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nappe basaltique des Monts Monossza— Béna, le tuf de
il en est de mérne sur le Mt. Kisbéna. Dans la partié
méridionale de le nappe des Mts. Monossza Béna et sur le flanc nord
et nordest sous les basaltes ou leurs tufs, le tuf de rhiolite émerge couché
sur le grés glauconifére de l’Oligocéne superieur forment base.
Les roches examinées du point de vu pétrographique ont un caractére
basanitique, comme les autres roches basaltiques de la région. Dans les
roches des carriéres^ de Macskalyuk, Bruck, Györkvölgy et Abroncsos
au nord, sous
basalte

la

manque

et

—

néphéline se trouve á l’etat cristallin (v. p. 29, 33, 35) ce sont
donc des basanites á néphéline; le basanite du Mt. Béna est un basanite
riche en feldspath. Dans les roches de Mt. Kelenc et Monossza (p. 36, 39)
le néphéline se laisse découvrir seulement dans le vitre, ce sont des
basanitoides, la roche de Monossza fait mérne transition aux basaltes
á feldspaths á cause de sa forte teneur en feldspath (44‘3°/o) et en
contient pás de néphéline.
La composition chimique des deux roches eruptives (p. 31, 44) ne
difiére pás trop de la composition moyenne des basaltes transdanubiens
et autrichiens. On dóit donc supposer que toutes ces roches parviennent
d’un magma nucléaire commun et le peu de variété entre eux est dü
á une différentiation et á une variation locale faible.

le

BAKONYBÉL KÖRNYÉKÉNEK
EOCÉN KÉPZDMÉNYEI.
írta:

Bertalan Károly.*

A vizsgált terület az Északnyugati-Bakonyban fekszik, Ztrctl nyugatra mintegy 10 km-re. ÉNv-i sarkában foglal helyet Bakonybél község;
K-i felében pedig Pénzeskút és Krisgyr puszták.
Földrajzilag a
Gerence vízgyjt területéhez tartozó, medenceszeren elhelyezked,
hullámos dombvidék, melyet ÉNy-ról és É-ról
a Gerence-áttörés két
oldalán
magas hegyek határolnak.
Földtani szempontból is jól elhatárolható terület ez, amennyiben
triász- és júrakorú peremmel körülvett kréta-depresszió. A kréta-fekvn
az egykori eocén üledékeknek csak az eróziótól megkímélt foszlányait
találjuk meg, részben fiatalabb üledékekkel, kaviccsal és lösszel fedve.
Minthogy azonban a depressziót DNy-on, D-en és K-en egy-egy kapu
összeköti a szomszédos eocén területekkel, elhatárolása ezekben az irányokban csak mesterséges lehetett. Igyekeztem azonban a határt lehetleg úgy megválasztani, hogy területemen is szerepeljen a közvetlen környék minden fontosabb eocén üledéke. Az így körülhatárolt terület kiterjedése 37 km 2

—

—

.
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A

érint bakonyi földtani kutatás eddig meglehetsen
adatok a múlt század közepérl valók, amikoi a
bécsi geológusok közül Schwabenau, a pozsonyi természetvizsgálók részékevés.

*

területemet

Az els

is

elszórt

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat

1943.

október 13-i szakülésén.
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pedig Kornhuber kereste fel Bakonybél és Pénzeskút környékét is.
Bakony akkori legjobb ismerje, Rómer Flóris gyri bencés tanár
kísérte ket útjukon, aki maga is foglalkozott földtani kutatásokkal.

A

Mint az egykori jelentésekbl kiviláglik, több területemre es eocén
kövületlelhelyen is gyjtöttek szép eredménnyel.
Nemsokára, 1861-ben megtörtént a terület els geológiai térképezése.
Ezt szintén bécsi geológusok, Hauer, Stache és Paul végezték. Térképük
1
144.000-es mértékben meg is jelent, de még a kis mértékhez képest is
túlzottan átnézetes. így sok nagykiterjedés kréta- és eocén-elfordulás
:

helyén löszt látunk rajta bejelölve.

