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•Von: ./• Noszky jun.##

Az Északi - Balkonynak, a Magyar Középhegység legkevésbbé

ismert részének, mezozóos képzdményei közt a kréta idszak üledé-

keinek is jelents szerepük van. Még pedig egyrészt aránylag nagy
függleges és vízszintes elterjedésük miatt, másrészt változatos fáci-

esfejldési viszonyaiknál fogva; azonkívül nem utolsó sorban nagy
kövületgazdagságuk következtében is, amellyel hazai föld és élet

fejldéstörténetünk okmánytárát eddig is gazdagították.

A fenti rétegcsoport tanulmányozását kaptam feladatomul az

1932-ik év nyarán, professzoromnak, Dr. t e 1 e g d i R o t h Károly-
nak kitüntet megbízásából. A bakonyi kréta érdekességeire már
elbb is többször felhívta figyelmemet, mikor az elbbi két nyár
folyamán is szerencsém volt részletes felvételei alkalmával oldala

mellett dolgozhatni. Majd pedig újból — 1933 szeptemberében. Atyai
jóindulatú támogatásáért, mellyel lehetvé tette részvételemet ku-

tató útjain, e helyt is hálás köszönetemet fejezem ki- Soha nem felejt-

hetem el azokat a nézpontokat és útmutatásokat, melyeket az együtt

töltött napok során tle nyertem. Nem mulaszthatom el továbbá,

hogy mindazért a sok megfigyelési adatért, valamint az akkori és

régebbi beható tanulmányai alatt összegyjtött kövület stb. anya-
gáért, melyeket nekem a feldolgozás céljaira átengedett, legmélyebb
hálámat ne nyilvánítsam. Valamint a sok tanácsért és fáradozásért,

amellyel e munkám folyamata alatt is támogatott és irányított.

Hálás köszönettel tartozom ezenkívül a Nagyméltóságú Vallás-

és Közoktatásügyi Miniszter Urnák és az Ösztöndíjtanácsnak azon
nagy jóindulatáért, mellyel lehetvé tették, hogy az 1932—33. tanév
folyamán, mint a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjas tagja,

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1934. évi február 21-i

szakülésén.
** Vorgetragen in dér Fachsitzung d. Ung. Geol. Gesellschaft

am 21. Feber 1934.
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ottani sztratigráfiai-paleontológiai tanulmányaimmal kapcsolatban

az addig elkerült bakonyi anyag zömét meghatározhassam. Ügy-
szintén dr. Lábán Antal. kollégiumi igazgató Úrnak atyai

szíves gondoskodásáért, mellyel lehetvé tette bécsi tartózkodásom

alatt, bogy a lehet legtöbbet végezhessek el kitzött programmom-
ból, amit ez körültekint jósága nélkül bizonyára csak töredékesen

tudtam volna megvalósítani.

Igaz köszönettel tartozom dr. A beli O. és dr. Suess E. bécsi

egyetemi professzor uraknak is, akik ottani munkámban irányí-

tottak és lehetvé tették, hogy kiváló intézeteikben otthont találva,

a 1

1

yagómat feldlgózhassam

.

Hazai és külföldi szakembereink és speciálistáink közül pedig

dr. Vadász Elemér ás dr. Vigh Gyula geológus uraknak,
valamint dr. Pia J. és dr. Trauth Fr. bécsi múzeumi Custos
uraknak, akik munkám faunisztikai részében szíves útbaigazítással

és tanáccsal voltak segítségemre. Továbbá dr. Sízlörényi Erzsé-
bet úrhölgynek, aki az ecliinidákat volt szíves meghatározni.

Mély hálám és köszönetéin fejezem ki végül a m. kir. Föld-

tani Intézet és a Nemzeti Múzeum Ásvány- ás slénytára Igazgató-

inak, akiknek szíves jóvoltából a régebbi gyjtések anyagát is át-

vizsgálhattam munkám teljesebbé tételéhez. Azonkívül összehason-

lító anyagukat és könyvtárukat használhattam éspedig fként a
Földtani Intézetét. Lóözy Lajos igazgató 1

, egyetemi tanár úr
itt nemcsak munkámra adott helyet', hanem a minit év nyarán
a zirci márványbánya eltakart rétegeinek ásatás révén való fel

tárhatását anyagi segítségével is lehetvé tette. Munkám folyamán
közvetve, Professzorom révén még a Széchenyi Tudományos Tár-

sasáig anyagi támogatását is élveztem, melyért e helyt is hálás

köszönetéin fejezem ki

Az Északi Bakony^krétaképzödményeire vonatkozó geológiai

irodalom.

Az idevágó irodalmi munkák száma nem nagy. Romer az

els, aki 1858-ban a kréta rétegek jelenlétérl megemlékszik a

Bakony területén. (33. p. 78.)

Másodiknak 1860-ban Fo éttér le közöl adatokat Schwa-
benau által gyjtött bakonyi kövületek kapcsán. turonkorú radi

olitos mészkrétegeket említ a bakonybéli Fidélis dombról. Továbbá
több turrilites fajt Pénzeskútról, melyekbl az egyiket ,.T Puzosia-

nus d‘0 r b. fels gault kori savoyai fajjal azonosítja." (7.)

1860-ban Romer szolgáltat néhány újabb adatot az Északi-

Bakony krétájáról. Tésrl Hamites sp.-t, Cseruyérl, Gyónról, Náná-
ról és Perérl Hippurites sp.-t említ- (34.1

Adataikat a következ évben Hauer (9, p. 67.) els közle-

ménye egészíti ki- Ö Pénzeskúton és a Fidélis dombon talált caproi-

tinákról és fíadiolites iteocorniew b.s-liez hasonló nudistáról emlékezik
meg, s ez alapon a képzdményt alsó krétának veszi. A pénzeskúti
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többi képzdményt az A. Mcintetti Sow., A . Deverianus d‘0 r b„

A. falcatus Sow-, meg a turrilitesek alapján fels krétának hatá

rozza meg.
Ugyancsak 1861-ben Hauer (10.) terjedelmesebb munkában

taglalja a szóban forgó rétegcsoportot. Benne négy réteg féleséget kü-

lönböztet meg- A fekü rétegekül a caprotina és radiolites tartalmú

képzdményeket veszi fel, s ezeket , Zirci rétegeiknek“ nevezi.

A zirci rétegekhez petrográ,fiailag hasonló képzdményeket
Lókútról, a rúdistákat helyettesít exogyrák alapján különvá-

lasztja és ,.Lókúti rétegeknek
14

nevezi el. A harmadik csoportot,

melynek jellemzje a nagy glaukonittartalom és a gazdag ammo
nites és echinida-fauna, „Nánai rétegeknek" nevezi. Végül a

negyedik képzdmény, amit megkülönböztet, a „Pénzeskúti réteg-

csoport
11

, mely igen elterjedt, világos vagy sárgás szín márga, sok

amuron itessel és echinodermatával, de glaukonit nélkül. A nánai

kfejtkben a glaukonitos stb. csoportnak a caprotinás mészk
szintre való rátelepülését is megfigyelte. Azonkívül a „Nánai 11

és

..Pénzeskúti
11 rétegekbl 20 cephalopoda fajt ír le, köztük 1— 1 új

fajú turrilitest és hamitest-

Ettl kezdve 1870-ig nem találni adatot a bakonyi krétára
vonatkozólag. Ekkor jelenik meg Hauer-nak a „Monarchia11

átné-

zetes geol. térképéhez írt szövegébl az idevágó rész. (11.) Ebben
csak régebbi közleményeinek fbb eredményeit foglalja össze.

Hasonlóan az 1878-iki is. (12 ) Az utóbbiban a Bakonyt a Gereesé
vei összekapcsolva, már szintez: neocomot, gaultot és gosaut
különböztet meg. Területünkön a zirc-lókúti rétegeket a neocom
fels részébe, a nánai és pénzeskúti rétegeket a ganltba helyezi.

Ezután hosszú idn át szünetelnek a bakonyi krétáról szóló

irodalmi közlések. Bár, ebbe az idbe esik a Bakony térképezése a

M a g y. Kir. Földtani Intézet részérl Ekkor jelenik meg
a bakonyi kréta sztratigráfiájára vonatkozó legfontosabb adattár,

az E. 3 jelzés: 144.000 es térképlap, melyen azonban sem az évszám,

sem a szerzk, ill. felvevk neve nincs feltüntetve. Ez az északi

Bakony krétarétegeit három csoportba osztva tünteti fel: Az alsó

krétához számítja els tagként a caprotinás mészkövek földijét ké-

pez foraminiferás agyag stb, képzdményeket meg a caprotinás

mészköveket. A A. inflatus tartalmú rétegeket a ganltba helyezve,

veszi a második tagnak- A harmadiknak pedig a Bakony nyugati

oldalán lev felskréta képzdményeket.

A térkép kis méretét s az ennek következtében kényszerült
nagy összevonásokat tekintetbe véve, a megfelel kréta foltok álta-

lában helyesen vannak feltüntetve, s így a munka megfelelt az

els, átnézetes felvétel követelményeinek.

Utána csak évtizedek múlva,, 1910-ben találunk újabb közle-

ményekét Taeger H. részletes felvételi jelentésében. Taeger H.
1909-tl’ 1914-ig dolgozott a Bakony geológiai újrafelvételén. Fel

vételi térképei azonban mindezideig még nem jelentek meg. így
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csak a megjelent, rövid felvételi jelentéseit lehetett tekintetbe venni.

Els, 1909-iki jelentésében (38, p. 58—59.) az északi Bakonyban
az alsó kréta hiányát állapítja meg. Leírja, hogy az aptienben kez-

ddik (a krétaüledékek képzdése. Ennek eredménye: a rudistás

mészkcsoport — faunisztiknilag egyhangú, partközeli képzdmény.
A rákövetkez gaultban (albien) fokozatos, lassú tengermélyülés
következik be és a rudistás mészk rétegsorozatát agyagosabbá
váló exogira, echinida és brachiopoda tartalmú mészlkövek váltják

fel. Ezekre következ tagként a szintén gaultba tartozó turrilites-es

márgarétegek következnek.
A turrilites-es márga fölé helyezi, eltérleg a magyar geoló-

gusok átnézetes térképeitl, legmagasabb szintként a cenoman
transzgresszió els tagjául, a zirci stb. ostreás, braehiopodás,, bryo-

zoás, orhitolinás liomokos meszes márgákat és agyagokat. Még-
pedig diszkordancia beiktatásával s elnevezi „Zirci cenománnak.“

E véleményt a „zirci cenomanról“ 1910-iki jelentésében (39. p. 66.)

fenntartja még; de az 1911-ikiben (40, p 61.) úgy módosítja, hogy

a kréta mélyebb részébe tartozik. Bár a rudistás mészknél fiata-

labbnak minsíti, úgyhogy a koralligén mészkszirtek közt kelet-

kezett, kisméret eróziós medencékbe behatoló transzgresszió

eredményének nevezi. Egyébként azt is kiemeli, hogy e képzdmény-
ben édes- és félsósvízi üledékek, st helyenkint szénnyomok is

vannak.
1913-iki jelentésében (41, p. 328.) a Pénzeskút körül észlelt

viszonyok alapján újabb módosítást eszközöl. Itt a titonra való
települését és a rudistás mészk alá való húzódását figyeli meg e

képzdményeknek. így a krétasor legaljára es helyüket lehetséges-

nek tartja, de mégis inkább a rudistás mészkvel egyidej, fácies-

változati képzdményeknek gondolja, az atollok lagúna- és zátony-
képzdményei közt feltehet különbséggel magyarázva.

E jelentéssel le is zárul az északi Bakony krétájával foglalkozó

munkák sora. Az 1914 iki jelentésében Taeger II. (42, p. 354.) a

Vadalmás és Villóhegy, rudistás mészkövein és foraminiferás

agyagjain kívül lij, más adatot nem közöl a területrl.

Újabban D’ o u v i 1 1 énéi (6.) találunk néhány adatot, aki Lam-
bert K. segítségével meghatározta dr. Taegernek a középs
krétából kiküldött anyagát. Ezeket a Taeger H. által megállapí-

tott szintek szerint közli. így a legfels turrilites-es márgasziutet

a fauna alapján (összesen 10 faj) vraconniennek veszi s nem különíti

el a glaukonitos szinttl. A második szintként felvett „Orbitolinen-

Kalk“-ból (a lemezes, szürke meszeket, lásd a. továbbiakat, össze-

vonva tárgyalja az Orhitolinás lueszekkel, s korukat az albieube

helyezi) 4 fajt ír le. Harmadik, szintként a rudistás meszeket tár-

gyal s a Pseudotucasia santanderensis II. U u v. és Euradiolites sp.

alapján a Pyreneusok rudistás mészköveivel veszi azonosaknak. A
negyedik, legmélyebb szintet — a „Foraminiferen Schichten“ korát

aptiennek veszi 6 meghatározott kövület alapján, s a Rébenacq-i

sötét aptien rétegekkel való egyezésüket hangsúlyozza.
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Legújabban dr. te legeli Eotli K. professzor úr foglalkozik

az Északi-Bakony geológiájával: (mégpedig elssorban tektonikai

és genetikai szempontból. Rövidesen megjelenend munkája szá-

mos új és nagyjelentség adattal fogja gazdagítani a Magyar
Középhegység, ill. a szorosabb értelemben vett Északi-Bakony geoló-

giáját, és így a bakonyi krétáét is.

Az Északi Bakony krétaképzödményei.

Kor Vastagságok
A megkülönböztetett

képzdmények
Emeletek

II. Középs
kréta kép-

zdmények

60-70 m
2 m

10-30 m

20 m

30 m

50-60 m

b.) Turriliteses márga. )

5.) Glaukonitos márga )

4.) Átmeneti lemezes szürke

mészk.

3.) Orbitolinás tömött

mészk.

2.) Requieniás tömött

mészk.

1.) Ostreás-brachiopodás-

orbitolinás-ostrakodás-

mészalgás anyagok és

márgák.

. i Cenoman\
/rácon- inf Albi-J
nien

j

en sup. U lbien

> Aptien

Rétegteni hézag Bauxit Barremien

kb:- 60-70 m 3.) Sárgás-szürke, vékonytáb-

lás, brachiopodás, erinoi-
1

deás- echinidiás mészk. } Hauterivien.

