll, me
lyek egy részét már HAUER F. elkülönítette, majd TELEGDI ROTH
K. és különösen ifj. NOSZKY j . munkássága nyomán kiraj
zolódott ezek jól követhető szint jellege, amit a 6o-as évek 
térképező és fúrási rétegsor feldolgozó munkájával sikerült a 
felmerült kétségekkel /VADÁSZ E. 196o/ szemben igazolni 
/KNAUER J. 1966/. Sikerült továbbá elkülöníteni és szintként 
követni egy-két korábban bizonytalanul értékelt, ill. össze
vontan kezelt kifejlődést. E mellett fény derült a Zirci For- 

+Az így jelölt hivatkozások rétegsor leírásokra utalnak
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máció és a Pénzeskúti Formáció közti, nagy területre kiterjedő 
üledékhézag, majd a Zirci Formáción belüli üledékhézagok léte
zésére is. /HAUEB F. 1862, 1878; TELE GDI R.ÖTH K. 1935; ifj. 
NOSZKY J. 1934, 1941, 1943; KNAUER- J. 1966, 1967, 197o;
KNAUER J. - VÉGH S. 1969/.
AZ ORBITOLINÁK ELTERJEDÉSE AZ É-I BAKONYBAN

A Tési Formációból régóta ismertek a zirci Cigány-árok or- 
bitolinás mészkő lemezei. Innen írta le MÉHES K. /1964/ az
0. baconica fajt. Szabad szemmel felismerhető Orbitolinák e 
formációból ezen kívül - tudomásunk szerint - csak néhány 
helyről kerültek elő. /Lókút, közelebbi lelőhely nélkül /ifj. 
NOSZKY J. 1935/; Olaszfalu 0-7 38,8-4o,o m, két 0. baconica 
példány szürke agyagmárgából /lég. FÜLÖP J.-ENAUER J., det. 
MÉHES K./; Porva Po-55 egy-egy példány a 39,4-4o,4 m közti 
zöld és olajbama foltos, leveles elválású homokos agyagmárgá
ból, ill. az 57,4-59,6 m közti világosszürke, gyéren kagylóhé
jas agyagmárgából /lég. ENAUER J./.

Mikroszkóposán több fúrási rétegsorban figyeltünk meg egy
két példányt a Tési F. felső mészkő tagozatában és - valamivel 
kevesebb esetben - a Zirci F. "requieniás mészkő" tagozatának 
legalsó szakaszában. A tagozat magasabb részén csak elvétve 
fordulnak elő. Az általunk vizsgált mintasorozatok és minta
csoportok alapján azonban állítható, hogy az Orbitolinák nem 
jellemzőek a képződményre.

A Zirci F. 2. /"mikrofaunás mészkő"/ tagozatának mikrofácies 
képéhez egy-egy Orbitolina metszet hozzá tartozik, kisebb cso
portosulásuk sem ritka. A 3. tagozatra az Orbitolinák viszony
lag nagy mennyisége, általában a szabad szemmel megfigyelhető 
példányok rendszeres előfordulása jellemző /"orbitolinás mész
kő"/. Az 0. praeconica MÉHES, 1964 /= 0. /0./ concava /LAMARCK 
1816/?/ populáció mellett a tagozat felső részén megjelenik a 
szokatlanul nagytermetű, lapos 0. texana lata MÉHES, 1964 alfaj 
is, amely elé'ggé gyakori a tagozat felső határául szolgáló 
"alsó faunás szint"-ben is. Az erre következő "táblás mészkő" 
tagozatból, valamint a Pénzeskúti Formációból tudomásunk sze
rint még nem került elő Orbitolina.
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A CSETÉNYI KIFEJLŐDÉS
A csetényi Cs-25 jelű bauxitkutató fúrással megismert gaz

dagon orbitolinás agyagos mészkő' kifejlődés a Zirci és a Tési
F. határán, valamint a "requieniás mészkő” tagozat egyes sza
kaszainak jelentős Orbitolina tartalma a fentiek fényében 
eléggé szokatlan és figyelemre méltó /2. ábra/.