A terület földtani felépítésének rendszeres megismerése 1909-ben,
Taeger Henrik újratérképez munkájával indult meg. Taeger gazdag
kövületanyaga azonban mindmáig meghatározatlan és a földtani képzdések leírását csak szkreszabott, tömör felvételi jelentésekben adta.
Legújabban ifj. Noszky Jen foglalkozik a bakonyi mezozoikum részletes feldolgozásával s a tárgyalt terület egy részét térképezte is. A harmadkori képzdményekkel behatóbban nem foglalkozott, tehát vizsgálataimmal hozzájárulhatok a Bakony földtani megismeréséhez.
Helyszíni kutatásaimat 1940-ben kezdtem meg és három nyáron át
folytattam az anyaggyjtést és a térképezést, mely utóbbit
a térszín

—

—

fényképészeti úton készített, 1 13. 500-as
rendkívüli tagolt volta miatt
mérték térképnagyításon végeztem. A gyjtésnél különös nehézséget
okozott a mesterséges feltárásoknak csaknem teljes hiánya, de az a
körülmény is, hogy a legjobb természetes feltárásokat, a mély vízmosánövényzet lepi el. így több
sokat és árkokat szinte járhatatlanul
helyen kénytelen voltam, a gyjtés és a települési kérdések tisztázása
érdekében, aknázással és árkolással új feltárásokat létesíttetni.
másik nehézséget a gyjtött anyag legnagyobb részének rendkívüli rossz megtartása okozta, miért is annak preparálása csak körülményes eljárások igénybevételével sikerült, meghatározása pedig összehasonlító anyagok felhasználását tette szükségessé és így rendkívül
:

sr

A

lassan haladt.

Munkám fbb

eredményeit abban látom, hogy az összehasonlító
tekintetbe vev, paleontológiái feldolgozás során néhány
régebbi, téves meghatározást sikerült helyesbítenem, a terepen végzett
kutatás közben pedig több, a Bakonyból kevéssé, vagy eddig egyáltalán
nem ismert eocén fáciest és szintet állapíthattam meg. Ilyenekül az
osztreás homokot, a turritellás agyagot, a glaukonitos agyagot és az

anyagot

is

oligocénbe is felnyúló, kövületekben gazdag hantkeninás agyagmárgát
említhetem.
Rétegtani viszonyok. Az északi Bakony legidsebb, felszínre bukkanó képzdése a felstriász-korú fdolomit, mely területem északi hatarán is szerepel. Erre dachsteini mészk települ, mely felfelé fokozatosan
átmegy a dachsteini típusú alsóliász mészkbe. A júra-kor többi képzdménye területemen hiányzik, bár közvetlen közelében változatosan kifejldött.

krétaképzdéseknek jut, amennyiben az
és a belle kiemelked hegyek ftömegét is ezek
ifj. Noszky J. tanulmányai alapján tárgyaRétegsorukat
szolgáltatják.

Legnagyobb szerep
egész medence fenekét

lom.

E

itt

a

szerint területemen az alsó-kréta

képzdményeknek csak

a lég-
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fels

tartozó
vékonytáblás, brachiopodásszintje,
az hauterivienbe
crinoideás-echinidás mészk van meg. Ezt rétegtani hézag követi bauxitképzdéssel, majd pedig a középs kréta képzdményei, melynek aptien
emelete osztreás-brachiopodás-crinoideás-orbitolinás-mészalgás agyagokkal kezddik. Ez a röviden fekvagyagnak nevezhet rétegcsoport szá-

mos helyen elbukkan a mélyre bevágódott völgyek fenekén és helyenként szénnyomos. A mésztufát lerakó, állandó viz források jórésze ezen
a képzdményen fakad. Reá vastagpados, meredek szirtekben kibukkanó,
requieniás tömött mészk települ, majd az aptien rétegsorát orbitolinás
tömött mészk zárja le. Az eddigiekre az albien emelet szintjei, az átmeneti lemezes, szürke mészk, azután a gazdag, jó megtartású faunát
szolgáltató glaukonitos márga és végi a turriliteszes márga települ.
Felskréta rétegek a Bakonynak ezen a részén nincsenek.
A felsorolt kréta-képzdményekre települ az eocén rétegsorozat,
transzgresszív módon, több-kevesebb diszkcrdanciával. Ez a középeocénkezddik

nel

és

a

tömör fnummulinás

mészkbl

kiindulva, felfelé
is felnyúló,

egyre márgásabb összetételvé válik, míg az alsó-oligocénbe
legfels tagja, már meszet alig tartalmazó agyagmárga.