0.5 m 2.) Pintérhegyi sárgás-vörös

I. Alsó agyaggumós mészk. )

kréta kép- kb:- 60-80 m l/a. Lókuti biancone-szerü

zdmények 1/b. 1/c. és márgás mészk. 1/b. A borza-

1/d- kb. 1 m vári Kopaszhegy vörös szinü

mészköve. 1/c. Palihálási hal-
> Valanginien ?

ványvörös mészk. 1/d. Eper-

keshegyi halványvörös mészk.

Fels jura Titon tömött és erinoideás

képzdm. mészkövek.

A Bakony területén a krétakorszak üledékeinek beosztásánál

a hármas tagolásnak alkalmazása látszik megokoltunk. Az alsó és

középs krétát a Zirc és környékén található képzdmények képvi-

selik. A felst pedig az Ajka, Sümeg és Ugod környékiek.

Ez a beosztás az eddig használttól eltér. Nálunk ugyanis oszt-

rák és német hatásra a ketts: alsó- és fels kréta beosztás volt

szokásosabb. A francia és svájci hármas beosztás azonban az Északi-

Bakony területén észlelt jelenségeknek jobban megfelel, mert az

alsó és középs kréta képzdményeket egy közbeiktatott szárazföldi

idszak egymástól élesen elkülöníti.
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Magam Heim beosztását vettem alapul, azzal a változtatással,

hogy Ja coli 1907('-ben kifejtett nézetéhez (15-) csatlakozva, a Turri-

lites Bergeri szintjét, mivel az a glaukonitos margóinkra lassú át-

menettel települ rá, még a középs krétához számítom és H'aug
változtatásait nem veszem figyelembe. (14 a.) Ez a szint a geológiai

irodalomból vraconnien réven ismeretes.

Az Északi-Bakony területén található rétegeket, az elbbiek
elrebocsátása után a föntebbi kis táblázatban foglaltam össze.

Az ezen táblázatban feltüntetett bakonyi üledékek, jól tagol-

ható rétegek, melyek mind kzettani la g, mind pedig paleontológiái -

lag odakinn a helyszínen is többnyire jól megkülönböztethetk;
faunagazdagság tekintetében azonban, mint azt a késbbi részletes

tárgyalásnál látni lehet, meglehetsen eltérk egymástól.

A krétarétegek az Északi-Bakony felépítésében aránylag tete-

mes összvastagságuk folytán jelents szerepet visznek. Meg kell

azonban jegyezni, hogy a rétegek teljes: sorát nem egyetlen szelvény

keretében találni meg, hanem i különböz szelvények adatai egv
mást kiegészítve adják meg, illetleg teszik lehetvé a fenti sor-

rend megállapítását.

Itt kell elreboesájtanom azt, hogy a lelhelyek leírásánál, ille-

tleg meghatározásánál, :>hol nem a mellékelt két térképemrl van
szó, a legújabb kiadású 1 ; 25000-es részletes katonai térképek ada-

tait vettem figyelembe, s így azon keresendk.
A következkben lássuk tehát a fenti rétegek részletesebb

elemzését; elhelyezkedési, kzettani és paleontológiái szempontból.

I Az alsó kréta képzdményei.
A képzdmények közül a vékonytáblás, sárgásszürke braehio

podás-crinoideás stb. mészkövek a legelterjedtebbek. A cephalo-
podás kifejldést képvisel többi elfordulások, kisebb foltok alak-

jában, elszigetelten, elkülönülve, egymástól nagyobb távolságra
találhatók. Településüket tekintve, az utóbbiak fekje a titon kép-
zdmények különböz tagjaiból kerül ki. A táblás, szürke mész-
kövek, vagy a cephalopodás fáciesen, vagy pedig közvetlenül a

titlonra települve találhatók. Az alsó kréta sárgás szürke, táblás

mészköveire Zire mellett közvetlen rá települnek az ostreás-orbitoli

nás, stb. középs krétakori agyagok és márgák, amint azt a Zire

—

tündérmajori a kakashegyi és eperkeshegyi szelvényeken jól látni-

la) A lókúti, biancone-s&er, márgás meszek.

Ez a réteg a Káváshegy ÉNy-i lókúti végzdésénél található

felv.
aj legeln lév Csordákét melletti kis kfejtben. A réteg-

csoport lassú átmenettel fejldik ki ;i fekvjében található titonból.

Fedjében a táblás .szürke mészk hiányával, a középs kréta leg-

alsó, cstreás,, orbitolinás stb. rétegcsoportja van. Meglehets vastag

rétegcsoport; kb. 60—80 m vastagságú. Szabad szemmel tekintve, a

kzet vékonypados mészk. Színe világos fehér- Poreellánszer és
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kagylósán törik. Elég gyakoriak benne a váltakozó nagyságú, saját-

ságos elkovásodott knkrációk. A kzetre jellemz továbbá az is,

hogy benne tzkzsinórok, st néha vastagabb tzkcsíkok is

találhatók.

A kzet mikroszkópos vizsgálatánál feltn a rendkívül finom

szövete Az alapanyag uralkodik, alárendelten találni benne zár-

ványként, apró tzk konkréciókat, melyek valószínleg radioláriák

lhettek ; amit a köralaktól legtöbbször alig eltér alakjuk is bizo-

nyít. Helyenként a kzetben határ nélküli, elmosódó és elágazó föl

bakban jelentsebb elkovásodott részek vannak. Az általam meg-

vizsgált csiszolatokban felismerhet mikrofaunát észlelni nem
sikerült.

Makrofaunája sem mondható gazdagnak. Jellemz, hogy a

kövületek úgyszólván kivétel nélkül a gumókból kerültek ki. A
gumók belsejében legtöbb esetben tzkmag is található. Az innen

kikerült faunát Wein Gyógy úrnak köszönhetjük, aki 1933

nyarán gyjtött belle néhány kövületei; ezek megtartása sem

kifogástalan. A fauna olyan csekély egyed- és fajszámú, hogy a

pontos szintezést nem teszi lehetvé, azonban a kikerült Críoceras,

Aptichvs és Pygope sp-ek igen valószínvé teszik, hogy a kréta iile

déksor egyik mélyebb tagjával van dolgunk. Hihetleg a további

gyjtések után lehetségessé váb'k majd olyan fauna begyjtése
mely a helyzetének eldöntését kétségtelenné teszi.

Ih) A borza vári Kopaszhegy vörös szína mészköve.

Ezt a kénzdnaényt a Borzavártól D-re fekv, a környéken
Kopaszhegynek nevezett, a 490 m magassági ponttal jelzett tetn, a

térképen is jelzett kfejt mellett, egy kis foltban találni. A k-
fejtben a titon erinoideás padjait fejtik, ezek és az ugyancsak
fejtés alatt álló alsó kréta táblás, erinoideás mészköve közt azonos

dléssel fekszik a vékony kis rétegcsoport, a két feltárás közt ásott

határárokban. Ez a tömött, kissé sárgás, téglavörös szín mészk
meglehets gazdag és érdekes faunát tartalmaz, amint azt a rendel-

kezésemre álló rövid id alatt gyjtött kövületek bizonyítják.

Sajátságos, a többi hasonló sztratigrafiai helyzet faunákétól

elüt alakokból áll, melyek közelebbi meghatározása ezideig sajnos,

rém sikerült. Nagyrészt csak töredékek a birtokomban lév példá-

nyok, úgyhogy vizsgálatuk nehézségekbe ütközik.

A kzetben, vékony csiszolatban, az alapanyagnak az uralkodó
volta feltn a kikristályosodott részekkel szemben. Ez utóbbiak
nagyrészt szerves eredetek. A kzet gazdag mikrofaunát tartalmaz,

azonban vizsgálatának behatóbb elvégzését késbbre kell halasz-

tanotm.

A kikerült makrofaunában az Aspidoccras, Phylloceras, Lyto-

ceras genusokba tartozó alakokon kívül, érdekes, ersen bordázott,

csomókkal díszített fiatal típusú ammonites is akadt. A fauna
további felépítésében még belemnitesek és koraitok vesznek részt-

A képzdmény sztratigráfiai helyzetének és a fauna összetételének
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illetleg jellegének figyelembe vételével a titon crinoideás mész-

knél fiatalabb, az alsó kréta mélyebb szintjeinek egyikét képvisel
réteggel van tehát ebben az esetben dolgunk. Messzebbre men
következtetést azonban a rendelkezésre álló faunából még nem lehet

vonnunk; csak a további gyjtések révén elkerülend anyag vizs-

gálata teszi majd lehetvé a szintjének pontos megállapítását.

le) A palihálási halványvörös mészk.

A fenti képzdmény Palihálás majortól északkeletre, az ,,Alsó

majornak" nevezett házcsoportnál, az id'e északkeletrl lejöv völgy-
ben található meg. Mégpedig az árok délkeleti oldalában a völgy
talpa fölött kb. 50 m-rel. Jórészt fiatalos erd borítja el ezt a helyet.

Képzdményünk fekje a titon fehér mészköve, fedjében pedig
a brachiopodás-crinoideás, táblás, szürke mészk van. Nem valami
vastag réteg, legfeljebb egy méterre tehet. A rossz feltárási viszo-

nyok közt nehéz volt a begyjtött anyagnál többet, illetleg jobbat

kapni. Csak egy oda telepített kbánya, vagy pedig robbantás

útján lehetne gyjteni igazán belle. A réteg már színe folytán is

elüt, úgy fedjét, mint felnijét tekintve. így jól megkülönböztethet
réteggel van dolgunk.

A kzet világossárga, halványvörös szín, tömött mészk.
Helyenként fehér kalciteres. Kalapáccsal ráütve, ridegsége folytán

jóformán egészen síma lapokkal határolt darabokra hull szét, úgy-
hogy a gyjtés már e miatt is elég nehéz. A kövületeknek jóformán
csak a fels része maradt meg benne. Az alsó felük rendesen el

pusztult, eltnt, fokozatosan megy át a kzetbe. A kzetet átjáró

kalciterek a kövületeket is ersen deformálták'; úgyhogy mindez
meghatározásukat ersen nehezíti.

Mikroszkópos vizsgálatánál kitnt, hogy ebben a mészkben
is az alapanyag uralkodik, bár a kristályosodott részek mennyisége
nagyobb mint az elzben. Vékony csiszolatban feltnek a erino-

ideák rácsos szerkezet metszetei, valamint a rendkívül nagy szám-

ban található foraminiferák és egyéb mikrofonná elemek.

Makrofaunáját legnagyobbrészt ammonitesek alkotják- Kívü-
lük még belemnitesek is vanak a cephalopodák közül- Azonkívül
van még benne néhány rossz megtartású, brachiopoda is. A begyj-
tött anyagból eddig a következ fauna volt meghatározható:

Phylloceras Calypso d‘0 r h, Ph. semisulcatum d‘0 r b., Lytoceras sp.

(a subfibriatum alakkörébl), Lytoceras sp. (Phestus alakköre),

Phylloceras Calypso d‘orb., Ph. semisulcatum d‘ o r b., Lytoceras sp.

gyakoriak a hoplitesek is. Egy Acanthoeeras sp. is elkerült, azon-

ban közelebbi meghatározása ezideig nem volt keresztül vihet.

Néhány igen sok kívánnivalót hagyó belemnites és pygope töre-

dékes 1 példánya egészíti ki a faunát. E képzdmény tehát az alsó

krétának mélyebb, azonban az elbbiektl eltér fácies szintje.

ld) Az Eperkes-hegyi halványvörös mészk-

Ezt az új elfordulást csak nemrég sikerült az Eperkeshegy
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Ny-i oldalán, több ponton megtalálni. Halványvörös, vagy kissé

ibolyás árnyalatú mészk, amelyben feltn sok aptychus talál-

ható. A kikerült brachiopoda faunája (Pygope cfr- dyphioides

Pict. (Orb.), Pygope triangulus Pict., Terebratula hyppopus
Roeim.) alapján ,a pintérhegyi márványbányai szinttel lehetne

kapcsolatba hozni, ha csak az eltér Ammonitesek mélyebb szintbe

való sorozását nem fogják szükségessé tenni. E szint ugyanolyan
helyzetet foglal el, mint az elbb tárgyaltak, s így már sztratigráfiai

helyzete miatt is, az elbbi alsó kréta képzdmények közé kell

sorolni.

2. A pintérhegyi „márványbánya“ sárgás vörös, agyaggumós
mészköve.

Közvetlen Zirc mellett, a pintérhegyi apátsági erdben fekszik

az a kisebb kbánya, az ú. n. „márványbánya", mely az els tám-
pontot adta az alsó kréta rétegek ószaikbakomyi elfordulásaira. Az
itteni kövületgazdag, alsó kréta réteget Wein György úr találta

meg egy tanulmányi kirándulás alkalmával, 1932-be . Az akkor

talált anyagot a múlt nyár folyamán ismételt gyjtésekkel lehet-

ség szerint kiegészítettem s így a feldolgozáshoz már elég gazdagnak
mondható fauna állt rendelkezésemre.

Ezt a kis kbányát (lásd a 18. számú ábrán lev térképet) már
T a e ger H. is ismerte- Mint az 1909. évi (38, p. 63.) jelentésébl kit-
nik, a kbányában fejtett, „zirci márvány" nev húsvörös szín titán

mészkövet dogger korúnak vette. E vörös márvány felett mintegy
négy és fél méter vastag fehér mészkcsoport következik, melyrl,
valamint a vörös márványról is, Wein G y. kimutatta, hogy nem
dogiger, hanem titon korúak (1. a megelz közleményt).

A fehér titon mészk egyenltlen vastagságú tömbökre bomlott,

legfelsbb padja felett találhatók a bánya DK-i végében az alsó

krétát képvisel csoport rétegei. Az alsó kréta képzdmény itt két,

egymástól kzettanilag is ersen elüt tagra oszlik Egy alsóbb,

halványsárgás-vörös, helyenkint limonittól barnára festett, ersen
ölsszetöredézett amimonitákban gazdag;, kissé morgás mészkre,
amelynek alján halványvörös és ibolyás vörös szín mészk réte-

gecsko található, továbbá egy fehér crinoideás brachiopodás stb.

fed mészkre.
Az els kzetre jellemzk a kisebb-nagyobb gumók, melyeknek

színe sötétbarnától a világos sárgáig változik. E gumók gömbhéjasra
emlékeztet szerkezetek, sötétebb és világosabb, agyagos sávok kon-
centrikusan váltakoznak bennük, egyes példányok szinte fodros

szerkezetnek mondhatók. A gumók kémiai összetétele Gedeon
Tihamér vegyészmérnök úr sztíyes elemzése szerint, 110° C-on
szárított anyagra vonatkozólag, a következ:

A]20s= 6'07% MgO — ny.
SiOa = 8'92% MnCh = 1'87%
Fe203= 17'15% CO2 =2510%
TÍO 2 = 0'06% kötött H 2O = 472%
CaO =36' 10%
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A zirci márványbánya környékének

geológiai térképe
lösz

requiemés mészk

Fig. 18. ábra.
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A jól jellegzett rétegcsoportocska igen élesen üt el a fedjében

helyet foglaló, sárgás-szürke ,,táblás mészktl, amelyre még vissza-

térek.