A fúrás eocén rétegek alatt 248,3 m-ben érte el az albai 
képződményeket, majd 386,6-4o8,6 m között a bauxitos rétegcso
portot is harántolva 449,5 m-ben a Dachsteini Mészkő Formáci
óban állt meg.

Az itt 113,4 m vastag Tési F. /273,2-386,6 m/ zárótagozata 
8 dm szürke, szórtan apró sötétszürke, foltos, őst reás, kissé 
agyagos mészkő /CaCO^ 9o //, melynek agyagtartalma gumóköz- 
szerü sávokban dúsul /CaCO^ 73 //. lo cm szürke, márgás, puha 
kvarchomokkő közbeiktatódásával települ a tarka agyag összlet- 
re. A mészkő agyag és kvarchomok tartalma, valamint a homok
szemek mérete fölfelé csökken. Felső részében sok kvarchomokot 
agglutináló Orbitolinák jelennek meg. Az agyag és kvarchomok 
tartalom további csökkenésével /CaCCh 94-97 %  az Ostreák el
tűnésével kissé sötétebb szürke mészkőbe megy át, melyben az 
Orbitolinák mennyisége fölfelé növekszik. E szakaszban fölfelé 
haladva feltűnnek a szabad szemmel is látható példányok, első
sorban a kissé agyagos gumóközökben. Fenéklakó Foraminiférák 
több nemzetsége, valamint vörös alga faj jelenik meg; ezek 
nagyrészt kitartanak az albai rétegsor tetejéig. Említésre 
méltó közülük a hazánkban új Sabaudia minuta /HOFKER, 1965/, 
továbbá az eddig csak az eperkés-hegyi /Olaszfalu/requieniás 
mészkő szelvényből ismertetett Charentia cuvillieri NEUMANN, 
1965 és a Hensonina lenticularis /HENSON, 1947/ faj /PEYBERNES 
B. 1977/. Az előbbi Libanon, Portugália és a spanyol Pireneu- 
sok felső albai rétegeiből ismert, az utóbbit nagyobb terület
ről /DNy-Európa, K.-Európa, "Közép-Kelet"/ és tágabb rétegtani 
elterjedésben ,/albai-cenomán/ említik.

Erre a szakaszra szürke - sötétszürke, agyagközös - gumós 
orbitolinit mészkő települ /CaCO^ 9o—95 $/, amely már alig 
tartalmaz kvarchomokot. Az Orbitolinák a mikrofáciesben is
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uralkodnak. A populációt - úgy tűnik - egynél több fan alkotja. 
Megjelennek a Cuneolinák, de eltűnnek a vörös algák. Egy-két 
kagylóhéj töredék is felismerhető. E nagyon jellegzetes szakasz 
/267,3-271,o m/ fölött hirtelen megjelenik a Pachyodonta héj 
törmelék, újra előfordulnak vörös algák, a kőzet gyakorlatilag 
tiszta mészkő lesz, gumós jelleg csak egy-egy rövid szakaszon 
ismerhető "el. Az Orbitolinák megritkulnak, a nagyobb méretű 
példányok eltűnnek, legfelül már egyáltalán nincs Orbitolina.
A kőzetj bár nem a legjellegzetesebb kifejlődés, kétségtelenül 
a "requieniás mészkő!,-höz tartozik /261,5-267,3 m/.

Az albai rétegsor további szakasza a denudációs felszínig 
jellegzetes pachyodontás kifejlődés. Mikrofáciesét - egy-egy 
rövid szakasztól eltekintve - a különféle megtartási állapotú 
héjzuzalék kőzetalkotó mennyisége jellemzi. A Charentiákat a 
Dorothiák váltják föl, 2?o,l m fölött rendsz-eresen előfordul 
kevés koptatott Orbitolina.
A CSETÉNYI KIFEJLŐDÉS KÖRNYEZETE
A Tési P. vékony, de kitartó záró mészkő tagozata a képződési 
környezet kiegyenlítődését, egyúttal - a közvetlen feküben még 
jelentős kvarchomok mennyiségének jelentős csökkenésével - a 
terrigén hatás gyengülését jelzi. Ez a transzgressziv irányzat 
folytatódik a zátonymészkő képződés kezdetén is.