Az alább részletesen tárgyalandó eocén rétegsort miocén-korú, szárazeredet kavicstakaró borítja. Ennek alsó része meszes kötanyagú,
kemény konglomerát, rengeteg bemosott Nummulinával; fels része azonban laza kavicstömeg, melynek egy részét a pliocén és pleisztocén letárolás másod- és harmadlagos kavicstelepekre hordta át, st ma is fleg
földi

ennek kavicsanyagát görgetik

Az
borítja,

tdtek

összes eddigi

míg
fel,

a

a patakok.

képzdményeket szakadozott

mélyebb patakvölgyek

pleisztocén lösztakaró

a holocén elején

allúviummal

egyes források körül pedig jelenkori mésztufa rakódik

töl-

le.

Az így ismertetett, teljes rétegsorból az óharmadkori képzdéseket
részletesebben tárgyaljuk.
Paleocén és alsó-eocén korú képzdéseket nem ismerünk; ezen a területen. Ebben az idben valószínleg szárazföld volt itt, ahol fleg a lepusztító erk mködtek. Föltehet, hogy a medence egykori legmélyebb
pontjain az alsó-eocén édesvízi rétegei is megvannak, csak nem jönnek
sehol felszínre. Ezt a kérdést egy-két jól telepített fúrás hamarosan eldönthetné, ilyenek azonban területemen nincsenek.
Az eocén képzdmények a lutetiennel veszik kezdetüket, melynek
„fnummulinás mészk összefoglaló névvel illethet legalsó tagja transzgresszív módon települ az idsebb formációkra; a medence peremén a
triász alaphegységre, belsejében pedig a kréta különböz tagjaira, de
1

*

legtöbb helyen a turriliteszes márgára. Három ponton transzgressziós
breccsát is találtam, Pénzeskúttól D-re. Itt kávébarna kötanyagú, szürke
kavies-szemes és mállóit krétamészk-darabos konglomerátum szegélyezi
a turriliteszes márgára települ fnummulinás mészkövet. Ezt az eocén
alapkonglomarátumot fleg az különbözteti meg a jóval elterjedtebb
miocén konglomerátumtól, hogy kalcitkristályos üregkitöltések és erek
hálózzák át; de nummulinás mészkdarabok s átmosott Nummulinák nin-

csenek benne úgy, mint a jóval elterjedtebb miocén konglomerátumban.
4

»
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—

—

Erre az alapkonglometrátumra, vagy
ennek hiányában
közvetlenül az alaphegységre települ az eocén legelterjedtebb képzdése, a
Minthogy a denudációnak az összes eocén
képzdmények közül legjobban ellenállt, rendszerint magaslatok, a völgyoldalakban pedig meredek falak és sziklacsoportok formájában tnik fel.
Bár tekintélyes vastagsága és aránylag jó feltárási viszonyai részletesebb
szintezését lehetvé tennék, ez mégsem vihet keresztül, mert a benne
fellép petrográfiai és faunisztikai különbségek inkább a képzdési- körül-

f-

nummulinás mészk.

mények különbözségére, mintsem korkülönbségre utalnak

és így egyes

kifejldései csak heterópikus fácieseknek vehetk.

Els

a partközeiben képzdött nummulinás mészrendszerint kemény, szirtálló,
sárgás- vagy
szürkésfehér, tömör mészk. Fleg a három leggyakoribb nummulinaalak, a Nummulina perforata de Montf., a Nummulina lucasana Defr. és
ilyen

fácieséül

követ tekinthetjük.