Mivel ez az érdekes feltárás, a kbányászat miatt, rövidesen

el fog tnni, nem 'mulaszthatom el, hogy részíetesbb leírását ne

adjam. Az ammonitesekben gazdag, sárgás-vörös mészk teljes

feltárása alig éri el a 15 m-es hosszúságot. Vastagsága változó.

Legvastagabb részén is fél méter alatt marad. Mint ahogy meg-
figyelhet volt, a kis réteg a bánya déli részén kiékeldik s csak

vagy 20 m-re észak-északkeletre, a bányába vezet kocsiút mellett

található meg egy kis, jelentéktelen foszlánya, amit azonban a tér-

képen külön föl tüntetnem nem volt lehetséges. Ebben a kis foszlány-

ban, valamint az egész sárgásvörös szín mészkrétegben gyakran
találni sárga és vörös szín tzk darabkákat, melyek élei csak

kis mértékben koptatottak. Nem jelentség nélküli az, sem, hogy a

titon és kréta rétegek érintkez felülete, amelyet alaposan megvizs-

gálhatunk, határozott diszkordancia felvételét nem teszi indokolttá;

bár a településnek teljes egyönte voltát is nehéz volna bizonyítani.

Inkább azt a benyomást nyeri az ember, hogy ha a titon és alsó

kréta rétegek lerakódása között a tengeri elboríttatásban nem is

volt megszakadás, mégis, mint az Alpok területén gyakran észlel

tk az üledékképzdésben még ma is nyílt kérdésként szerepl
hézagosság léphetett föl. Talán a tengerben feltételezhet áram-
latok mködésére, esetleg a hullámverésre vezethet vissza az, hogy
míg az egyik helyen üledék nem képzdhetett, addig egy másikon
gazdag faunát tartalmazó képzdményt találunk; vagyis a település

fészekszer.

A . sárgásvörös szín, vékony mészk rétegcsoport fed sorozata

jóval nagyobb elterjedés, mint azt a térképen is láthatjuk. Már
magában a márványbányában is inkább ez uralkodik. A kiékeldé
sen túl már közvetlenül a titon fehér mészkövére települ, mint azt

más lelhelyén is látni. Ez a képzdmény, ínint ahogy a térkép fel-

tünteti, a márványbányától alig 50 m távolságban egy másik fej-

tésben igen jól fel van tárva.

A márványbánya környékén, a dlésekbl következtethet,

antiklinálisszer település látható- A márványbányai neocom^—titon
rétegcsoportba ugyanis egy sötétsárga, mangánnal átitatott liaszhát

összepréseldött tzk teste iktatódik be, amelynek két oldalá-

val a titon és neokom sorozatok tektonikai érintkezésben vannak,
mit a morfológia is követni látszik. Nem megokolt tehát a titon-

nak a liászra való transzgresszióját feltételezni az elbb említett

tektonikai érintkezés folytán sem. A térképen innen K-re feltünte-

tett, középs kréta foltocska is csak tektonikai hatásra került a falu

végén lev kbányák liász képzdményei mellé-

A márványbánya neocom mészkövének vékony-csiszolatában

túlnyomó az alapanyag. A kristályosodott részek túlnyomólag az

egykori foraminiferák (helyén találhatók. Kisebb szereptek azok,
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amelyek a kis erek kitöltéseinél jelentkeznek. A mészk mélyebb
részeiben kissé elkovásodott részek láthatók. Az ércek közül korro-
dált hematit, meg limonit találhatók benne apró szemekben. Nagyon
jellemzek a rostos szerkezet tzk szilánkok, amelyek az 1%-ot
elér kvarc mennyisége alatt maradnak. A magasabb részekben
zöld szín glaukonit is elfordul.

A szerves maradványok közül a Globigerina, Textularia, Rotá-
lta sp.-ek, továbbá erinoideák és echinida tüskék rácsos szerkezet,
különböz orientációjú metszetei voltak benne felismerhetk.

A márványbánya ammonitás rétegeibl megbatározott makró-
faunát a túloldali táblázatban foglaltam össze.

Amint a táblázatból is látható, a faunában a cephalopodák
uralkodnak. A brachiopodák és a többi állatcsoportok csak alá

rendelt szerepnek. Meg kell azonban említenem, hogy a táblázatból

kimaradt az a pár kis, magányos korall, néhány crinoida kehely,

egy pár rossz megtartású csiga és kagyló, meg a nagy számú cápa-

fog felsorolása, amelyek a fáciesviszonyok megállapítása szempont-

jából fontossággal bírhatnak ugyan, meghatározni ket azonban ez

ideig nem lehetett. A kor meghatározását azonban nem befolyá-

solják az ammonites-gazdagság mellett.

A táblázatból kitnik, hogy a fauna összetételében a Phyllo-

ceras, Lytoceras, Desmoceras és Crioceras genusok az uralkodók;

míg a töbibék csak kb. egyharmadát teszik ki a faunának. A fajok

egyedszámának eloszlása is hasonló képet mutat. A szintek szerinti

megoszlást tekintve, az indiffcrens, vagyis a neoltom mind a

három szintjében (elforduló fajokat leszámítva, a réteg kora a

a hauterivienben jelölhet meg ,azonban a barremien fajok nagy
számban való elfordulása arra vall, hogy már nem a legmélyebb
hauterivien szint van itt képviselve.

Feltn különbség mutatkozik azonban a faunának más lel-

helyekkel való összehasonlításakor. A legtöbb délfranciaországi,

svájci lelhelyen, de még a közvetlen szomszédságban lév Gerecsé-

ben is (43), nagy számban jelennek meg a holcostephanusok, hop-

litesek, holcodiscusok; ellenben a márványbányai faunában ezek

nyomát se találjuk. Tisztán a meleg tengerekre jellemz Phyllo-

ceras, Lytoceras, Desmoceras és a mediterrán jelleg Crioceras

fajok vannak meg benne. Az említett kis, egyes koraitok is meleg
tengernek a jelenlétét bizonyítják. Amint a táblázatból is kitnik,

faunánk a krimi Biassala faunájával vethet leginkább össze, s

mint ott is, a hauterivien nek nem a legmélyebb szintjét képviseli-

Érdekes az is, hogy mint azt Sayn elég sok franciaországi lelhely-

rl bebizonyította, nálunk sem lehet a barremien felé éles határt

vonni.

A hauterivien jelenléte az Északi-Bakon ybán a Dunántúli

Középhegység neokoni képzdményéinek összefüggését teljessé

teszi. Nagyon jól összeesik a Hofmann által talált (14), mecseki

neocom képzdmény korával is, melyet Vadász a csigák és kagy-

lók alapján, hasonlóan a fenti korba tesz- Ugyancsak a hauteri-
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A fajok nevei

1

2

3

4.

5.

6 .

7.

8
9.

1U.

11 .

12 .

13.

!

14.

15.

16

17.

18.

19.

20 .

J21.

22 .

23.

24.

I

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
1 34.

35.

36.

Duvalia dilatata B 1.

Nautilus pseudo-eleaans O r b.

Phylloccras The.tys O r b.

infundibulum O r

Rouvanum Orb.
Winkleri IThlie:.
cfr. Morelianurn

+

semisulcatum O r

subfimbriatüm 0 r b.

cfr. raricinctum

+,+ +
+

+

+

+

+ +

cfr. cassidoides

cfr. biassallense

crassidorsatiim
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cfr. Emerici Lev.
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cfr. an óulicostatum
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Ph vlloceras
PhuUoeeras
Ph vlloceras
Phvlloceras
O r b.

Phvlloceras
Taitoccras
L ytoceras
Ü h 1 i £T.

Lytoceras auadrisulcatum Orb.
Costidiscuis cfr. nodosocöstatus
K a r.

Hamulina cfr. subcylindrica

0 r b.

Hamulina cfr. Pictcti Eichw.
Hamulina (Ancyloceras) cfr. pul-

chcrrimus O r b.

fíaculites cfr. neocomiensis Orb.
Lissoceras Grassianum, O r b.

Aspidoccras cfr. Guerinianum
O v b.

Asvidoceras (Pachydiscus?) cfr.

Percevali U h 1 i e'.

Desmoceras cfr. difficile Orb.
Drsmoceras cfr. subdifficile
Tv a r.

Desmoceras
TT h 1 i í>

-

.

Desmoceras
Kar.
Desmoceras
K a r.

Crioccras
Crioceras
Crioceras
Crioceras
O r b.

Puchellia cfr. pulchcllus Orb.
Lamellaptichus anaulicostatus
P i c t et Lo r.*

Pholadomia Malbosi Pict.
Rhynchonella Moutoniana O r

Terebratula hippopus R o e ni.

Pvaovc diphioides Pict.
Py.Qope triangulus Pict.
Sphoerodus cfr. neocomiensis
A sí.

* Dr. T ránt h szíves meerha tarozása szerint.
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vient képviseli Somogyi munkája alpján (36) a lábatlani

homokkbl kikerült fauna is. A gerecsei meszes márgák, amelyek
az atmoszferiliák által megtámadott helyeken, vele kzettanilag
is közel hasonlóak, elég nagy megegyezést mutatnak cepha-
lopodás képzdményünkkel faunájuk azonban a mienknél már
mélyebb szintre vall. A lelhelyek összehasonlítása egyébként a

fácies viszonyok különbözsége folytán is nehézségekbe ütközik. A
tescheni és wernsdorfi lelhelyek neocom rétegeivel kimutatható
megegyezés mérsékelt volta is fácies különbségen alapszik, mert a
neritikus zónának közelségére utaló, bathiális, mediterrán fácies,
meszes cephalopodás márványbányai képzdménnyel szemben — ott

a kárpáti flys fácies van képviselve.

3) A vékonytáblás, brachiopodás-crinoidás-echnidás, sárgás-szürke

mészk.

Mint már elbb említettem, ez a mészk aránylag tekintélyes

vastagságú, és a márványbányai sárgás-vöröses ammoniteses mész-

k közvetlen fedjét képezi, így ottani településével már részlete-

sebben foglalkoztam. F elterjedése a Zirc környéki hegyrögökre,
mint a borzavári Kopaszhegy (Borzavartól délre) déli felére -

egészen Tündérmajorig, a Bocskorhegy, Kakashegy és Eperkéshegy
területére esik. Folytatása Zirctl nyugatnak Bakonyiját felé

T a egértl tudjuk, azonban arra felé követni még nem állt módom-
ban. A titonra legtöbbször a közbeiktatott ammoniteses szintek je-

lenlétével települ, azonban nem mindig. Mert, mint már az elbbi
képzdménynél tárgyaltam, az ammoniteses szint hiányozhatik s

akkor közvetlenül a titonra települ. (Pl. a Boeskorhegyen.)
Kzetünk mint olyan, nagyon emlékeztet a hierlatz-jelleg,

liászkori crinoideás mészkövekre. Tele van crinoidea nyéltagokkal,

echinoidea tüskék töredékeivel s különösen a mélyebb szintekben

rhynhonellák, terebratnlák összepréseldött héjaival- Az össze-

préseldés miatt ép kövületet gyjteni a legritkább esetben sikerül

bennük.
Ettl a durván szemesézett és gazdag organikus maradványo-

kat tartalmazó típustól eltérleg, olyan tagjai is vannak ennek a

rétegsornak, melyek finoman kristályosnak mondhatók. Ebben a

szerves élet nyomaival alig találkozunk. Az ilyen rétegek közé, a

szerkezet finomodásával a tzkzsinórok nagymérték közbeiktató-

dá.sa a jellemz; amint azt a márványbányával szomszédos feltá-

rásban és a bocskorhegyi szilvényben szépen lehet észlelni. Az
Eperkes- meg a Kakashegyen ezt a jelenséget nem sikerült meg-
figyelni. Itt inkább a durván szemcsés kifejldés az uralkodó.

Ahol a tzktartalmú kifejldés a felszínhez közel található,

ott a geológiai múltban már régebben fellépett kilúgozó, kioldó

hatásokra a rétegcsopoúrtból a mészanyag kioldódott s csupán a

sokkal ellentállób tzk maradt meg. illetleg halmozódott fel. így
az alsó kréta kilúgozott maradványának kell tekintenünk a pintér

hegyi erdsarok és a borzavári út találkozása mellett lév kbánya
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(lásd térképvázlat) kilúgozott és elporló tzktömegét.
A kzet színe a világos sárgás-szürkétl (f típus) a sötét szür-

kéig, meg a barnás rozsdavörösig változhat.

Vékony csiszolatban vizsgálva a kzetet alapanyagának, —
a cephalopodás szint sárgásvörös szín mészkövével szemben való —
ers megesökkené e a jellemz. A kristályos rész az alapanyagnál
több; a durván szemcsés tagokban más alig van. A rostos szerkezet
tzk mennyisége ersen megnövekedik; hozzávetlegesen eléri az
5—6%-ot is. A kvarc mennyisége ersen megcsökkent. Jellemz,
hogy itt-ctt néhány glaukonit szemecske is elfordul benne.

A kzet csiszolatában, meg a márványbánya szomszédságában
lev nagyobb kbánya mállottabb anyagának iszapolási próbájában
Nodosaria Texti laria, Cornuspira, Rotálta, Discorbina, CrislellarUi

sp.-ket, néhány szivacstt sikerült felismernem. A crinoideák, echi-

nidák töredékeinek rácsos szerkezet metszeteit is szépen mutat-
ják a csiszolatok.

