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A szkíta fejlődéstörténeti kép felvázolásánál a perm végi ősföldrajzi hely
zetből kell kiindulnunk (39. ábra).

A perm végén a középhegység ÉK-i része a Paleotethys nagy szárazföld- 
perem f jagúnájához. tartozott (M a jo r o s  Gy ., 1980), amely az aktuális víz- 
szinthelyzetnek megfelelően időnként a nyílt tengerrel szabad összeköttetés
ben volt, máskor lefűződött és többé-kevésbé beszáradt. A gárdonyi és az 
alcsútdobozi fúrásokban megismert rétegsorok valószínűleg a lagúna külső, 
a nyílt tengerhez közelebb levő részén képződtek. A középhegység egyéb 
részei a perm időszaki folyók által feltöltött szárazföldi területek voltak, illetve 
a lagúna közelében az inaktívvá vált korábbi alluviális síkságon a száraz idő
járás mellett kontinentális sabkha felszínek alakulhattak ki. A  szárazföld — 
tenger határvonalát a perm legvégén valószínűleg az alluviális feltöltés mor-

A perm—triász határon lezajlott vízszintemelkedés, amelynek mértéke 
csupán néhány méter lehetett, oda vezetett, hogy a rendkívül kiegyenlített 
morfológiájú parti síkság (egykori alluviális síkság) hatalmas területe az álta
lános transzgresszió következtében igen sekély tengervízzel borítódott el. így 
tehát egy igen széles árapályövvel szegélyezett lagúna jött létre, amelynek 
tengerfelőli pereme a korábbi partvonalnál lehetett, ahol kisebb lejtőnek 
kellett lennie. Itt alakultak ki az ooidos homokdombok, amelyek a lagúnát a 
tengertől többé-kevésbé elrekesztették (40. ábra). A szkíta legalsó részén (indusi 
emelet) az ősföldrajzi helyzetet tehát viszonylag hosszú ideig a fenti modellel 
j ellemezhet j ük.

A középhegység ÉK-i része a lagúna tengerfelőli peremének közelében 
volt, mégpedig a magasabb vízszintek idején az ooidos mészhomokdombok 
övében, az alacsonyabb vízszintű szakaszokban viszont a homokdombok mö
götti lagúnában folyt az üledékképződés. Az utóbbi szakaszokban jöttek létre 
a több terrigén anyagot tartalmazó (márgás) üledékek, amelyek megjelenése 
egyben a terrigén üledékbeáramlás fokozódására is utal.

A Balaton-felvidéken a lagúna belső részeiben és árapályövében karbonátos, 
alárendelten terrigén eredetű üledékképződés folyt korai diagenetikus dolomito- 
sodással (Nádaskúti Dolomit Tagozat), a peremi részeken evaporitképződéssel.

A későbbi üledékképződést egyrészt a törmelékszállítás (feltehetően klíma- 
változás miatti) fokozódása, másrészt a további tengerelőrenyomulás hatá
rozta meg, aminek következtében a terület nagy részén karbonátos— pelites — 
kőzetlisztes keveréküledék képződött normál sótartalmúi sekély tengerben 
(Arácsi Márga Tagozat) ; az evaporitképződés a külső lagúnaperemekre szorult 
(lásd az Alsószalmavár 1. sz. fúrás rétegsorát).
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A következő fejlődéstörténeti szakaszt a Hidegkúti Homokkő Tagozat 
általános megjelenése nyitja meg, ami a terrigén anyag beszállításának további 
fokozódását jelzi, mégpedig a szemcseméret-változás tendenciája szerint DK 
felől. Az üledékképződés színtere továbbra is a kiterjedt szárazföldperemi 
lagúna, illetve az alacsonyabb vízszintek idején annak az árapály övbe kerülő 
része (41. ábra).