a

Ez

Nummulina millecaput Boub. tömkelegé

szolgáltatja,

aránylag

kevés

fleg rossz megtartású egyéb kövülettel. Néhol lazább, márgás kötanyagú padok is elfordulnak benne és ekkor átmegy a középs eocén
következ, fiatalabb tagjába, a perforátás márgába. Bakonybél környékén a nummulinás mészk a legelterjedtebb képzdmény, a terület K-i
részén azonban háttérbe szorul.
melynek a K-i
A fnummulinás mészk másik fontos fáciese,
a parttól kissé távolabb és a csendes öblökrészeken vezet szerep jut,
ben képzdött molluszkás mészk és molluszkás mészmárga. Ebben a
nummulinák már alárendeltebbek a túlnyomó többségben megjelen
csiga- és kagylófaunához képest. A kzetet helyenként szinte kagylóhalmaznak nevezhetnénk, ha éppen a molluszkák héja ki nem oldódott
volna. Mindössze a kalcitos monomyaria- héjak maradtak meg. így az
Ostrea gigantica Sol., Entolium corneum Sow., Aequipecten subdiscors
és

i

—

—

d’Arch., Aequipecten soleum Desh. és egy új, rendkívül gyakori Pectenaz Aequipecten treaecimcostatus n. sp. Azonban a kioldott héjú, csak
kbeles molluszkák között is több a biztosan felismerhet faj, mint például az igen gyakori Corbis lamellosa Lám., Crassatella distincta Desfl,
Crassatella plumbea Desh., Chama calcarata Lám., Phacoides giganteus

faj,

Xylophaga
schmidehanus Chemn., valamint több iVatica-faj. Ezenkívül szórványosan brachiopodák, irreguláris
sünök, bryozoák és rákok egészítik ki a molluszkás mészk és mészmárga
Desh., Phacoides concentricus Lám., Teliina erycinoides Desh.,

dorsalis Tour. és a szintén gyakori Velates

faunáját.

A fnummulinás mészk

harmadik fáciesét zátony-fáciesnek nevezmolluszkákon kívül feltnen sok
benne a zátonyalkotó telepes korái és a lithothamnium. Elfordulása a
térszínen sokszor "már morfológiailag is felismerhet, mert jól kiemelked, hosszúra nyúlt, éles gerincekké vált, s ezek azt a benyomást keltik, mintha az eredeti korálzátony egy részlete preparálódott volna ki,
szelektívus lepusztulás révén, a lazább fed kzetek alól. A legjellemzbb zátony-fáciesek Bakonybéltl D-re a Kövesbörc, valamint a Holomány tetejének és a Ree-erd sarkának keskeny mészkvonulata.
hetjük,

amennyiben az elbb

Végül a fnummulinás
a teljesen szerves

felsorolt

mészk

maradványok

rétegösszletéhez számíthatjuk azokat
vagy sárgásfehér, igen

nélküli, szürkés-
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a Holomány alsó részét építik fel és
körülötte is több helyen felszínre bukkannak a feltárások feküjében.
Ha tekintetbe vesszük, hogy a fnummulinás mészk helyenként
több-kevesebb kavics- és homok szemet is tartalmaz, az eddigiekhez még
egy ötödik fácies is társul. Ilyen homokos betelepülést találunk az Öregvastagságban, továbbá a Kisréti-kfejt
Kerül D-i oldalában 2 3
alsó rétegeiben, valamint a Ree-árokban. Ezt a kifejldést azonban

kemény mészkpadokat, melyek

— m

inkább

—

úgy

fogom

fel,

alább ismertetend

A
mástól,

mint

a

fnummulinás mészkbe betelepül

— osztreás homok

kiékeldését.

nem különíthetk el egykedveztlen feltárási viszonyok

felsorolt fáciesek természetesen élesen

hanem egymásba átmennek.

A

miatt a fáciesek idbeli sorrendje a település
het el, ahol kis területen több is jelentkezik
geográfiai okoskodás alapján mondhatjuk ki,
ten legidsebb a nummulinás mészk, mint

—

a transzgresszió elrehaladásával

—

alapján még ott sem döntközülük. így csupán paleo-

hogy ugyanazon a terülepartközeli üledék és erre
települt a molluszkás mészk,

majd a tenger további mélyülésével a molluszkás mészmárga.
Az eddigiekben ismertetett, különböz fáciesben megjelen fnummulinás mészk nem egységes komplexum, mivel azt két részre osztja
a Pénzeskúttól D-re,

több helyen felismert, a

mészkbe

beiktatódó oszt-

homok és egy helyen a turritellás agyag. Bakonybél környékén a
homokképzdmények hiányoznak; mindössze a fnummulinás mészkben
reás