Ezt a crinoideás-brachiopodás rétegcsoportot már Koch
A n t a 1 (18) és Taege r is ismerték (38), azonban, mivel a fek-
jében lev ammoniteses szintrl tudomásuk nem volt; a rossz meg-
tartású, majdnem kizárólag brachiopódákból álló fauna alapján
nem csoda, hogy a titon 'magasabb részének vették. Ismételt gyj-
tések révén a következ fauna került ki belle:

Silesites sp. (cfr. vulpe.$ Uhlig alakkörébl) Phylloceras sp.

ind,, Desmoceras sp., Lytoceras sp., Holcodiscus cfr. Caillandianus

Orb., Scaphites sp. ind., Belemnites sp., Lyra neocomiensis Orb-,

Terebratula cfr. acuta Q-, T. cfr. hippopus Orb., Terebratula sp-.

Terebratulina sp., Rhynchonella sp. (cfr. plicutilis 8ow.), Rhyncho-
nella sp-, Waldheimia cfr. tamarxndus Sow,, Waldheimia s] >.

A kapott fauna, de sztratigrafiai meggondolások alap

ján is, megokoltnak látszik, hogy ezt a képzdményt a hauterivien

magasabb szintjébe, a barremien határára tegyük. Ugyanis ezen,

mintegy GO m vastagságot elér, neocom rétegsor és a késbb tár-

gyalandó közJépskróta képzdmények közé, melyek az aptiennel kéz

ddnek, egy szárazföldi idszak iktatódik be a barremienben,
amelybe a bakonyi els (eplényi stb.) bauxitképzdés ideje esik.

Az alsó kréta vékonytáblás, brachiopodás-crinoideás stb. mész-

köve egy — felfelé fokozatosan kimélyül, neritikus fáciesre mutat,

amit az aljában tömegesen, szinte közetailkotólag fellép crinoideák

és echinoideák számának csökkenése és a tzk megjelenése is

mutatnak. A kikerült fajok alapján feltehet hogy képzdményünk
a, Koch Nándor (19, p. 2G9—271.) által leírt, tatai Kálváriahegy

neocom képzdményéhez hasonló, azonban ezt csak helyszí -

i vizsgá-

lattal lehetne eldönteni-

A látszólagos különbség,, ami ez ideig az Északi-Bakony s az

ugyancsak krétakorú üledékeket tartalmazó Gerecse—Vértes, meg
a Mecsek között (36, 37, 14.) a neocomiban fennállott, ezek után

eltnik. Feltehet tehát az, hogy az alsókréta tenger, úgy a Mecsek-
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ben, mint a dunántúli Magyar Középhegységben azonos idben
hullámzott; azonban a helyi viszonyoknak megfelelleg, nyomai
ers fácies különbségeket mutatva, csak részben maradlak meg.

II. A közféps kréta képzdményei.
Az elzkben tárgyalt, alsó kréta képzdményekhez viszonyítva

a középs kréta képzdmények úgy függleges, mint mzszintes elter

jedésben aránylag messze felnin úlják azokat. Pénzcskuttól Kis-

gyónig hosszú széles sávban követhetk a Bakony északi oldalán.

Munkámban csak a Kisgyón—Loláit község K-i feléig terjed vészre

szorítkozom, mivel a Ny-ra es részeket még nem állt módomban
bejárni.

A középs kréta képzdmény, mint azt a részletes vizsgálatok

kimutatták, a rétegtani hézag után, az idsebb képzdményekre
transgresszíve települt. Ezt a tektonikai szempontból nagyjelent-
ség transgressziót Dr. telcgdi !\ o t h K- professzor úr részletesen

feldolgozva rövidesen megjelenend értekezésében fogja ismertetni,

megállapítja az elrenyon uló középs kréta tenger térfoglalásának

fázisait; s így ennek részletesebb tárgyalása nem az év feladatom-

Ez a jól tagolható rétegsor, mint az elbb közölt táblázat mu-
tatja, ez idszerit bat, egyn ástól jól elkülöníthet rétegre, ill. réteg-

csoportra osztható, amelyek a legalsó kivételével mind nagyon egysé-

ges kifejldések- A legalsó különböz típusú agyag és ’ árga réte-

gekbl épült fel és jellegzetes transgressziós képzdmény amelyen

a további tagok megszakítás, azaz hézag nélkül következnek.

A középs kréta rétegsor a turriliteses márgákkal zárul le,

amelynek lerakódása után hosszú ideig tartó lepusztulási idszak
következik a szobán forgó területen; hogy azután a középs eocén

folyamán újra elborítsa a tenger, melynek üledékek mint legid-

sebb harmadkori képzdmények, a turriliteses márgára települnek.

(Nagyweim puszta mellett és a Tés—Vadalmási úton, meg a kistési

Kis-kúttól L-ra.)

Az egész képzdménycsoport legelterjedtebb, illetleg legszem-

beötlbb képzdménye a requiéviás mészk, mely nagyobb szilárd

sága folytán a pusztító hatásoknak sikeresebben állott ellen.

Ezek elre bocsátása után az adott stratigra.phiai sorrendben

lássuk a képzdményeiket:

1.) Orbitolinás, ostreás, braclnopodás, ostracodás, mészalgás ogyug

és már(ja csoport.

A középs krétának legmélyebb szintjét képvisel, fenti réteg-

csoportunk, ellentétben a következkkel, nem homogén képzdmény.

A legkülönbözbb összetétel, ill. kifejldés üledékek sorából áll,

melyeknek egymásra következésében bizonyos szabályszerség mu-

tatkozik. Jelents vastagságú képzdmény, melynek méreteit a leg-

több lelhelyen megállapítani nem volt lehetséges. Megközelítleg

a legjobban egyrészt a Zirc—Tündérmajor közt a borzavári úttal kb
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párhuzan osan húzódó árokrendszerben (lásd. VI. sz. térképen), más-
részt pedig a Tóstl keletre fekv, 468 -tál jelzett erd parcellának
nyugati szélével párhuzamosan haladó közsóghatár és a doboshegyi
fenyveseid találkozásának közelében ásott kutatóakna melletti fel-

tárásál) i volt lehetséges; ahol is vastagságuk mintegy 50-60 mé
térnék adódott.

E képzdmény sor bázisát mint azt a Tunyoghegy nyugati
részén lév az l:25-000-s térképen Körtélesnek jelzett, 461 m-es há-

romszögelési pont közelében lev kbányákban ki lehetett mutatni,

a. daohstein tipusu liasimészkövöai kb. 1 m. vastagságú vörösszín íí,

vékony, táblás, algás mészk képezi, amit majdnem kizárólag a

Munieria Haconica Hant k. mészalga épített fel. A mészalgás pad
fölött, kizárólag ostreákból felépített padok vannak feltárva, melyek
más lelhelyeken, pl. a kistósi puszta és a 464 m-es magassági pontot

képvisel (Téstpl nyugatra es) szélmalom közt a térképen is jelzett

mészéget mellett kezdd árok fejénél, közvetlenül a daehstein li

asz mészkre települnek- Hasonlóan a daohstein mészkre települnek

az alsóperei vadászkastély keleti oldalán délnek húzódó árokban az

ostreás padok — de már az algás pad hiányával. Az algás padok
jelenlétét az Eperkeshegy 464 m-es magassági pontja közelében a

benyúló szántóföld és az erd szélére es árokban, a már említett

Ziro—Tündérmajori völgyben s az 1. sz. térképen feltüntetett két,

kis ponton, a Pintórliegyen is ki lehetett mutatni. Az utóbbi négy
lelhelyhez járul még a zirci Kakashegytl nyugatra fekv, 474-es

ponttól északra es feltárás (a kis víztartó tócsák fekííje), melynek
esetében is az alsó kréta crinoideás-brachiopodás, táblás lueszeire

települ a középs krétasorozat, mint a tündérmajori völgyben és

a% Eperkéshegyen. A többi, itt helyszke miatt fel nem sorolható

feltárásban az elbb említettek nem áll ipíth ;tk meg. Egyedül az

Alsópere puszta közelében ásott Balás féle bauxit kutatóaknák
hányóin voltak megtalálhatók e képzdménynek kiszórt darabjai;

azonban a beömliéiben lév feltárásban helyzetük nem volt már
pontosabban rögzíthet.

A már ismertetett., algás-ostreás rétegek felett különös, els
pillanatra szárazföldi képzdménynek látszó, tarka agyagcsoport
következik. Ezt a rétegcsportot tárta fel a már említett tósi

kutatóakna: közel 6 m mélységig. Itt a kb. másfél m vastag lösz

alatt szintén kb. másfél ínétei vastag, sárga, alul barna rnészmárga

lemezeket tartalmazó anyag következett. A lemezekbl nagyszámú
Terebratula került ki. Azután egy feltnen ostracodagazdag, tíz

tizenöt centiméter vastagságú réteg következett, majd
barnás, késbb szürke, majd pedig sárga agyagok, amelyekben
ujjnyi vékony zsinórokban ostracodadús beágyazások voltak talál

hatók; egészen a 4 m mélységig. Alattuk szürkeszín agyagrétegben
st. reált, csigák, vékonyhójú apró kis kagylók kerültek el. kttlö

nsen a meszes konkréciókból. Az itt talált csigákhoz hasonló,

illetleg azonos alakokat talált az eplényi bauxitok fedjében
Vadász E-, aki egyébként e rétegcsoportból kikerült csiga fanná-
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inat is szíves volt meghatározni, amiért e helyt is hálás köszönete-

met fejezem ki.

A kövületes szürke agyagréteg alatt az aknában sárgásvörös

foltos agyag, majd vöröses, ibolyás szín agyagok következtek. Az
utóbbiban azután a feltárás befejezdött. Ezek az agyagok csak
látszólag szárazföldi eredetek, mert ostraeodáikra és csigáikra is

Zalányi, illetleg Vadász kimutatták, hogy tengeriek. így arra

következtethetünk, hogy a rétegek anyaga szárazföldi eredet le-

het mégis, valószínleg a közeli tengerparti sziklákról mosódott

be a tengerbe, de a lerakódás voltaképen mégis a tengerben történt.

Az itt tárgyalt agyagokhoz hasonló, ersen zsíros tapintató

plasztikus agyagok a tündérmajori lelhelyen az algás-ostreás réte-

gek felett következnek. így a tési aknában csak a felsbb részük

táródott fel. Azonban bizonyos, hogy a rétegsor középs részét ezek

alkotják. A többi lelhelyeken nyert tapasztalatok szerint ezek

az agyagok mindenütt megtalálhatók, mint ahogy azt Taeger H.

is említi a kistési „Csöpög árokban." A tle említett szénzsinóro-

kat nekünk is sikerült n egtalálnunk. Az alsóperei Balás-féle aknák
kiszórt anyagából is elkerültek hasonló szén közbetelepülések

darabjai.

A kistési „Csöpög árokban" az ostreás képzdmény felett

nagyon szép bryozoa törzseket, echlnoidea tüskéket és terebra-

1illákat tartalmazó kemény, szürke szín pad is van. Ez alatt egy
igen érdekes, plasztikus szürke agyagot találni, melyben laposra

összep réseit csigák és kagylók találhatók.

A rétegsorozat magasabb részét az agyagok fölött, a fed
requién'ás mészk alatt közvetlenül, márgás meszek képviselik. Leg-

szebben a tündérmajori lelhelyen találjuk mindezeket feltárva

(1. 1. sz. térkép), ahol kb 500 m hosszúságban a lelhelyek egész

.sora. észlelhet. A márgák az agyagok felé lazábbak és agyago-
sabbak. Bennük úgyszólván szinte kizárólag orbitplinókból fel

épült táblák iktatódnak. A magasabb részek felé haladva, a majd-

nem kizárólag vastaghéjú exogirák és ostreák-ból álló közbe'-

telepiilések fölött nagyrészt tüskebrek, brachiopodák, csigák- és

kagylókból álló. tömöttobb padok következnek, melyek az alább

felsorolt faunának zömét szolgáltatták.

Az utóbbiak azután átmennek azokba a kövületszegény, tömött

padokba, amelyek közvetlenül a requiéniás meszek alatt vannak.

Meg kell azonban jegyeznem, hogy a Zirc—Tiindérmajor i lelhely

környékén található, ersen zavart tektonikája területen, ahol a

dlések minduntalan váltakoznak, igen könnyen a requiéniás

mészk fedjének is tarthatná az ember ezt a képzdményt, ha már

elzleg más lelhelyrl sztratigráfiai helyzetét nem ismerné. így

aztán érthet volt Taeger H. ingadozása is.

Ebben a legfels rétegszögletben feltnek azok a kisebb-

nagyobb, sötétbarna konkréciók, amiket az ember könnyen bauxit

pizolitoknak gondolna. De mint Gedeon Tihamér vegyész-
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mérnök úr szíves elemzése mutatja, a 1 10"-on szárított anyag össze

tételében

:

foglaltatik, így tehát az Fe 20 3 uralkodik. Tehát a gumók nem
egyebek, mint ersen limonitosodott agyagos konkréciók.

A rétegcsoportról az igen heterogén fácies képzdmények mi-
att egységes kzettani, illetleg mikroszkópos leírást adni nem lehet.

Amint az iszapolási maradékokon végzett vizsgálatok mutatták, a
lels, márgás rétegszögletben nagymennyiség, alig koptatott
kvarc szemcsét találni, ami a szárazföld közelségét bizonyítja. A
készített csiszolatok és az iszapolás is elég gazdag mikrofaunát
mutattak; amiket az alábbi részletes fauna felsorolásba vettem fel.

A gyjtött kövületek legnagyobb része — a brachiopódáikat

és echi.ioideákat leszámítva — igen rossz megtartású, úgyhogy
közelebbi meghatározást csak elég kevés engedett meg. A kikerült

kövületek a következk:
Crustacea: Ilecapoda rák ollója, Ostracoda div. sp.