A végig lagúna fáciesekkel jellemezhető indusi fejlődéstörténeti szakaszt 
a Hidegkúti Dolomit Tagozat képződése zárja, ami a képződési környezetben 
nem jelez jelentős változást, inkább a terrigén anyagbeszállítás háttérbe szo
rulását.
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39. ábra. A  Dunántúli-középhegység és környékének ősföldrajzi vázlata a perm —triász 
határ idején, a triász transzgresszió előtt

a ősföldrajzi térképvázlat, b szelvény az A— В síkban. —  1. Homokkő, 2. dolomitos anhidrit, 3. dolomit/meszea 
dolomit, 4. mészkő/dolomitos mészkő, 5. ooidos mészkő

Fig. 39. Paleogeographic sketch of the Transdanubian Mid-Mountains at the Permian- 
Triassic boundary, just before the Triassic transgression

a Paleogeographic map-scheme, b profile in A— В plane. —  1. Sandstone, 2. dolomitic anhydrite, 3. dolomite/ 
calcareous dolomite, 4. limestone/dolomitic limestone, 5. oöidal limestone
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Az olenyoki fejlődéstörténeti szakaszban (Csopaki Márga Formáció)* sem 
változik alapvetően a képződési környezet, de a magas vízszintek idején a 
nyílttengeri kapcsolat kifejezettebbé vált, mint korábban, valószínűleg azért, 
mert nem jöttek létre jelentősebb mészhomokdombok (csupán összemosott 
bioklaszt lencsék figyelhetők meg), amelyek a közvetlen összeköttetést meg
gátolták volna.

A nyíltvízi kapcsolatok fokozott érvényre jutását egyértelműen jelzi a 
biofácies (Ammonitesek megjelenése, Crinoideák nagy tömege, a tengeri ben- 
tosz gazdagsága, a szervesvázú mikroplankton mennyiségének növekedése).

b) DNy ÉK
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40. ábra. A fáciesövek elrendeződése az alsó-szkíta idején

a Ősföldrajzi térképvázlat, b DNy— ÉK irányú szelvény az A— В síkban. —  1. Dolomit/kőzetlisztes dolo
mit, 2. gipszes dolomit—ooidos dolomit— agyagos dolomit, 3. meszes dolomit, 4. dolomitos mészkő, 5. mészkő—

ooidos mészkő
Fig. 40. Arrangement of facies zones in Early Scythian time

a Paleogeographic map-scheme, b 8W — NE profile in A— В plane, —  1. Dolomite/silty dolomite, 2. gypsum- 
bearing dolomite—oöidal dolomite— argillaceous dolomite, 3. calcareous dolomite, 4. dolomitic limestone,

5. limestone—oöidal limestone

* Az indusi—olenyoki határ nem esik egybe a Hidegkúti és Csopaki Márga Formációk 
határával (38. ábra).
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A dunántúli-középhegységi alsó-triász feltételezett keletkezési régiói

Nádaskúti Dolomit Tagozat

Arácsi Márga Tagozat

Hidegkúti Homokkő Tagozat 

Hidegkúti Dolomit Formáció
*---------------------------------------- ~ -------* Csopaki Márga Formáció

Aszófői Dolomit Formáció

41. ábra. A  Perzsa-öböl mai elvi szelvénye (H eckel  P h . H . 1972., p. 253 után) és a k ö 
zéphegységi alsó-triász form ációk képződési színtere

F ig . 41. General profilé of the Persian Gulf (after Рн. H . H eckel , 1972, p. 253) and the 
depositional environment of Lower Triassic formations in the Mid-Mountains

A nyílttengeri kapcsolatok növekedésének tendenciája nagyjából a Csopaki 
Márga Formáció középső részéig jól kimutatható. Ezután ismét megindul a 
nyílt tengertől való elrekesztődés folyamata.

A  vízszintingadozás miatti ciklusos fáciesváltozások (a fent említett 
trendre rárakódó kisciklusok) jól érzékelhetők, de — talán a csapadékosabbá 
váló klíma miatt, amire a palynológiai vizsgálatok is utalnak — a lagúna teljes 
kiszáradása a Csopaki Márga Formáció felső szakaszának képződése idején 
csak ritkán következett be.

A szkíta végére valószínűleg egy újabb klímaváltozás, vagyis az éghajlat 
szárazabbá válása, a párolgás fokozódása miatti vízszintcsökkenés következté
ben a lagúna ismét jobban elrekesztődött, oxigénhiányossá válhatott, csök
kent a terrigén anyagbeszállítás, megindult a primér (szindiagenetikus) vagy 
korai diagenetikus dolomitképződés, és a szulfátok kiválása (Aszófői Dolomit 
Formáció).