kiékeldésüket. Területemtl K-re
kifejldésben lépnek fel és Putri-major
felett, az országút melletti homokfejtkben, valamint a zirci Lencsésgödörben nagy vastagságban feltárták. Területemen az osztreás homok
legjobb feltárása a Tilos-erdei homokfejt, azért ezt tárgyalom részletesebben. Taeger ezt a homok-elfordulást miocén korúnak térképezte,
azonban a fedjében konkordáns településben fellép, szálban álló fnummulinás mészk kétségtelenül bizonyítja a homok eocén korát.
Feküje, sajnos, sehol sincsen feltárva, így csak a települési viszonyokból
fellép homokosabb padok
azonban egyre hatalmasabb

jelzik

következtethetjük, hogy a fnummulinás mészk-komplexumnak még
tekintélyes vastagságú rétegsorozata húzódik alá ja. Maga a homokképzdmény 5 6
vastagságban táródott föl. Anyaga fleg apró kvarckavics és kvarchomok, s ez leginkább szürkés- vagy sárgásfehér, de
külöhelyenként sötétbarna, vasas szennyezés. Rétegzése helyenként
nösen a bánya É-i oldalában
nyugtalan, különböz szín és hamarosan kiékeld betelepülésekkel. A homokból az Ostrea longirostris Lám.
jól megtartott példányait és néhány lapos Nummuliná t gyjtöttem. Ezek
alapján a Bakonynak errl a részérl eddig ismeretlen homokképzdményt a terület lutetium tengeröblébe K-rl, Zirc fell beöml egykori

— m

—

—

deltaképzdményének tekinthetjük.
Az osztreás homokkal szorosan kapcsolódó turritellás agyag területemen már alárendeltebb szerep. Mindössze egy ponton sikerült megfolyó

találnom, Pénzeskúttól D-re, a Suszterdomb Ny-i lábánál. Itt természetes
feltárása nincs s így ásással gyjtöttem a vastag fnummulinás mészktömeg alá húzódó, barnássárga, kissé zöldes árnyalatú agyagból, melynek
nevezetessége, hogy egészen jó megtartású, héjas csigákat szolgáltatott, míg területem összes, többi eocén képzdményeiben a csigák csak
kbelek formájában maradtak meg. A fauna uralkodó alakja a Turitella

f

4*
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Donc. Ezenkívül néhány kistermet Katica vulcani
apró Nummulinák kerültek ki belle. A turritellás agyag alá
medd, barna, zsíros agyag húzódik, melynek fekvjében lapos nummulinákat tartalmazó, homokos mészkdarabok mutatkoznak. Ezek az osztreás homok közellétére utalnak és valóban Zircen, a Lencsésgödörben,
a homokképzdmény fedjében sikerült találnom egy agyagcsíkot, közvetlenül a molluszkás mészmárga alatt, mely bven tartalmazza az emlí-

subcarinifer a

Brongn.

és

tett Turritella subcariniferá t.

Az osztreás homokot és a turritellás agyagot, területem e két új
eocén fáciesét, mint a fnummulinás mészk betelepüléseit letárgyalva,
áttérhetünk a középs eocén következ, fiatalabb tagjára, a perforálás
márgá ra. Ez kisebb foszlányokban területem minden részén megtalálható,
közvetlenül a fnummulinás mészkre települve. Felismerését megkönynyíti a belle kimálló és a felszínt szinte elborító rengeteg Nummulina
perforata Mont., és annak megaloszférás alakja, a Nummulina lucasana
Defr. Elvétve néhány Nummulina millecaput is elfordul benne. A fel-

Nummulinák tömkelegébl felépített kzet kötanyaga sárga,
vagy szürkés, nagy agyagtartalmú márga, mely a felszínen könnyen elmállik. Faunája meglehetsen egyhangú. Az említett Nummulinákon
kívül legjellemzbb alakjai a kagylók közül az Aequipecten tchihatcheffi
d’Arch. és a Gryphaea (Pycnodonta) brongniarti Bronn; az echinidák
osztályából pedig a Peripneustes brissoides Leske és a Conoclypaeus
sorolt

conoideus Goldf. Ezenkívül rendszerint sok Serpula spirulaea Lám. fordul el benne.