Gastropoda: (Dr. Y a d á s z E meghatározásai alapján)

Calliostoma sociale Cossm, Calliostoma n. sp, Vadász (cfr. socvde
Cos sin.), Coll’ostoma sp. (aff. Osteri Pict. et Camp.), Pleuro
tomaria sp., Natíca sp. (cfr. similimus Cho fiat), Natica div. sp-,

Confusisccda sp., Claviscala (!) sp., Pseudomelania Urgonensis
Cossm., Pseudomelania (Oonia) cfr. Allardi Cossm., Pseuido

melania sp. ind., Nerinea cfr. aptiensis Pict. et Camp., Nerinea
sp. (aff. crozetensis Pict. et Camp.), Nerinea (Ptygmatis) cfr.

micromorpha Cossm-, Nerinea sp. ind., Bathraspira sp., Meta-

cerithium sp., Procerithium (Cosmocerithium) sp. ind., Paracerithium
baconicum n. sp. Vadász (cfr. Gauthieri Peroin), Rostroceri-

thium baconicum n. sp. Vadász, Cerithiella tenuiplicata Cossm.,
Cerithiella n. sp. Vadász (aff. tenuiplicata Cossm.), Dicroloma
(Anchura) sp. (aff. maxima Price sp.). Tornatina (Retusa) Peron

i

Cossm., Trochacteon sp. (cfr. T. Boutillieri Cossm.), Trochacteon

sp. ind. (aff. 7’. voluta Zele sp.), Bulla n. sp. ind., Ovacteonina cfr.

segregula Cossm., Sulcoacteon sp. (cfr. woides Cossm.), Acteo
nélla sp. (cfr. laevis Orb.), Acteonella baconica n. sp. Vadász
(aff: A. arassa Orb.; A. terebelium Cossm.)

Lamellibranchiat'a: Lithodomus cfr. praelongus Orb.,
Mythillus sp. ind., Exogyra sp., streá cfr., polyphemus C o q u„

st reá cfr. Efalion i Pict. et Camp., Ostrea div. sp., Neithea sp:

(cfr. Morrisi Pict. et Rém), Pinna cfr. Robinaldiana Orb., Clava-

gella (!) sp., Corbula elegáns S o w., Corbula cfr. strialula Sow:,
Lucina sp., Agria sp. ind., Acropagia cfr. subconcentrica Orb.,
Crassatella sp. ind., Trigonia sp., Venericardia sp., Arca div: sp.,

Orbicula sp.

B r a c li iopoda: Terebratula sella S oi wv Tcrebratula sella

Sow. var. Tornacensis Arc h., Terebratula praelonga Sow., Tere-

Ah03= 14’39°/o

Si02 = 13'94°/o

Fe-’03= 59'80"/o

Ti02= 0'35°/o

Mn02= 006%
Izzítási veszteség= 1 146%
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bratula praelonga Sow. var-, Terebratula (Waldheimiu) tamarindüs
Orb., Tcrebralida cfr. depressa Lamk.

Bryozoa: Bryozoa div. sp.

Vermes: Serpula sp. (cfr. cincid Goldf.)
E c h i ni oder m a t a : (Dr. Szörényi Erzsébet meghatá-

rozásai alapján). Pseud.odiadenai (Trochotiara) sp. (aff. Hméi
Fourtau-), Ilolectypus macropygus Ag., Archiacia sp -nov.

Szörényi Enallaster sp. (aff. Benevieri De sor).
Anthozoa: Thecosvii/ia sp., Cyclcliies div. sp. Trochocyatus

elr. subcomdus P i 1 1 e t, Trochosmilici sp.

Protozoa: Orbitol i na lenticidaris L a in k., Orbitolina disco

idea G r a s. Orbitolina cfr. concuva La mk., Miliolina sp. Nodosriria
sp., Dentalina sp., Textularia sp., fíotalia sp. CrisleUaria sp., Fron-
dicularia sp. Vaginulina sp., Operculina sp.

Plantae: (Dr- Pia J. [Wien] szíves meghatározásai szerint):

Munieria baconica Hantk., Gyrogovites sp.

Ha ezt a faunát, ami elóg gazdagnak mondható, a délkelet-

franciaországi és svájci lelhelyek faunáival összehasonlítjuk, fel

tnik az, hogy a fajok az urgon fáciest képvisel lelhelyek fajaihoz
hasonlítanak legjobban, illetleg azok közeli rokonai vannak itt is.

A fajok legnagyobb része az a.ptienbe tartozik, azonban egy nagy
részük a neokom magasabb részében, a harremiénberi is elfordul.
Legtöbbjük felterjedése mégis az aptien alsó részébe esik. S Ív
meggondoljuk, hogy a rájuk következ requieniás meszek, úgy
faunájuk, mint sztratigráfiai helyzetük szerint az aptienhez tartoz-

nak .akkor nem sorolhatjuk ezt a képzdményt se máshova, mint
az aptien aljára.

Az agyag és márga komplexus a legnagyobb hasonlóságot
azokkal az orbitolinás márga kk-d mutatja, amelyeket Keim írt

le (13. p. 369—385), s amelyek ott az ú. n. alsó és fels Sehrattenkalk
között foglalnak helyet. Ott azonban ez a szint sokkal vékonyabb
A méretek közti különbséget legnagyobb valószínség szeri t az

okozza, hogy míg ott a tenger idszakos elmélyülése idézte el a

márgás képzdmények közbeiktatódását, addig nálunk a közeli

szárazföldekrl nagy mennyiségben belekerült detritus az üledékek

képzdését meggyorsította, illetleg megnövelte.
A fauna összetételében helyi jelentség s a franciaországi

észak-afrikai és spanyolországi lelhelyekétl eltér vonások észlel-

hetk. így igen érdekes az, hogy a gastropoda és echiilodermata

faunában nálunk olyan alakok lépnek fel, (Archiacia, Acleonella

cfr. laevis stb.) melyek máshol csak késbb, a cenoman, illetleg

a taron emeletekben találhatók. így különös, fiatal típusú alakokkal

kevert faunát alkotnak, melyben az egyéb lelhelyeken csak késbb
fellép alakok seit már megtalálni. Ez a jelenség mindenesetre

nagy figyelmet érdemel s a további vizsgálatok érdekes eredménye-

ket hozhatnak.
Az elbb elmondottak alapján a képzdménysor az aptien alsó

részének urgon fáciesben kifejldött részét képviseli, ami végered-

ményben Don vilié nézetével összhangban van. (G. p. 118.)
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A fonti képzd mériy csoport gyakorlati szempontból is nagy
fontosságú. Az Északi Bakony is mint általában a dunántúli (dél-

nyugati) Miagyar Középhegység, vízben szegény terület. A szóban
forgó vidéken a magasabb fekvés helységek vízellátása szorosan
e képzdményhez kapcsolódik. Ugyanis nagy területeken ez az
egyetlen vízrekeszt jl] víztartó rétegosoport, így a fed mészkövek
és egyeld) képzdn é iyek leszivárgó vizét ez fogja fel, s ba a dlési
viszonyok kedvezek, forrásként, adja föl. A források tehát a kép-

zdmény jelenlétét jelzk még akkor is, lm a képzdményt magiát

eltakarja a lösz, a bakonyi sztratigráfia legádázabb ellensége

2. A requiéniás mészk szintje.

Ez a jellegzetes képzdmény morfológiailag is legfeltnbb
jelenség az egész Északi Bakony területén; pedig aránylag nem
vastag képzdmény, átlagban csak 30 m -esnek vehet. Majdnem
mindenütt sziklás szíriekként emelkedik ki a környezetbl s már
messzirl feltnnek hatalmas tömbjei. Az r.tmoszferiliák által meg
dolgozott felületén a kzetet alkotó pachyodonták kimálló héj-

metszeteit látni, amelyek folytán érdes, egyenetlen felület lesz A
kzet friss törési felülete is egyenetlen- Színe a piszkos sárgától a

szürkéig változhat. Rendesen tömött szövet, de nem egységes össze

tétel. A kövületek kalcitos héjai, mint világosabb csíkok jelennek

meg benne. Az elbbi jellemvonások persze nem mi’ deniitt ilyenek

Helyenkint olyan padok vannak benne, melyek sziliül szemmel
nézve teljesen homogéunak látszanak. Ezek rendesen sokkal kémé
nyebbek és törési felületük is simább és élesebb. Helyenkint — meg
ütve — ers bitumen szagot árasztanak, úgyhogy gyakran már ez

is megkülönbözteti ket a magasabb szintektl.

A réteg felülje felé jól elhatárolódik, ellenben a fed fell nem
mindig. Az alkotórészeit kitev pachyodonták szármának csökkenése

ó.s a tömöttel!) szerkezet folytán ugyanis hasonlóvá válik külsleg
a felette megjelen orbitolinás mészk rétegcsoport képzdményé-
hez, amelynek szintén akadnak hasonló szín és tömöttség padjai-

A íequiéniás mészk a legkülönbözbb helyeken hasonló szer-

kezetet mutat azonkívül mivel nehezen oldódik és a környezetébl
(rendesen élesen kibukkan., jól felismerhet tájékozó szintnek vehet.

Kövületei jórészt Neumayr Pachyodouta csoportjába tar-

toznak.

Mikrofaunájában, mint a csiszolatokból megállapítható volt,

Rotalia sp., Textularia sp., Miliolina sp. Quinqueloculvna sp. vannak
jelen; más, meghatározatlan fajokon kívül. A kzetcsiszolatban fel-

tn az ércek hiánya Az alapanyag kissé alárendeltebi) a kristályos

részekkel szemben, mely utóbbiak egyrészt az átkristályosodott

fóra miniíérákból, másrészt a paehyodonta héjak apróbb törmelékei

bi és a kalcit-erek átmetszeteibl adódnak ki.

Makrofatillájában, mint a következ kis táblázat mutatja, csak
néhány faj van;



Sorszám

120 Noszky Jen

1

2

3

4

5

6

7

8

A fajok neve

to
•4)

f-

u

N
Oberer

Schrattenkalk

Churfirsten

Mattstock

Sainte

Croix

Perte

du

Rhone

j

4)

>
-ti

03

cn

c
o

Oregon

a
<

4)

N
3
O

CQ|
Boiiche

de

Rhone

|
Isere

|

c

E
<p

o
CQ|

Aptien

|

Urgonfacies

Natica sd. T
Ncrinea div. st>. +
Aqria Blumenbachi S t u d er. + + + + + + +
Tucasia carinata M a t h. + + + + + + + + + -t

Tucasia trnnsversa P a q uie r* + + + + + i

Requienia ammónia G o 1 d f. + + + + + + + +
Rcquienia Pellati Paquier.* + + í 4

Vola sp. +

* Dr. K üli n 0. szíves meghatározása alapján.

A fajok, mint ahogy a táblázat is mutatja, jelien z argon fa-

ciesek, s az isopikus viszonyok mellett igen hosszú életek. Koru-

kat a helyi stratigrafiai viszonyok szabják meg és így nálunk az

aptienbe kell helyezni ket- Nyugat Európában általában két re

quiéíiiás mészk csoportot lehet megkülönböztetni, amelyek közül te-

rületünkön csak egynek, a fentinek jelenlétét sikerült megtalálni-

Mivel fedjében az orbitolinás mészk csoport már átmeneti réteg-

sor az aíbienbe és a korbeosztás szempontjából fontos az, hogy kb.

megfelel vastagságú rétegösszletek képviseljenek egyes szinteket,

megokoltalak mondható az, ha az aptienbe tesszük e réteg képzdé-

sének idejét.

Itt azonban eltérés mutatkozik Douville felfogása (6. p-

118), és az én felfogásom között. Ö ugyanis a Pseudotucasia santan-

derensis és az Euradiolites sp- alapján, melyek közül az els San-

ta nder környékén (14. a. p. 12-13) is az aptienbl van említve, e réteg

csoportot mégis — az aíbienbe teszi. Bár ezen alak jelenlétet magaim

nak nem sikerült itt kimutatnom, megokoltunk latszik, ha az

aptienbe helyezzük a réteget, amit egyébként a barremienben

elforduló fajok is megokolnak. Legcélszerbbnek látszik azt a kép-

zdményt Hóim svájci „Oberer Schrattenkallé’jával azonosítani

(13), mint ahogy általában a többi felsbb szintek is az onnan kö-

zölt szelvényekben leírt képzdményekkel hozhatók a legjobb kap

csolatba-

3. Az orbitolinás, tömött mészk.

Ezt a rétegcsoportot a benne nagy számmal elforduló orbitoli

mikrl nevezem el, amelyek leggyakoribb, legjellemzbb kövületei.

A szint vastagság i kb. 15-2(1 ni. A kzet alsó padjai rendszel int

sárgásak, míg fels padjai inkább sárgás-szürkék, illetleg szürkék;

mint pl- az alsóperei Tunyok heg\ keleti részének északi oldalán lev

kbányákban látható. A kzet törése kagylós, vagy sima. Szeikezete
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tömött. Rendesen jól rétegzett padokban lép fel, úgyhogy már ez is

eléggé megkülönbözteti a mélyebb szint, requiéniás mészktl,
melynek színben és szövetben is hasonló, azonban lényegesen vasta-

gabb padjai vannak. A rétegcsoport tehát színre két egymástól el

téi típusra oszlik; de az orbitoliüák uralkodó szerepüek mi ad a

kettjükben.
Az alsó, sárgásszjjn részben feltn nagy nerineák, meg bra

chiopodák uralkodnak. Csak inaieil került ki az aptien tipusu Cato

pygus nasvtus De so r. s a Holeciypus macropygus A g. faj is, míg
a fels csoport f jellemzi a tömegesen elforduló hrachiopodák

;

lamelUbranchiáták; továbbá az alhien tipusu catopygusok és

holasterek; valamint néhány meghatározhatatlan cephalopoda.

A két eltér típusú rétegösszleltet ©gymáistól elkülöníteni a

hiányos feltárás és az átmenetek miatt alig lehetséges. A teljesség

kedvéért, meg mivel sztratigráíiailag is figyelmet érdemel, említem
meg ezt a megfigyelésemet: ugyanis a további gyjtések és a

szerencsésebb feltárások talán lehetvé fogják tenni, hogy az aptien

és az albien határát e rétegcsoporton belül meghúzhassuk. Nagyon
valószín az, hogy az alsó rósz még az apfienhez csatlakozik, ellenben

a fels rész már az albien bázisa.

A gyjtött kövületek a közelebbi meghatározásokat csak rész-

ben tették lehetvé. Ugyanis nagyrészt csak kbelek; igy a rész

letes feldolgozáshoz nem épen a legideálisabb paleontológiái anyagot

adók. A fauna a következ:
Crustacea: Decapoda rák olló.

Cephalopoda: Turrilites tsp. ind. Ammonites div. sp.

Gaslropoda : Ringitiella sp., Avellaua sp., Nalica div sp., Tro-

chus sp., Emarginula cfr. Gueraugueri Orb.
Scaphopoda: Denlalium div. sp..