A csetényi kifejlődés területén némileg mélyebb, csendes- 
vizű medencerész jött létre, melyben a zátonyalkotók kezdetben 
nem telepedtek meg, az Orbitolinák viszont jó élettérre leltek 
a kissé agyagos mész iszapon. A kimélyülés maximuma az orbitoli- 
nit jellegű réteg lerakódása idejére esett, ebben a szakaszban 
van a legkevesebb helyben mozgatott elem is. Ugyancsak erre 
a szakaszra jellemző a granulomorf /mikrites/ alapanyag, míg a 
mészkő rétegsor más szakaszain jelentős, esetenként közel tel
jes pátitosodás figyelhető meg.

Az enyhe mélyedés feltöltődésével az üledékgyujtő más ré
szeihez hasonlóan kialakult a zátonyszeru miliő. Az egyszer már 
elszaporodott Orbitolinák azonban még sokáig elfogadható élet- 
feltételeket találtak. Nagy mennyiségük a requieniás mészkő 
alsó szakaszában tehát nem a zátony “környezet helyi specialitá-
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sában, hanem az Orbitolinák alkalmazkodó képességében leli ma
gyarázatát.
A CSETÉNYI KIFEJLŐDÉS KAPCSOLATA A KÖRNYEZŐ ALBAI RÉTEGSOROKKAL

A csetényi kifejlődés nyomait keresvén, mivel a kibúvásokban 
a Tési F. és a Zirci F. határa csak a legritkább esetben van 
feltárva, a Zirc és Mór közötti terület fúrási rétegsorait te
kintettük át, részben sa.ját leírásaink .alapján. Mint a 3. áb
rán látható, a Csetény-nagyvelegi süllyedőkben nincs adat, az 
ott mélyült fúrások paleogénben, vagy a Pénzeskúti Formációban 
álltak meg. Másutt számos fúrás harántolta a formációhatárt, 
de csak ötben Írtak le olyan kőzetet, amely a csetényi kifej
lődéssel rokon lehet /5. ábra/. A többiben a Tési F. záró ta
gozata jellegzetes kifejlődést, ostreás, ostracodás, munieriás, 
vagy gyéren Echinodermata vázelem töredékes mészkő, amelyre 
típusos pachyodontás, vagy héjzúzalékos mészkő települ, leg
alábbis a leírók nem láttak okot arra., hogy a requieniás mész
kő bázisán eltérő jellegű szakaszt különítsenek el.

A D-245 rétegsorában a Tési Formációt szürke, hullámosán 
vékonyréteges, márga rétegecskékkel tagolt, gyéren ostreás 
mészkő zárja/325,7-326,o m/. Szürke,.durvaszemcsés mészkő te
lepül rá, melynek szövete fölfelé finomodik /323,7-325,7 m/.
Ez esetleg a csetényi kifejlődés alsó szakaszának felel meg. 
Fölötte hasonló, de már pachyodontás mészkő következik.

A közelében mélyült D-227 bizonytalan besorolású, erősen 
homokos tarka agyagmárga alatt szürke, tömör, kristályos szö
vetű mészkövet harántolt /3o6,5-313,5 m/, melyben a leíró 
/BÁNYAI E. 1Q64+/ Orbitolinákat is észlelt. Alatta 314,1 m-ig 
zöldesszürke és sárgásbarna, lemezes mészmárga, majd tarka 
agyag következett. A szürke mészkő túl vastag ahhoz, hogy a 
Tési F. egyik mészkő lencséje legyen. Az .is kevéssé valószínű, 
hogy a Zirci F. "orbitolinás mészkő" tagozatához tartozzék 
/amely ez esetben töréssel érintkeznék feküjével/, mivel ez a 
tagozat, intraalbai denudáció következtében, a környéken álta
lában hiányzik /KNAUER J. in: KOPEK G. et al. 1967/. Mivel a 
leíró Pachyodontát sem említ, nem lehet kizárni, hogy a cse
tényi kifejlődéshez tartozik. Ellene szól némileg a "kristályos 
szövet".
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A D-243 beosztása NARDAI Z. /1967+/ szerint:
2 9 4 . 3 -  3 o 3 , 8  m mikrofaunás mészkő
303.8- 326,3 m bamásszürke requieniás mészkő
326.3- 335,8 m szürke, sötétszürke foltos requieniás mészkő, 