A perforátás márga magasabb részeiben egyre több a Nummulina
millecaput Boub., a többi Nummulina-fajok egyedszáma pedig megfogyatkozik úgy, hogy végül csaknem kizárólag a Nummulina millecaput-e gyedek halmaza a márgás kötanyagú kzet. Ennek a tipusnak
legszebb kifejldése magában Bakonybél községben látható, ahol a község DK-i utcájában

mhelye

11

eltt a felszínen
feküsznek szembetn rétegei. Ez a „complanata-pad“ már valószínleg a
fels eocén alsó részébe tartozik, mert a priabonienre jellemz Philippia
(Flabellipecten) telus Oppenh. is elfordul benne. Legjellemzbb kövülete
azonban az a sok jó megtartású Spondylus buchi Phil., melyeket a réteglapok felfeszegetésekor eredeti helyzetükben találtam, amint lefelé mered tüskéikkel, az egykori iszapos tengerfenékbe horgonyzódtak.
a

„Néprajzi tárgyak

A millecaputos márgára itt sárga, orthophragminás márga települ,
mely már kétségtelenül a fels-eocént jelzi. A felszínen azonban itt nem
fordul el, csak a rátelepül glaukonitos agyagnak aknázással való feltárásakor bukkantam rá. Másutt azonban, mint például a Krisgyrrl
Hárságyra vezet út mentén és ehhez közel, a Hamburger-árokban, természetes feltárásokban is megfigyelhet a perforátás márga átmenete az
orthophragminás márgába. De itt sem önálló tag, mert a perforátás
márga Nummulinái is felmennek belé, különösen a Nummulina millecaput, és a feltárásban vastagsága sem ér el nagyobb értéket.
Ezzel a csak néhány helyen fellép fels-eocén korú millecaputos és
orthophragminás márgávai le is zárul az eocén fejldéstörténetének egy
nagyobb szakasza, hogy helyet adjon a területemrl eddig ismeretlen,
mind petrográfiailag, mind faunisztikailag az eddigiektl merben külön-

2

BAKONYBÉL KÖRNYÉKÉNEK EOCÉN KÉPZDMÉNYEI

r>3

bözö képzdményeknek, melyeket glaukonitos agyag és hantkeninás
agyagmárga néven tárgyalok.
Míg az eocén eddigi képzdményei szilárd mészkövek vagy többékevésbbé meszes márgák voltak, addig a most ismertetend üledékek
mészben szegény, laza, vízben könnyen szétes agyagok és márgák,
melyek már a priabonient képviselik és az oligocénbe is felnyúlnak.

Az

említett

képzdmények

alsó tagját, a glaukonitos agyagot, leg-

jobban Bakonybél község DK-i részén, a „Néprajzi tárgyak mhelyénél*'
felvezet úgynevezett „Cigányárki utcában** tárták föl, ahol apró gödrökben házmeszeléshez fejtik. Minthogy ezek a feltárások a település tisztázására nem voltak elégségesek, a rétegeket két helyen, aknázással
tárattam fel. Az akna felül zöldes-szürke, mállott állapotú, lejjebb üde,
szürkéskék szín, nagy glaukonittartalmú agyagot harántolt, mely 1
cm vastag, barnássárga agyagréteg közbeiktatódásával települt a feküjében lev, sárga orthophragminás márgára. Az Aequipecten biarritzensis d’Arch. kistermet példányai, rengeteg Serpula spirulaea Lám.
és több orthophragmina-faj került itt el a glaukonitos agyagból, iszapolási maradékában pedig Clavulina szabói Hantk., Nodosariák, Cristelláriák és Robulinák számos faja található.

—

A Kis-Sötétárokban, ahol egy partlevágással sikerült a glaukonitos
agyagot f eltár atnom, 10 cm vastag, vasas agyagréteg választja el a feküjében lev, sok Nummulina millecaputot tartalmazó perforátás márgától.
A nagysötétárki mesterséges feltárásban csak 5 10 cm vastagságban
kaptam meg a glaukonitos agyagot, szintén perforátás márgára települve.
Az a körülmény, hogy a glaukonitos agyag hol orthophragminás márgára, hol pedig perforátás márgára települ és hogy fekvjében rendszerint vasas agyagsáv található, lehetvé teszi annak feltevését, hogy
képzdése eltt a fels eocénben rövidebb tartamú terresztrikum volt,
a helyzet megítélését azonban megnehezíti a feltárások hiánya és a mélyebb eocén tagok fácieseinek gyors változása. A glaukonitos agyag, mint
sekélytengeri képzdmény és a feküjében fellép, medd agyagsáv azonban mindenképen arra figyelmeztet, hogy a fels-eocén idején az üledékképzdési viszonyoknak meglehetsen gyors és mélyreható változása
következett be. Hogy ez a változás milyen volt, azt a szomszédos területekre is kiterjesztend, további vizsgálatok dönthetik el.