Lamellibranchiatü : Lithodomus sp., Exogira sp. (aff. aquila

Orlb.), Exogira div. sp., streá sp.,, Alectryonia sp., Plicatula div,

sp-, Ncithea cfr. quinquecostata Sow., Pceten sp. (a P, Dutcmplei cs
portjából), Pecien div. sp., Pholas cfr. subcylindrica Orb., Pholas
sp. ind., Cyprina sp., Cardium aff., Uaulianum Orb., Cardita
sp., Pectunculus sp., Arca sp.,

Brachiopoda: Terebratula sella Sow. var., Tercbralula cfr sella

Sow. (jav.), Terebratula, cfr. Sella Sow. var. Upvarensis Walk, sp-

Terebratula acuta Qu., Terebratula cfr. tamarindus Sow-, Terebra
rahda Saadensis Qoqu-, Terebratula essertensis Piet., Terebratula

cfr. Dulempleana Orb., Terehratulina sp.,

Echinodermata: Catopygus nasutus Desor 1

., Catopygus cfr.

cylindricus Desor-, Holaster laevis de Luc., Holeciypus macro

pygus Ag„
Protozoa: Orbitolina concava Lamk.i, Orbitolina div. sp.

Az orbitolinás szint kzeteibl készített, vékony csiszolatok is

különbözek aszerint, amint a sorozat mélyebb, vagy magasabb ré-

szének kzeteibl készültek. A mélyebb részbl származónk a requi-

éniás lueszekéhez hasonló szerkezeti képet mutatnak és faunájuk is
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ahhoz hasonló. Ml lenben a fels rétegbl származó, vékony csiszo-
latok képe a következkben említend, szürke mészk csoportéhoz
hasonló.

A faunának kevertsége az aptien és albien fajok jelenléte e

rétegnek átmeneti jelleget kölcsönöz. így Don viliével szemben
itt is eltérés mutatkozik (6. p. 117-118.). Azonban ez az ellentét

könnyen érthetvé válik akkor, ha hozzáfzöm azt. hogy Don vilié
.,()rbitolinenkalk“ szintjébe ez általam elkülönített orbitolinás mész
kövön kívül, a lemezes szürke mészk csoport s talán még a glauko-
nitcs márga is bele tartoznak mely utóbbiak, mint látni fogjuk,
már kétségen kívül az albienhcz sorozom! ók.

Az orbitolinás mészk képzdmény szintén az argon faciesi

képviseli, azonban a requiéniás meszeknél mélyebb tengerre utal

Így világosan követhet henne a tenger lassú, fokozatos mélyülése,

azonban még mindég partközeli a képzdmény.

4. A szürke , táblás mészkcsoport.

Ez a feltn rétegcsoport, bár Téstl északra a Óljába nyíló

árkokban a rétegek araaíylag lapos dlése miatt az els pillantásra

lényegesen vastagabbnak tetszik, mint azt a Gaja áttörés (lásd 19.

ábrát -ben lev feltárások mutatják, meglehetsen vékony. Alig
10 12 m vastagságú. E minimális vastagságnál az egyéb lelhelyek
szelvényeiben végzett számit ás c-k szerint a vastagság tekintélyesebb

ugyan, azonban 25-30 m-nél többnek ott sem adódott ki.

Az orbit< liná;S, tömött mészk fedjében úgyszólván kivétel

nélkül megtalálható ez a képzdmény. Jellegzetes é-, feltn szürke

színe miatt könny felismerni. Nem teljesen egységes összetétel,

mert szorosabban véve 1 két megjelenési formáját, illetleg típusát

tudtuk benne megkülönböztetni. Azt, hogy ezek egymáshoz való

viszonya milyen, azt a hiányos feltárások miatt máig sem lehetett

tisztázni.

Az egyik a speciális, fóregkuszási, illetleg féregjárat kitölté-

sekhez hasonló életnyomokkal jellegzett típus; illetleg lemezes

mészkcsoport, amelyben ezeken kívül csak néhány összepréselt,

deformált eehinidát lehetett találni. Ez ez elbb említett

állandó és igen jellemz életnyom más állatcsoport munkája is lehet.

Esetleg valamelyik mószszivacs maradványa. Ez a fáeies az inota

csszpusztai út mentén van a legjobban feltárva.

A másik, az elbbitl merben eltér fáeies: a vastagabb táblás

padokat alkotó, ersen tömött, csukaszürke szín mészk. Ebben
szerves maradványt ezideig nem sikerült találni. Nagyon ellentálló,

élesen szilánkolódó és majdnem sima törés kzet. Mivel a padok
mentén jól elválik és elég nagy lapos tömbökben fejthet, az ottani

helyi kbányászatnak rendszerint ez a fanyaga.

A szürke n.észlkocsoport mikroszkopi szerkezetére jellemz, hogy
az elz ketthöz viszonyítva alapanyaga jóformán alig van. Alkotó-

részeinek elhelyezdése már szinte márványos szövet. Anyaguk
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toleg mészkarbonát, de elég sok a limonit és a hematit is, melyek
közül inkább az utóbbi gyakoribb.

Meg kell említenem, hogy sokszor igen kétséges e kzetcsoport'
nak elhatárolása a fekjóben található orbitolinás mészktl — ha
esak a kövületek litba nem igazítanak, mert petrográfiailag szinte
észrevétlenül megy át az alatta lev képzdménybe.

E rétegcsoportnak legjellemzbb vonása a fauna szegénysége.
Az albienre jellemz két echinoklea: a Catopygus cfr. cylivdricus
De sor és HoUistev loevis de Luc., rendesen ersen deformált
példányain, meg a már említett életnyomokon kívül, amelyeket leg-
jobban a Lylhislida csoporthoz tartozó Dovydevnxi cfr. d'tchotomum
Ben., az angliai mélyebb albieriböl ismertté vált, elágazó mész-
szivaccsal lehetne azonosítani, egyéb a kzetben nem található.
Mikrofaun'iát sem sikerült a csiszolatban találni, ami mind azt
bizonyítja, hogy a kzet ers átalakuláson ment keresztül-

Helyzete és az említett fajok kétségtelenné teszik, hogy a réteg-
csoport az nlbienhez tartozik; továbbá, hogy az elbb tárgyalt üle-

dékekhez viszonyítva mélyebb tengerben keletkezett képzdmény.

5. A glaukonitos márgacsoport.

Ez az aránylag elég kevés helyrl ismert réteg (elfordulá-
sainak zöme, mint azt a VII. sz. tábla is mutatja, Bakonynána hatá-

rába esik) egyébként egyike a legjellegzetesebb és legkövületdúsabb
középs krétaképzdményeknek: kimondott vezérszint.

Lefelé való elhatárolása elég nehéz, mert f jellemzi a

tömegesen elforduló glaukonit szemek a szürke mészk legfelsbb
padjaiban is bven megvannak már. Azonban szerkezeti szempont-

ból, s ami még fontosabb és jelentsebb, faunisztikai szempontból,

teljesen eltér tle-

Mint érdekes megfigyelést, meg kell említenem itt azt is, hogy
a glaukonitos márga egyik feltárásában — a Kistés pusztától É-ra,

a Vadalmási malommal szemben nyíló árokrendszernek legnyuga-

tibb. a Kistós’r—Bakonynána-i út 386 m pontjától délre, mintegy 650

in-re kezdd ároktjén— a szürke mészk ersen kemény, hullámos

felület padjain az egyenetlenségeket kitöltve települ a márga-
csoport.

A glaukonitos márga rétegvastagsága elég változó; azonban átlag-

ban csak 2—3 m körül mozog. Szerkezetére nézve nagyon jellemz

a kisebb-nagyobb (az atmoszferiliák által többé-kevésbbé elváltoz-

tatott), sötét gumók, tömbök sokasága és a köztük lev lazább, de

szintén elég nagy mésztartalmú kötanyagnak váltakozása. Nagyon
hasonló a H e i m által a Churfirstenbl leírt és lefényképezett

(.13. p. 277. Fig. 1)3.) .,Knollenschicht“ típusához- Mint a neve is

elárulja, ers glaukonit-tartalma a f jellemvonása. A glauko íit

mondhatnék telíti, illetleg átszövi az egész kzetet. A gumók, illet-

leg tömbök kövületekben kevésbbé dúsak,, mint a köztük lev lazább
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részek. Az utóbbiakbaji sokszor szinte fészekszeren, azonban egyéb
ként is aránylag nagy bségben ülnek a kövületek.

Mivel e réteget, de a többi középs kréta képzdményt is legszebb

feltárásokban Bakonyijána környékén találtuk meg, telegdi Rotli K.
professzor úr szives megbízása folytán részletes felméréseken alapuló
felvételt készítettem a bakonynánai Gaja-áttörés környékérl. Mint
ahogy a mellékelt VII. sz- tábla is mutatja, a lehet legrészletesebben

igyekeztem az elforduló szinteket egymástól elválasztani s a kép-

zdmények vastagsági viszonyait megállapítani.

Amint a térképrl láthatjuk, a képzdmények egy nagyjából
nyugodt települést mutató táblának a G a j a áttörése folytán fel-

tárt képét mutatják. A nyugati rész már tektonikáikig zavartabb
település.

A térképen a középs kréta teljes rétegsorát megtalálni, bár az

ostreás-orbitolinás agyag és márga csoport, mint látható, csak tek-

tonikai okok folytán került a felszínre s így ennek vastagságát itt

megállapítanom nem sikerült. Hasonlóképen áll a dolog a requiéniás

mészkvel is. T. i., ahol a fekje kibukkan, ott a fed sorozata hiány-

zik, másutt meg ellenkezleg, úgyhogy biztos határokra itt sem tehet-

tem szert. A többi képzdményeknél a Gajának Bakonynána — Vad-
ai má.si malom közti szakaszán a szerencsés feltárások folytán már oly

adatok álltak rendelkezésemre, amelyek a valóságnak az egész terü-

leten megfeleli ek, s amelyeket a képzdmények részletes tárgya-

lásánál megadtam.
A területen a középkrétánál idsebb képzdmények közül a

dachstein tipusu liász és a középkréta közé es sorozat hiányzik.

(A barrcmien szárazföldi idszakában denudálódott.) így aztán, mint

azt egy távolabbi ponton, az Ördöglyuk barlang mellett, a tle É-ra

észlelt feltárásban jól látni, a középs kréta a daclisteini-liászra

transzgredált-

A középkrétánál fiatalabb képzdmények közül egy ersebb

vet mentén felszínre került még a közép eocén mészk és az oligocén

márgaképzdmény, valamint a hozzájuk csatlakozó középmiocén

kavics. A középmiocén kavics nyomait egyébként a késbb követ-

kez turriliteszes márgák fedjében is megtalálni kis foszlányokban,

több ponton. Bakonynana déli szélén húzódik az a nagy vet, amely

a Badar-} mezozoós vonulat, meg a Tés—Bodajk-i közti nagy süllye-

dést hozta létre.

A térkép nyugati részén, a Bakonyiul i
a—Felspere közti út

mentén tektonikai érintkezés folytán a legmélyebb középs kréta

képzdmény (az ostreás-orbitolinás agyag és márga csoport ) mellé

került a glaukonitos csoportot fed turriliteses márga. Itt a kép-

zdményeket feltáró árokban jól látszik, hogy az ostreás-orbitolinás

agyagok a középs kréta utáni kéregmozgások alkalmával, mint

könnyen plasztikussá, váló képzdmények, a merevebb requiéniás

meszeli között — eltolódás! szintként szerepeltek- Igen szépen látni,

hogy a kikend agyagokon hogyan torlódtak egymásra a

merev sziklatömbök és így könnyen érthetvé válik, hogy az
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ilyen helyeken miért vékonyodik el az egyébként tetemes vastag-
ságé ostreás-orbitolinás képzdmény.

A, térképrl az is látható, hogy a Goja-patak a kréta képzd-
ményeknek csapásirányát követi. Ennek megváltozása a patak irá-

nyát is megváltoztatja. Tehát a Gaja epigei etikus völgy, amit a
kemény kréta mészkövekbe vájt szk, eróziós völgyében a „rovtai

fürd“ néven ismert vízesés is jelez, a Vrdalmási malomtól nyugatim
lev nagy kanyarulat után, a térképembe rajzolt ÉÉK-i irányú
dlésjel mellett.

A térképhez még azt kell hozzáfznöm, hogy a glaukonitos
márgacsoportot — hogy a térképen feltüntethet legyen — lényege-

sen torzítva kellett rajzolnom.

A glaukonitos márga mikroszkópos szerkezetére jellemz,
hogy az alapanyag uralkodó henne. Az alapanyagban az igen

nagy, zöld szín glaukonit szemek elég srn fordulnak el. Helyen-
ként legömbölyödött, apró kvarcszemek is találhatók benne. A
í'oraminiferák a kzet felépítésében alárendeltei)!) szerepnek, s ket
legtöbb esetben, még megközelítleg sem lehetett a csiszolatban

meghatározni. E rétegeket a bakonynánai Gaja-áttörés mentén lev
nagy kbányában észlelhet elforduláson kívül, még négy jelent-

sebb lelhelyen találtuk meg, jó feltárásban. Közülük kettt a 2. sz.

térképen fel is tüntettem. Az egyik a Bakonynánáról Felsperére
vezet út mentén húzódó árok északi oldalán fekv kbányában, a

másik ettl ÉÉNy-na, a Gaja egy kis/, száraz oldalvölgyében nyi-

tott. kfejtben van. A harmadik lelhely a Bakonynánától

DDNy-ra emelked Csigahegy 444.!) m magassági pontjától

ÉÉNy-ra fekv erdben húzódó árok fejétl mintegy fél km-re
fekszik. A negyedik egy jóval távolabbi ponton, sí Várpalotáról

Inotapusztára vezet úttól keletre kezdd s a vilianymnél a

Gajába torkoló árokban, a csszpusztai iskolától mintegy fél km-nyi
távolságban É ra fekszik.