üregeiben agyag
335.8- 426,2 m a munieriás agyag összlet
A 22,5 m vastag barnásszürke mészkő felel meg a "requieniás 
mészkő" tagozatnak. Vastagsága összhangban van az EK-i Bakony- 
bél ismert legnagyobb vastagság értékekkel. Az alatta telepü- 
lő 9,5 m vastag szakaszból legfel.iebb 4-5 m tartozhat a Tési 
F. záró tagozatához. .

A D-81 rétegsorában KÓKAY J. /1953+/ a requieniás mészkő 
és a tarka márga között 5,4 m vastag szürke mészkövet említ 
/243,0-24C,4 m/, amely kissé vastag a Tési Formáció záró ta
gozatának. A rétegsor némiképpen a D-245-ére emlékeztet. Végül 
figyelmet érdemel a D-64, ugyancsak KÓKAY J. leírása /1951+/ 
alapján:
19o,o~21o,o m világos szürkésbama mészkő kevés Molluscával, 

Agria blumenbachival
210.0- 215,o m szürke, tömör, kissé márgás mészkő /ez tartozhat 

a csetényi kifejlődéshez/
215.0- 216,6 m világos szürkésbarna, tömör, repedékes mészkő 

/ez lehet a Tési P. zárótagja, a leíró nyilván jelentős kü
lönbséget látott a két szakasz között, ha érdemesnek tar
totta szétválasztani őket/

216,6-223,0 m tarka, homokos agyagmárga
Néhány fúrás a paleogénből albai mészkőbe jutott, s abban 

is állt meg. A szűkszavú leírásokból kivehető, hogy az Ne-9, 
a D-4o, -51, -lo2 ás -197 requieniás, ill. mikrofaunás mészkő
be jutott, akárcsak az ütve működő fúrással.mélyitett D-113.
A den-’dációs okokból elszigetelt D-78 "un. requieniás mészkő" 
szakasza, egy Dachsteini Mészkő kibúvás É-i oldalán, csak fenn- 
tartással vehető albainak. A zirci Z-5 eocén alatt, 71,5-So,5 
m között barnássárga, orbitolinás-molluszkás mészkövet tárt 
fel /KÓKAY J .  1952+/. Kétféleképpen értelmezhető a leirás: 
exogyrás kifejlődést! "alsó faunás szint", alatta az orbitoli-
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nás mészkő, vagy mikrofaunás mészkő /melyet akkoriban nem vá
lasztottak külön/, alatta a "requieniás mészkő".
ŐSFÖLDRAJZI KITEKINTÉS
PEYBERNES B., és COHRAD r/1979/ a Foraminifera fa m a  DNy— 
európai kapcsolatai mellett az alga-flóra hasonló kapcsola
tát is megállapította, mivel a pireneusi ún. Vimport flóra 
elemeit megtalálták a Zirci Formációban. Közülük a Para- 
phyllumot Csetényben és más szelvényekben mi is megtaláltuk.
A kapcsolat szerintük ősföldrajzi jelentőségű. A maimban és 
az alsó krétában ugyanisTAPONNTER P,/l977/ szerint a Piemont- 
kárpáti óceán még elválasztotta egymástól a DNy-európai és a 
magyar területet. A középső krétában a magyar-jugoszláv mikro- 
lemez, már összeforrva az olasz mikrolemezzel, az óceán re- 
szorpciója után, elérte az európai lemezt, s ezzel létrejött 
a spóramigráció a két terület között. A piemonti óceán mara
déka viszont megakadályozta ezt Olaszország és DNy-Európa kö
zött, s ezért Olaszországban, akárcsak É-Afrikában, megma
radt a Salpingoporella. dinaricás fácies az európai S. geneven- 
siszes társulással szemben.
A CSETÉNYI KIFEJLŐDÉS KOZETRETEGTANI•HELYZETE