—

Az eocén rétegsorozat legutolsó és egyben legérdekesebb tagja a
területemrl eddig nem ismertetett hantkeninás agyagmárga, melynek
hamburgerárki feltárásából ifj. Noszky Jen gyjtött elször. Földtani
korának felismerése után, számos helyen megtaláltam a legkülönbözbb
kifejldésben.
Kzettanilag rendszerint szürke-, vagy drappos-szín,
esetleg barnássárga, néha kissé földes, vagy homokos, márgás agyag,
illetleg agyagmárga. Víz hatására megduzzad és szétmálik, ezért suvadásra rendkívül hajlamos és jelenlétére is rendszerint a völgyoldalak
többszörösen megrogyott, suvadásos arculata alapján következtethetünk.
Éppen ez a tulajdonsága akadályozott meg abban, hogy az idsebb képzdményekre való rátelepülését közvetlenül észlelhessem, bár nem egy
ponton ásattam kutató-árkot települési viszonyainak tisztázására. Azonban vagy nem sikerült a feküjét elérnem, vagy pedig másodlagos fekvésben találtam perforátás márgára, vagy glaukonitos agyagra települve.
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így a konkordancia vagy diszkordancia kérdését nem tudtam eldönteni,
annyi azonban bizonyos, hogy a hantkeninás agyagmárga az eocén
rétegsorozat legfiatalabb tagja. Megersíti ezt a belle elkerült gazdag
molluszka-fauna is, mely már inkább oligocén jelleg. A kikerült alakok
feltnen kis termetek és megtartási állapotuk nem mindig engedi meg
pontos meghatározásukat. Biztosan identifikálható alakok azonban a
következk: Vulsella martensi Koen.; Entolium (Propeamussium) bronni
May.; Entolium (Propeamussium) unguiculum May.; Aequipecten biarritzensis Arch.; Spondylus sulcosus Noszky; Arca conformis
Koen.;
V asconella aviculoides Arch.; Vasconella grandis Bell.; hucina raricostata Hoff.; Lucina spissistriata Hoff. és Crassatella intermedia Nyst.
Azonkívül néhány csiga, serpulák, rákok és halfogak kerültek el belle.
Végül pedig gazdag foraminifera-faunát tartalmaz, melynek legjellemzbb alakjai az Operculinák, Cristellariák és Nodosariák, elvétve azonban apró Nummulinák is jelentkeznek még benne. Ezt a sem az eocénbe,
sem az oligocénbe maradéktalanul be nem illeszthet rétegcsoportot a
glaukonitos agyaggal együtt priabonien néven foglalhatjuk egységes emeletbe. Ezzel a tengeri képzdmények sorozata területemen le is zárul.
Visszatekintve területemnek az elbbiekben ismertetett eocén rétegmég egy megfigyelésemet szeretném szóvátenni. Arra a feltn
hasonlóságra gondolok, ami egyrészt a középs-kréta, másrészt a középs-

sorára,

képzdmények párhuzamos fejldésmenetében jelentkezik.
rétegektl eltekintve, ugyanis mindkét korszak üledékei
kemény, szirtes mészkövekkel kezddnek, melyeknek agyagtartalma felfelé növekszik. Erre mind a krétában, mind pedig az eocénben egy-egy
legglaukonitos szint borul, mégpedig mindkét alkalommal enyhe
alább is helyi
diszkordanciával. A glaukonitos szint felett mindkét
korszakban nagy agyagtartalmú, szürke márgák következnek, a krétában
a turriliteszes márga, az eocénben pedig a hantkeninás agyagmárga.
Ezeknek fels része petrográfiailag annyira hasonló, hogy ha nem volna
gazdag kö.vülettartalmuk, nem is lehetne elválasztani egymástól. Ezt a
részletekben is párhuzamosítható fejldésmenetet nem tudom mással
magyarázni, mint a kréta és eocén tengerek megegyez ütem, lassú kimélyülésével. A tenger visszahúzódásának nyomai azonban mindkét esetben hiányoznak, amit a középs-kréta képzdményeknél, a fels krétától az alsó eocén végéig terjed, hosszú szárazföldi idszak denudációja,
az eocén képzdményeknél pedig az oligocéntl máig tartó lepusztulási
folyamat magyaráz.
és fels-eocén