Mint a táblázatból is kitnik, az aránylag elég szép számú
fauna, J aeo b (15) részletes tanulmánya alapján az VI. zónájának
kövülettársaságával egyezik meg a legjobban. Ezt az eóh'woideák-

ból, lamellibrattchiatákból ,gasleropodákból és cephalopodákból
álló albien és cenotvaitien típusokat keverten tartalmazó fauna túr

saságot Ben évi er (31a) vracottniev névvel jelöli- Ez képviseli

Hang (14a, p. 1HJ4.) szerint a legfelsbb albievt. A táblázatban

szerepl fajok megokolttá teszik, ha ezt a szintet én is az említett

vraconnien-i:el azonosítom. De meg kell jegyeznem, hogy a szint

Jacob beosztása szerint a Mortoniceras inflatum S o w. zónájának

felel meg leginkább; ami feltn — a Turriliies Pergeri Brong,
fajt kétséget kizáróan e szintben kimutatnom — legalább is eddigi

gyjtéseink alapján, nem lehetett. Az azonban kétségtelen, hogy az

al-bien-nek magasabb szintjét képviseli, amit a cenoma.it fajok

nagyszámú elfordulása is bizonyít.

A faunatársaság arra utal, hogy e képzdmény nem képzd
betett nagy mélységben. A glaukouitképzdés, mint azt régen meg-
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állapították, a hemipelágikus övben megy végibe. Azonban, lia

tekintetbe vesszük azt, mint az új bbkori tengerkutatások is kimu-
tatják, hogy a litorális, illetleg neritikus övben is képzdhetik
glaukonit, akkor e fáeies képzdési mélységét két- háromszáz ül-

nél mélyebbnek nem vehetjük.

Rétegünk kb. megfelel a tátrai glaukonitos márgának, aminek
faunáját Passendoríer (24, p. 539—546.) sziutén a Mortoni-
ceras inflatum szintjébe sorozza.

6- A turriliteses márga

A középs krétaképzdmények legfiatalabb, illetleg legfelsbb

tagja, mint már jeleztem, a turriliteses márga. Ez igen elterjedt

képzdmény. Hatalmas feltárásai a Haja völgyének déli oldalán

világos-szürke foltokként már messzirl eltnnek. így pl. leg-

nagyobb foltban a Zsidémalomtól DDK re. a 282 m magassági pont

mellett szerteágazó árokrendszerben, továbbá az Inotnpusztától

DK-nek lenyúl erdnyelv 270 m pontja közeliében észlelhet. E
két jelentsen nagyobb feltáráson kívül még számos kisebb lel
helye van, amelyek felsorolása itt hosszadalmas volna. Ugyancsak
számos feltárás mellett halad el a Kalóemalomtól Jásdon át Bakony
nánára vezet út, melyek közül a jásdi faluvégen levt, illetleg a

többi Jasd környékieket, mint azt a közelebbi lelhelyi adatokat
nélkülöz cédulák mutatták — Hantken is felkereste. Ugyan-
csak gyjtött a Csszpuszta körüli feltárásokból is, azonban szili

tén közelebbi megjelölés nélkül, úgyhogy anyagának használható
sága n a már elég gyenge, bár igen nagy a valószínség, hogy lel

helye, a Csszpuszta és lnotapuszta közti, ma már elpusztult út-

bevágási lelhellyel azonos.

A Bakonyn,ina környéki lelhelyek, mint a 19. sz. ábra

mutatja, szintén elég jó feltárásai e képzdménynek. Közülük
is leggazdagabb az. amely a Gaja és a felsperei út találkozásánál

van. A turriliteses n árga egy lényegesen magasabbnak vehet,

sötétszürke, tömött, lemezes-pados rétegsorát tárja fel a Gajának
ÉÉNy-i, fvölggyel párhuzamos mellékága. Az itt szerkesztett

szelvény azt mutatja, hogy az egész képzdmény kb. 60—70 m
vastagságú. Ez pedig Dr. Vitális Sándor szíves közlése szeri it,

a Szapár—Jásd környékén eszközölt fúrásokban észlelt vastagság-

gal összhangban van.

Zirc közelében — az Eperkéshegy keleti oldalán, az Eplény

—

Olaszfalui út mentén .is fel van tárva ez a képzdmény. Vastag

sága azonban itt. mint a legtöbb helyt, nem állapítható meg az

elföd lösz miatt. Egyébként az Eperkeshegy talán az egyetlen hely,

ahol az alsó- és középskréta rétegsor egy profilban hiány nélkül

követhet. Ugyanis, mint az a jelen évi március végi legutóbbi

kirándulásunkon bebizonyosodott, a titon cephalopodás mészk
felett és a rátelepül alsó kréta durván szemcsés brachiopodás-

crinoideós szürke mészköve alatt a cephalopodás mészkövek is el-
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bukkanok és így a titontól a középs kréta végét képvisel turrili

teses n árgáig a teljes rétegsor nyomozható.

A márga színe világos, fehéres szürke, esetleg sárgás. Magasabb
részében, mint már említettem, sötétszürke. A glaukonitos márga
felé es, alsóbb részeken a kzet nagyon porózus- Azi agyagrészeket

alárendeltei)!) mennyiségekben tartalmazó meszes márga a vizet is

átbocsájtja. Ellenben magasabb padjai már agyagosabbak.

A glaukonitos márgától legtöbbször éles határral válik el,

aminek az az oka, hogy a glaukonit majdnem teljesen eltnik a

kzetbl. Egyes helyeken azonban, a legalsó részein találni még
kisebb-nagyobb gumókat, amelyek a fekjét alkotó glaukonitos

margónak jellegét mutatják, azonban már itt is feltn a glaukonit

szegénység.

A márga kzettani vizsgálatánál a legfeltnbb az, hogy nagy-
részt alapanyagból áll- A kristályos részek, amelyek az egykori, a

csiszolatokban már alig felismerhet forminiferák bolyén találhatók,

a kzet anyagának egyharmad részét is alig érik el Leginkább
kaiéit az anyaguk; az ércek közül pedig hematit és limonit észlel-

het. A kzet az aránylag magas mósztartalom miatt alig iszapot

ható. Megható t ozásra érdemes mikrofaunát ezideig még nem sike

virít találnom benne.

A képzdményre általában jellemz, hogy a kövületek meny-
nyisége a glaukonitos márgákhoz mérten ersen megcsökkent,
ezzel szemben azonban az egyének méretei ersen megnövekedtek.
Ez azonban i em jelenti azt, hogy a glaukonitos margókban hatalmas
méret példányok (pl. egy fii) cm átmérj Pachj/discus) el ííem

fordulnának, itt csak arra óhajtok rámutatni, hogy a tüskebrek,
továbbá a Holcoscophites Hugardianus 0 r b. a Turriiites sp.-k |és

Morlonrceras sp k, melyek a glaukonitos margókban egészen aprók,

a iurriliteses margóban azoknál sokszor 4—5 -szülte nagyobbak-
Eeltn továbbá az is, hogy míg az elbbi képzdményben a turri-

litesek nagy fajgazdagságot mutatnak, itt csupán két fajban for-

dulnak el. Ez a faunaelszegényedés és az arányok növekedése

arra mutat, amit egyébként a kzettani megfigyelések is bizonyí-

tanak, illetleg alátámasztanak, hogy a tenger kimélyülése fokoza-

tosan folytatódik. Így a megváltozott életfeltételekhez inkább alkal

mazkodni tudó fajok további léte volt csak biztosítva. Általában

már a hemipelágikus öv mélyebb részében leülepedett üledéknek
vehet ez a képzdmény, s így kimondhatjuk azt, hogy a, (középs
krétatenger ebben az idszakban volt a legmélyebb. Hogy a középs
krétatenger további sorsa mi volt, azt a területen a harmadkor
kimutatható legidsebb képzdménye, a középeocén és korunk közt

eltelt, hosszú letarolási idszak alatt végbement lepusztulás folytán
további adatok hiányában ma már megállapítani nem lehet.

A több lelhelyrl kikerült fauna összehasonlító táblázata
a következ:
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A faj neve

Ostracoda sp.

Mortoniceras (Subschloenbachia)
infiata S o w.
Mortoniceras (Subschloenbachia)
aequatorialis K o s s.

Mortoniceras (Subschloenbachia)
sp. aff. perinflata S p a t h.

Holcoscaphites Huaardianus
0 r b.

Scavhites sp.

Acanthoceras cfr. Mantelli O r b.

Stoliczkaia disvar Ü r b.

Hovlites cfr. falcatus Mán tel i.

Dcsmoceras (Beudanticeras) aff,

Bcudanti Borong-.
Dcsmoceras sp. ind.

Latidorsella latidorsata M i c h.

Puzosia Mayoriana Ü r b.

Puzosia cfr. planulata Sow.
Puzosia sp.

Baculites? sp.

Turrilites Beráéri B r o n s\

Turrilites Puzosianns Orb.
Hamites (Anisoceras) armatus
S o w.
Hamites (Anisoceras) perorma

-

tus P i c t et C a m p.

Hamites sp. (H. aff. Sahlieri

O v b.

Hamites div. sp.

Criocerasf sp.

Ptvchoceras sp. ind.

Lytoceras (Gandryceras) Scaya
F o r b.

Nautilüs cfr. eleaans Sow.
Kautilus div. sp.

Neritovsis sp.

Pleurotomaria sp.

Plicatula sp.

Pseudodiscoides cylindricus

ham k.

HoPister laevis de Lnc.
Holaster subolobostis Leske.
Erriastcr div. sp.
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Amint a felsorolt faunából látható, a rétegsor a Mortoniceras

inflotum és Turrilites Bergeri szintjét képviseli. Faunája alapján

szoros összefüggésben áll az elbb tárgyalt glaukonitos margókkal.
Fajainak legnagyobb része azonos, csak annyi a különbség, hogy a

Turrilites Bergeri és Turrilites Puzosianuson kívül más Turrilites

faj nem került ki belle-

Ezt a svájci profilokból „Turrilitenschicht“ néven említett

szintet, mint azt már említettem, H e i m ti eltérleg az olbienhez
számítom. Hiszen nálunk egyetlen olyan jelenség sem lép fel, ami
arra vallana, hogy e képzdményt ne szorosan az elbb tárgyalt

szintekhez kapcsoljuk. Az azonban nagyon valószín, hogy ez a

vastag rétegsor fels részeiben már átmehet a cenornonba is.

Így átmeneti képzdménynek kell tekintenünk. Különben is a

Mortiuicems inflálum szintjének helyzete tulajdonképen még ma
is vitás: hol a cenoman legaljára, hol az albien legtetejére helye-

zik. így igazán a körülmények — s az ízlés dolga, hogy tulajdon

képen hová tegyük. Itt is az a bizonytalanság jelentkezik, ami az

argon fáciesü képzdmények beosztásában is uralkodó és sürgs
revízióra szorulna már az egységes beosztás kedvéért is.

Szintünkhöz hasonlót mutattak ki Passendorfer (24) a

Tátrából és P opovici-Hatzeg (30) Sinaja környékérl, Romá-
niából. E vizsgált rétegsort H auer adatai alapján a Taeger által

neki kiküldött paleontológiái anyagból nyert adatokkal kiegészítve,

Douvillé (6, p. 117) szintén a vraconnien faunájával azonosítja.

Azonban, amint a felsorolt kövületeibl látható, a glaukonitos

szintet jellemz néhány alakot is említ, amelyeket ezideig nekem
a turriliteses margókban megtalálnom nem sikerült. Hang (14a,

p. 1203), a Hauer által leírt fajok alapján, a réteget albiennek

veszi, s így a már elbb említett, átmeneti jelleg kiemelése mellett,

Hanggal megegyezleg, én is az olbienhez vettem.

A középs kréta szintek fentebbi részletesebb tárgyalása után
legyen szabad kiemelnem azt. hogy az egész általam ismert terü-

leten a középs krétának legfbb jellemvonása a roppant egységes
kifejldés. A szintek a méretbeli csekély ingadozásokat leszámítva,

ha a feltárási viszonyok megengedik, mindenhol szabályosan ki-

mutathatók. A fejldésmenet ilyen szabályos fellépése Magyar-
országon belül sehol sem volt kimutatható, s így az Északi Bakony
középs krétája a maga nemében szinte egyedülálló jelenség.

Összefoglalás.

Mint a képzdmények részletes tárgyalásánál láttuk, az É-i
Bakony területén a jura és alsó kréta rétegek folytonos üledéksort
alkotva, megszakítás nélküli, tengeri elboríttatást képviselnek. A
pontosan kimutatott hauterivien után a tengeri üledékképzdés
megszakadt ; szárazföldi idszak következett be. Erre az idszakra
esik a bakonyi bauxitok keletkezésének ideje. A középkréta elején
a tenger újra megjelenik területünkön s lassú transzgresszióval,
helyesebben ingresszióval, elfoglalja régi helyeit. St olyan teriile-
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teketj is hatalmába kerít, .amelyeken a júra-neokom sor tetemes
részei a barre mién szárazföldi idszakában denudálódtak. Ez a
tengeri ingresszió, mint az kimutatható volt, az aptienben indult
meg s így a szárazföldi periódus, illetleg a bauxbkeletkezés

;

—
a barremiewbeu folyt le.

A tenger transzgresszióját, mint az a további képzdmények
tanúságai alapján kimutatható volt, fokozatosan folyó kimélyülés
váltja fel. A tengerpart közvetlen közelségét jelz, algás-ostreás

padokat, és a szárazföldrl származó tarka agyagokat, melyekben
esi konként tengeri ostracodák jelennek meg, továbbá a csigák,

kagylók és brachiopodák hatalmas tömegeibl felépült üledékeket

a mélyebb vizet kedvel, szirtépít szervezetekbl alakult képzd-
mény váltja fel. A mélyülés tovább folyik, s a glaukonitos üledéke-

ket lerakva, a hemipelágikus öv közelségét jelz képzdményekig
jut el a fejldés, illetleg ezeknek jelenlétét lehet ma már csak ki-

mutatni. A praegosaui hegyképzdési fázis ezt, az általam középs
krétának nevezett rétegsort találta; az Ajkáról ismertté vált gosuu
rétegek, ezekre a hegyképzdés ideje alatt letarolt s ott csak requié-

niás n eszekre szorítkozó, középs kréta képzdményekre települ-

tek rá.

Az itteni középs kréta képzdmény sorozat a maga nemében,
a Magyar Középhegységben hasonló kifejldésben ismeretlen.