A csetényi agyagos orbitolinit mészkő erősen emlékeztet a 
Vértes-hegység ÉNy-i előteréből ismert, gazdagon orbitolinás 
mészkövekre. A földrajzi és rétegtani távolsága miatt azonban 
egyelőre kétséges, hogy összefüggésük feltételezése célszerű-e. 
A két határoló formáció közti helyzete és kifejlődési jelleg
zetességei alapján kell tehát állást foglalnunk.

A kőzet viszonylag sötét színe és agyagossága a Tési F. záró 
tagozatának jellegeivel rokon. További érv a Tési F. mellett, 
hogy a csetényi kifejlődés vastagságával megnövelt ’bequieniás 
mészkő" vastagság 4-5 m-el meghaladja az ÉK-i Bakonyban kimu
tatható legnagyobb vastagságértékeket is, vagyis úgy tűnik, a 
csetényi mészkő "belesüpped" a Tési Formációba.

A Tési F. záró mészkövére jellemző kvarchomok fokozatos el
tűnése a csetényi mészkő legalsó szakaszába következik be, ez 
azonban hasonló módon történik több olyan szelvényben is, 
amelyben a pachyodontás mészkő közvetlenül települ a "tési"
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mészkőre.
A "requieniás" mészkőhöz, s így a Zirci Formációhoz kap

csolja a szín fokozatos világosodása, a kis -Foraminiférákból, 
vörös algákból stb. álló parány-együttes meglehetős azonossága, 
a vastag orbitolinás-pachyodontás átmeneti mikrofácies jelen
léte, a Tési F. egyes jellegzetes alakjainak, mint pl. az 
Ostreák, Ostracodák és Munieriák, jelentéktelen mennyisége, 
vagy hiánya. Figyelembe kell venni, hogy a "tési" záró mészkő 
annyira jellegzetes és annyira hasonlít a formáció belsejében 
települő egyes mészkő lencsékre, hogy a felette települő 
olyan szürke, szemre nem pachyodontás mészkő szakaszokat, mint 
amilyen pl. a D-245, vagy -248 kérdéses szakasza, a terepi le
írók habozás nélkül a requieniás mészkőhöz sorolták.

Mindezek alapján az a véleményünk, hogy a csetényi orbito- 
linás agyagos mészkő inkább a Zirci Mészkő Formációhoz tarto
zik, kifejlődése azonban annyira elüt a rátelepülő un. 
requieniás mészkőétől, hogy a formáción belül önálló egységnek 
kell tekinteni. Amennyiben a későbbiekben az előfordulások 
szaporodásával kőzetrétegt&ni .jelentősége világosabban fog lát
szani, sor.kerülhet hierarchikus rangjának megállapítására, a 
Csetény Cs-25 jelű fúrás mintasorozata pedig típus rétegsornak 
lehet alkalmas. Ezért indítványozni fogjuk a Magyar Rétegtani 
Bizottság kréta munkabizottságának, hogy kérje fel a Bauxit- 
ku.tató Vállalatot a fúrás 248,3-274,1 m közti szakaszát rep
rezentáló mintaanyag megfelelő védelmére.
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JELMAGYARÁZAT 
A 3-4. ábrához
1-11: A mélyfúrásban harántolt albai szakasz rétegtani tartal

ma és az értelmezés alapja
1: requieniás mészkő - csetényi mészkő - Tési P. /- triász/
2: az 5. ábrán bemutatott fúrás; idegen, ill. saját leírás ér