A

bazális

—

|

—

*

megállapíthatjuk, hogy
középs-eocénnel kezddnek,
melynek alsó tagja az öt különböz fáciesben megjelen, ,,fnummulinás
mészk gyjtnéven összefoglalt mészkösszlet. Ennek közbetelepülését szolgáltatja a területemre nézve új képzdményként felismert oszt-

Röviden

összefoglalva

területemen a harmadkori

az

elmondottakat,

képzdmények

a

11

reás

homok

és a turritellás agyag.

A fnummulinás mészkre

perforátás

fels-eocén bevezet képzdményei, a millecaputos márga és az orthophragminás márga. Az eocén zárótagja végül
a glaukonitos agyag és a rátelepül hantkeninás agyagmárga, mely
utóbbi egyszersmind már az alsó-oligocénbe való átmenetet is képviseli.

márga

települ, erre pedig a
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két utóbbi képzdmény csak kevés helyen és általában rossz feltárásokban kerül felszínre, ezért területemrl mindeddig ismeretlen volt,
pedig gazdag és érdekes faunája alapján megérdemli a beható tanulmá-

E

nyozást.
*

THE EOCENE OF THE ENVIRONS OF BAKONYBÉL.
PÉNZESKÜT AND KRISGYR, BAKONY FOREST, HUNGARY.
The basin
Liassic

in the northern

Bakony Mountains is enclosed by Triassic,
is built up of characteristic Paleogene

and Cretaceous beds and

sediments.
In this territory the Middle Eocéné is formed by Lutetian Nummuand Mollusca limestones. In the upper third of the Nummulitic
limestones the aufhor found sand layers characterised by Nummulina
litic

cfr.

brogniarti.

fauna

The

including

The Mollusca limestones supplied an extremely
a

new

species

Aequipecten

reef facies of this limestone contained

many

treaecimcostatus

n.

rich
sp.

corals.

The Upper Lutetian (Auversian) is represented here by Perforata
which goes over continously int Millecaput maris (Lower
Bartonian) as is the case in the whole of the Bakony Mountains. On the
Bartonian and Ludian stratigraphic boundary there are Ortophragmina
maris, which do nt constitute here the last group of the Eocéné like in

maris,

the other parts of the Transdanubian Mountains, because they arecovered
by Upper Eocéné glauconitic mari clays. As all the above mentioned beds
had a very rich fauna, there was no difficulty in determining their ages.
The increase of the glauconite content in the Upper Eocéné is
generál in the Transdanubian Mountains, though these mari clays have
nt been encountered so far in other parts of these mountains.
The last members of the Paleogene are the Hantkenina mari clays,
which seem to be of Eocéné age according to the continuity of
sedimentation and the lack of higher Oligocene strata, bút on the other
side Oligocene forms predominate in them. The author ranks these beds
int the Eocene-Oligocene transition measures. Similar beds. are found
in the whole of the Transdanubian Mountains, bút there are still somé
difficulties in

determining their age.

The development of the Middle Cretaceous and Upper Eocéné beds
shows here a peculiar resemblance. Hard limestones follow the basal
layers and above them there are sediments with gradually increasing
clay content. We find the glauconite horizons both in the Cretaceous and
in the Eocéné, covered by gray of yellow maris. The Turrilites maris
in the Cretaceous and the Hantkenina maris in the Eocéné display an
extraordinary petrographical resemblance.

This identity proves that the bottoms of both the Eocéné and the
Cretaceous Seas had sunk at the same slow rate. The marks of regression
were worn off first in the Eocéné and then by the Oligocene-Holocene
denudation periods.