További folytatását, hasonló kifejldésben, mint azt Dr. Vadász
E. szíves szóbeli közlése alapján feltételezhetjük, a Vértesben, illet-

leg annak lábánál a mélységbe süllyedt területen kell keresnünk,

ahol a kutató fúrások anyagából orbitolinák kerültek el-

A Gerecsében ez a középs kréta képzdmény már nem fordul

el. Azonban több kis folt alakjában Mórnál még felszínre kerül,

néhány kis requiéniás mészkrög alakjában (37. p. 47—48.)-

Legközelebb még a Passendorfer által feldolgozott, tátrai réte-

gek azonosak vele (24). A krassószörényi hegységben, a nyugati

Moldova—llesicri vonulatban részletesebben nem tanulmányozott'

krétarétegek is valószínleg hasonló képzdményt képviselnek. A
többi elfordulások a mienktl eltérek. Ugyancsak nem hozhatók

kapcsolatba kréta képzdményeink a kárpáti flys vonulatba tar-

tozó, kréta elfordulásokkal; már csak az ers fáeiesbeli különb-

ségek folytán sem- A „Bucsecs-konglomerátok‘\ melyekrl a romá-

nok (1) kimutatták, hogy az aptienben keletkeztek, teljesen

eltér képzdmények és így párhuzamosításuk sem vihet keresztül.

A Keleti Alpokban a középs kréta csak Schwarzaunál isme-

retes requiéniás mészk alakjában, mint ahogy a cenomun is

csak elszórt foltokban kerül a felszínre.

Középs krétánk a Nyugati Alpok krétájával, a svájci Júra-

hegység és a Rlione medencéjében található kréta területekkel, meg
a Pyreneusok krétájával hasonlítható legjobban össze: ép úgy,

mint az alsó krétánk is.

Az alsó krétánkban a krimi elfordulással kimutatható egye-

zést a középs krétában követni már nem lehet; mert ott csak
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kis lepusztulási maradványok alakjában vannak meg ezek a szintek.

További összehasonlítás, a távolabbi, az Alpes—Himalája vonu-
latba tartozó ázsiai lelhelyekkel, továbbá az afrikai- és amerkai-
akkal — már csak a nagy távolságok miatt jelentkez fáeies különb-
ségek és korbeli eltolódások folytán is — nagy nehézségekbe ütköz-
nék; úgyhogy most ezekkel nem foglalkozhatom.

Remélem, hogy a bakonyi krétaképzdmények további vizsgá-

latát o rövidreszabott, elzetesnek szánt beszámolóm után sikerül

majd monografikusán is feldolgoznom, és abban a most még
jelentkez hézagosságokat — már pótolhatom.

• # #

Dér Zweek meiner Arbeit war, dem beeli renden Auftrag Herrn
Professors K. Rjoth v. Te lég d zufolge, die detaillierte Gliede-

rung dér kretazeischen Schichten des N-lichen Bakony-Gebirges auf
Grund dér unter den gegebenen örtlichen Verháltnissen möglich
gewesenen lithologischeu und palaontologischen Untersuchungen,

resp. die Einteilung dér unter Berücksichtigung dér Faziesánderun-

gen nachgewiesenen Horizonté in die internationale Schiehtenserie.

Die friiheren Forscher : Haue r, T aegcr, Douvillé u.

A. liatten das Vorhandensein dér kretazeischen Ablagerungen vöm
Urgon-Typ naehgewiesen, eiue detaillierte Bearbeitung derselben

ist aber bisher nocli nioht erschienen. In meinem Aufsatz will ich

die bei dér Bearbeitung dieser kretazeischen Bildungen gewonnenen
Résültaté kurz zusammenfassen

.

Die geologischen Detailaufnahmen und das paláontolqgische

Matériái führten zr Notwendigkeit, fiir die kretazeischen Sedimente

des Bakony-Gebirges eine in ihrer Art sehr interessante, von
Natúr gegebene, drieifache Gliedlerung anzunehmen, wobei die

Glieder dureli Festlandperioden von einander getrennt sind. Diese

Einteilung in untere, mittleie und obere Kreide ist durch die

lokálén Verháltnisse begründet, weicht aber von dér iiblichen Glie-

derung dér Handbücher ab.

Wie aus dér im ungarischen Text mitgeteilten Tabelle (p. 1(J3.)

ersichtlich, stellte ich das Valanginien-Barrémien in die untere,
das Aptien und Albien, in die mittlere, das Cenomanien-Danien
in die obere Kreide. Von diesen konnte ich auf meinem im N-lichen
(Bakony-Gebirge von Kisgyón Dis Lókéit reichenden, grösstenteils
auf das Komitat Veszprém entfallenden Arbeitsgebiet nur das

Vorhandensein dér unteren und mittleren Kreide nachweisen, wo-
gegen die obere, namentlich die Gosau-Bildungen dér Gegend von
Ajka, Sümeg und Ugod in meinem Gebiet nicht aufzufinden waren.

Die Anwesenheit dér unteren Kreide im obigen Sinne ist fiir

unser Gebiet ein Nóvum, da von hier bisher nur die friiher unter
den Namen Aptien und Gault figurierende mittlere Kreide bekannt
war. Die cephalopodenführende unterkretazeische Bildung war aus
dem Bakony bisher nicht bekannt, die dünnplattigen, gelblich-
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"ra.uen Crinoiden-Brachiopoden-Kalke aber wurden in das jüngere
Titkon gestellt.

Die cephalopcdenführenden unterkretazeischen Bildungen,
welehe die in verschiedenen Fazies entwickelten Sedimente des
Tithons überlágern, sind dichte Kalksteine mii einer zieinlich

reichen Fauna, jedoch von geringer Machtigkeit und oberflach-
licher Verbreitung. Auf Grund ihrer im ungarischen Teil ange-
führten Fauna (p. 111.) reprásentieren sie das Valanginien und den
tieferen Teil des Hauterivien in dér Umgebung von Zirc. In
ahnlicher Ausbildung sind r— da sie ja meist das Hangende dér
eephalopodenfiihrenden unterkretazeischen Ablagerungen bilden -

auch die erwahnten gelbliehgrauen Crinoiden-Brachiopoden- etc.-

Kalke anzu treffen, die eine bedeutsame Machtigkeit erreichen und
den höheren Abschnitt des Hauterivien darstellen. Mit dér letztge-

nannten Bildung brt die Ablagerung dér marinen Sedimente auf
und es tritt eine terrestrische Periode auf, dérén Beweise uns in den
Bauxiten dér Gegend von Eplény und Alsópere vorliegen.

Nach dieser barremischen Festlandperiodc setzte die Trans-
resp. Ingression dér mittleren Kreide ein, dérén erste Bildungen
ostreen-, brachiopoden-, orbitolinen-, ostracoden- und kalkalgenfüh-

rende Tone und Mergel sind, die eine reielie, mit jüngeren Typen
vermischte Aptienfauna enthalten (Liste auf p. 11 7-), dérén Altér

auch durch die stratigraphische Lage bekraftigt wird. Diese ab
wechslungsreiche tonig-mergelige Schichtenserie wird durch einen

vorherrschend aus den Schalen von Pachyodonten aufgebauten

Requienienkalk abgelöst, dér auf Grund iseiner Fauna und unter

B)erüöksichtigung seiner stratigraphischen Lage in das Apt'ien

zu stellen ist.

Auf den Requienienkalk folgen dichte Orbitolinenkalke,

welehe die Grenzschiehten des Aptien und Albien enthalten-

Aus dem oberen Teil derselben entwickelt sicli mit einem

Übergang dér graue Plattenkalk des Albien, dessen bezeichnendste

Eigenscliaft seine Anniit an Versteinerungen ist. lm Hangenden

des letzteren ist dér dünne, jedocli durch eine sehr reiche Fauna

ausgezeichnete Leithorizont des ganzen Gebietes: dér glaukonitische

Mergel anzutreffen. Seine Hauptverbreitung und besten Aufschlüsse

sind aus Tafel VII. ersiehtlich. Auf Grund seiner Fauna (Taf. VI-

)

lasst er sicli am besten mit dem höheren, von Renevier mit dem
Námen Vraconien bezeichneten Horizont des Albien identifizieren.

Über diesem glaukonitischen Horizont folgt in bedeuten-

der Machtigkeiti die Schichtenserie des Turri 1 itenmergels, dérén

verarmte Fauna mit dér vorliin erwahnten nahe verwandt ist,

Auf Grund ihrer Versteinerungen (Liste p- 128.) reprásentiert sie

den Horizont des Mortoniceras inflatum und Turrtliles bergeri.

leli stelle auch diese Bildung in das Albien, obzwar dér obere Teil

derselben nach seiner petrographischen Abweiohung zu urteilen,

bereits auch die tiefsten Schichten des Cenomanien einschliessen

dürfte.



Az északi Bakony krétaképzdményei 133

Das bezeiehnendste Merkmal dór mittleren Kreide ist inner-
halb des besprochenen Gebietes eine hochgradige Gleiclm assigkeit,
die sich darin aussert, dass die erwahnten Horizonté bei giinstigen
Aufschlussverhaltnissen iiberal] gut unterseliieden und verfolgt
werden können.

Es lasst sich in Kiirze feststellen, dass im Gebiet des N-lichen
Bakony die Bildungen des oberen Jura und dér unteren Kreide
eine kontinuierliche Sedimentreihe darstellen und eine ununter
brochene Überflutumg vöm Meer bekunden- Die in den tieferen

H orizonten dér unteren Kreide auftretend'en Fiaziesui terschiede

verweisen auf N iveiusclnvankungen des Meeresbodens, Spuren
einer Verlandung sind jedoch nirgends vorzufii den. Am Ausgang
des Hauterivien wird die maríné Überflutung dureh eine Festland-
periode abgelöst, und die Bauxitlager dér Gegend von Eplény ge
langten, wahrerd des terrestrischen Barrémien zr Ausbildung.
Die terrestrischen Abhrgerungen wurden dureh die Sedimente dér

im Aptien einsetzenden und auch das Albien einschliessenden mari
nen Trans- resp. lngression abgelöst.

Die prágosau ischen. orogenen Bewegungen béréi tétén dér mari

nen Sedimentation ein Ende und die mit dér Hebung des Gebietes

einsetzende Donudation trug auch cinen Teil dér zr Ablagerung
gelangten Bildungen ab. Auf n einem Gebiet lasst sicli heute nur
mehr das Vorhandensein tertiarer, im mittleren Eozan abgelagerter

spáterer Sedimente konstatieren.

Die hier kurz besprochenen mittelkretazeischen Bildungen des

N-lichen Bakony-Gebirges stehen einzig da und sind in alinlicher

vollstandiger Ausbildung im ganzen Ungarischen Mittelgebirge

nirgends bekannt. Die dér unserigen abnliche, im Aptien ein

setzende Transgession ist in den sonstigen Gebieten Europas im
allgemeinen ungewöhnlich und lasst sicli am besten mit den von
P. a s s e n d o r f e r (24) bearbeiteten tátrischen Bildungen verglei

chen. Die ebenfalls im Aptien entstandenen (1) ,kBucses-Konglomera-

te“ sind jedoch ganzlich abweichende Bildungen, die sicli mit den

unserigen iiberhaupt nicht vergleicben lassen.

Die oben besprochenen Kreidebildungen des Bakony lassen

sich mit jenen dér W-lichen Alpen, des sclnveizer Jura-Gebirges,

des Rhone-Beckens und dér Pyrenaen in Zusammenbang bringen-

Die Áhnlichkeit dér unteren Kreide von Biassala (Krimi) mit dér
unserigen lasst sich im Laufe dér mittleren Kreide nicht mehr ver-
folgen. Auch mit den kretazeischen Bildungen dér aussereuropaischen
Weltteile lassen sich jene des Bakony-Gebirges selion wegen den
Faziesanderungen und den dureh die grosse Entfernung bedingten
Verschiebungen dér Altersgrenzen kaum, oder überhaupt nicht
vergleiclien.
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KZETFÖLDTANI ADATOK AZ ÉK SZERBIAI MAJDANPEKI
ÉRCELFORDULÁSÁNAK ISMERETÉHEZ,

Irta: Kávosztás Pál dr.

PETROGRAPHISCHE UND GEOLOGISCHE BEITRÁGE ZR
KENNTN1S DES ERZVORKOMMENS VON MAJDANPEK IN

SERB1EN.
Von Dr. P. Kánosztás, dipl. Bergingenieur.

Majdanpék nemcsak mint bányászati múlttal bíró ércelfordu-
lás, de geológiai szempontból is egyik legérdekesebb helye észak-

kelet Szerbiának. Területének felépítésében a kristályos palák mind-
két csoportbeli kzetein kívül jura-, krétakori üledékek is részt-

vesznek, au elyeken eruptív kzetek törnek keresztül. A vidék hegy-
szerkezetében kimutathatók a Délikárpátok és a csatlakozó Aldunai
hegység szerkezeti elemei. A mezozoikum végén bekövetkezett dél-

kárpáti takaróképzdéssel karöltve történt a majdanpeki nagy disz

lokációs vonal mentén az északkelet szerbiai andezitek feltörése,

éspedig Majdanpeken a senon utáni idben. Az andezitekkel kap-

csolatos ércesedés átmenetet képez a kontaktpneumatolitikus és

hidrotermális paragenezisek között, és mint aseendens képzdmény,
magnetit, pirít és kalkopiritbl áll. Az andezitek feltörése és az

ércképzdés közötti idszakban a mellékkzet különféle elváltozá-

sokat szenvedett.

I. Einleitung.

Majdanpek liegt in dér erzführenden Zone dér NO-lichen

Gebirgsgegend SSerbiens und ist ein interessantes Erzvorkommen
mit grosser bergmannischer Vergangenheit. Sein abwechslungs-

reiches Schicksal ist gleiclibedeutend mit dér Geschichte des Berg-

baues von Serbien. Die angeführte geologische und bergmánnische
Literatur enthált Angaben hieriiber, so dass ich hier zr kurzen
Übersicht nur folgendes mitteile.

Vor dér Mitte des verflossenen Jabrhunderts — seit wann dér

Bergbau von kleineren Pausen des Betriebes abgeseheru, als konti-

nuierlicli bezeichnet werden kann — sind auf Grund unzweifel

hafter Belikte und Aufzeichnungen drei Hauptbetriebsperioden

bekannt, u. zw.:

I. Das Zeitalter des römiseben Bergbaues bis 284 n. Chr.

II- Das Zeitalter des Venetianischen und Bagusaner Bergbaues
1250—1450.

III. Das Zeitalter des österreichischen Bergbaues 1719—1738.