telmezése
3: a Tési Formációtól az alsó faunás szintig 
4: a Tési Formációtól az orbitolinás mészkőig 
5: a Tési Formációtól a mikrofaunás mészkőig 
6: a Tési Formációtól a requieniás mészkőig 
7: requieniás mészkő és/vagy mikrofaunás mészkő 
8: orbitolinás mészkő?, ill. orbito3.inás mészkő, alatta mikro- 

f auná s mész kő ?
7-8: fiatal fedő alatt; idegen leírás értelmezése 
9: a Zirci F. és a Tési F. töréssel érintkezik
3-6, 9: a csetényi mészkő hiányzik; saját, ill. idegen leírás 

értelmezése
lo: fiatal fedő alatt Tési F. /-triász/
11: fiatal fedő alatt Tési F.
12: az albai rétegek elterjedése 
13: a Zirci Formáció elterjedése 
A 4. ábrán a csak számmal jelölt fúrások D jeluek 
Az 5. ábrához
(T̂̂

2 Pénzeskúti Formáció, nánai tagozat, "glaukonitos márga" 
egység

mK2 Zirci Formáció, mikrofaunás mészkő tagozat
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p K2 Zirci Formáció, requieniás mészkő tagozat

cK2 csetényi mészkő
cIv2? valószínűleg csetényi mészkő 
? esetleg csetényi mészkő

Tési Formáció

166



na 

naí 
t.

„ glaukonitos 
márga'

fe lső  faunás  sz in t r.H _____________ _

í. ( Mt á b l á s

mészkő") t.

3. t.

r , i , i .a lsó  faunas  sz in t r.H t
orbitolinás

M

mészkő"

2. ( m m ikrofaunás 

mészkő ) t.

1. ("reqn ien iás  

mészkő ) t.

. z á ró  mészkő t.

( ta rka ) (t.)

agyagmarga t. 

( s z ü r k e )  (t.)

.b á z is  m észkő  t. 

„ tű zkő tö rm e lékes ’ t.

I.abra. A z  E-i Bakony 
középső és K-i 
ré szének  a lb a i  
képződményei

r̂ y

f^y

6 3 1
<S3 C3? <S3>’o r-y/ » ^  * r

— -~Tr a ' A A *A\
>a a A

\ ^ ■ 1 l
V _ _

~ i i r  i  i_ _ _
p V p p V V V v

V A V V P V

V P V V V p V

V V p ' p  _ A V

*\

P E N Z E S  

}  K Ú T I  F

Z I R C I

M É S Z K Ő

T E S I  F

F

A L S O  P E R E I  
B A U X I T  E

167



CSETÉNY
C s-25

e, CDGC
O

< <ti LÜ < <s *—g £ <Q y -z <
X z —1> ° 3 LÜ t- oX n < CE o LÜ

O  b CD < cc Z<CL <c/> Xo oQ 3O

<
_ J
_ )

LÜ
<

LÜ LÜ

< < £ <z
acoCL

O<zz z M z < o _l
_J Ij < o z ac _1
o> O NIsi

cnz z LÜ»-
<t
QLo _i LÜ LÜ LÜ UJ O

Q Z X CL X O
14*3

n\*

mi

rnjo

itv
**0

D
n

0 í]D
*1

B
0 D

r

V
□

G
0— — L-1 _ —

A c s e té n y i  m é s z k ő "  é s  k ö r n y e z e te  

fő b b  k ő z e t t a n i  és  ő s lé n y ta n i  

je l le g e i  a C s -2 5  j e lű  b a u x i t k u ta tó

168
fúrás bon.



N
A

G
Y

V
E

L
E

G

169



C J
-«

170

A
ci

b
ra

. 
A

 
3

.á
b

ra
 

ré
sz

le
te



5.
őb

ra
. 

A
 

oc
se

té
n

y
i 

m
és

zk
ő

ve
l"

 
e

g
yb

e
ve

th
e

tő

0 0

(NIIQ

CD

CNIQ

CNJ

co
co“Oco

coU3CNj
co

coir>”ro
co

171


