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C S A T O R N A K I T Ö L T Ő  K O N G L O M E R Á T U M  P É L D Á J Á N

Gravitv movements of coarse clastics: 

the example of a Lov/er Cretaceous submarine 

channei-Hlling conglomerate in the Gerecse Mts., Hungary

Sztanó Orsolya

összefog la lás: A Gerecse területén kifejlődött késő apti - kora albai üledékciklus (Berseki 
Márga - Lábatlan! Homokkő Formáció) egy progradáló mélytengeri törmelékkúp terméke. A  szedimentáció 
során gravitációs tömegmozgásos jelenségek uralkodtak. Ennek hatására márgás - homokos, vékony-, majd 
homokos, vastag pados turbiditek képződtek. A felfelé növekvő rétegvastagságú és szemcseméretű ciklus: 
konglomerátum zárja (Köszörűkőbányai Konglomerátum Tagozat). Ez utóbbi a iörmelékkúp felső szakaszán 
csatorna kitöltésként keletkezett. A  konglomerátum részletes vizsgálata tisztázta az egykori szállítási irányo
kat és az ősföldrajzi képet. A  2. fejezetben a durva törmelékes kőzetekre vonatkozó új, a hazai irodalomban 
eddig kevéssé elterjedt elméleti és módszertani ismereteket foglalom össze, különös tekintettel azok gravitáci
ós tömegmozgásaira.

Abstract: Laté Aptian - Early Albian sedimentary cycle of Gerecse Mts., v/as deposited by the 
progradation of a submarine fan. Gravity mass movements were of great importance. The coarsening and 
thickening upward sequence is build up of three units: thin-bedded turbidites of Bersek Mari, thick -bedded 
turbidites of Lábatlan Sandstone Formation and channel fill of Köszörűkőbánya Conglomerate. The detaileci 
sedimentological study of the conglomerate determined both the transport directions and palaeogeography. 
Chapter 2. is a short review of gravity mass movements and the sedimentology of coarse clastics.

1. BEVEZETÉS

Az utóbbi évtizedekben a szedimentológiá- 
ban végbemen t ugrásszerű fejlődés számos képződ
mény keletkezéséről alkotott kép átértékelését tet
te szükségessé. Vajon megállja-e helyét a már több 
mint egy évszázada ismert Lábatlan! Homokkő 
Formáció Köszörűkőbányai Konglomerátum Ta
gozatáról kialakult elképzelés?

Kiváló feltártsága, kedvező földrajzi hely
zete, de különösképp a benne kibukkanó képződ
mények szöveti és szerkezeti jellegei az előfor
dulást kiemelkedő fontosságúvá teszik. Célom el
sősorban az egykori környezeti viszonyok, az üle
dék szállítási iránya és a képződési mechanizmusá
nak meghatározása volt, amelyet a rétegformák, 
üledékstruktúrák terepi megfigyelése és mérés tett 
lehetővé.

2.DURVATÖRMELÉKES 
KÉPZŐDMÉNYEK ÜLEDÉKFÖLDTANI 

ELEMZÉSE

Durvatörmelékes üledékek változatos szál
lítási és ülepedési fel tételek mellett számos környe
zettípusban megjelennek. A  sajátos fizikai para
méterek ennek megfelelő jellegzetes szerkezetet, 
szövetet eredményeznek. Homokkövekkel össze
hasonlítva, konglomerátumok-nál ezen bélyegek 
jóval nehezebben azonosíthatók. így vált szüksé
gessé a valóban genetika és fácies elkülönítő üle
dékstruktúrák rendszerezése, a szállítási mecha
nizmusokkal és üledékképződési környezetekkel 
összhangban. Ebben a fejezetben deduktív módon 
a szerkezetektől a szállítás módján keresztül hala
dok a környezetig.

ÜLTE Ali nlános és Történeti Földtani Tanszék 
1C88 Budapest, Múzeum krt.4/a.
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2.1. KAVICS ÉS KONGLOMERÁTUM 
LEÍRÓ BÉLYEGEI

Az általam is használt leíró bélyegeket leg
jobban Walker/1975a, 1982/ foglalta össze. Ezeket 
a jellegzetes szerkezeteket összegzi a 1. ábra.

Szemcseszerkezet (sortíng size distributi- 
on): Az üledék lehet jól osztályozott, két szemcse- 
méret-frakcióval: mátrixszal és "elegyrészekkel". 
Az elegyrészek illeszkedése szerint két típus külö
níthető el: szemcsevázú (cíast supported), ha a dur
vább frakció szemcséi szorosan illeszkednek, illet
ve mátrixvázú (mátrix supported), ha az elegyré
szek mintegy "úsznak" a mátrixban. Ezen két típus 
megjelenése a szállító közeg sűrűségétől és a flui- 
dum felhajtóerejétől függ. Szemcsevázú konglo
merátum egyaránt képződhet rosszul illetve jól 
osztályozott mátrixxal.

Szemcsevázú szemcseszerkezet esetében a 
finomabb mátrix ülepedhet együtt a durva frakció
val, de utólag is bekerülhet a hézagokba. A  mátrix
vázú konglomerátum két frakciója szállítódhat és 
ülepedhet le együtt, de az sem ritka, hogy az elegy
részek utólag, más folyamatok hatására kerülnek a 
mátrixba (pl.glaciális eredetű "ejtett kövek" 
(dropstone) pelágikus üledékekben).

Szövet (fabric): az elegyrészek irányfüggő 
elhelyezkedését írja le. Ennek két összetevője van, 
felülnézetben irányítottságról (orientation) beszé
lünk, oldalnézetben az áramlással párhuzamos 
metszetben zsindelyszerkezetről (imbrication) (2. 
ábra). A  rendezettség mértékét csak hosszúkás 
vagy lapos kavicsok megfigyelésével állapíthatjuk 
meg. A  szövet két alaptípusát két eltérő szállítási 
mód alakítja ki. Áramló közegben görgetés esetén, 
/Renso, 1968; Rust, 1972/ a kavicsok legnagyobb 
átmérője (a-tengely) merőleges az áramlásra, az 
imbrikációt a középső b-tengely alkotja. Ennek 
konvencionális elnevezése: a(t)b(i) típus. A  másik, 
a(p)a(i) típust turbiditekhezkapcsolódó konglome
rátumokban észlelték, amely szuszpenzióban szál
lításkor alakul ki /Davies & Walker, 1974/. Ebben 
az a-tengely párhuzamos az áramlás irányával és a 
zsindelyszerkezetet is ez mutatja (3. ábra).

Hein /1982^ konglomerátum- és homokkő
beli mérései szerint mind az orientáció, mind az 
imbrikáció háromféle lehet: unimodális, bimodá- 
lis, vagy véletlenszerű (random) (Walkemél 
/1975b/ rendezetlen - unordered).

Az unimodalitás okai:
-az áramláson belül a szemcsék szabadon 

mozoghattak,

-nagy nyírófeszültség segítette elő a szem
csék orientálódását,

-erős szemcseközi kölcsönhatás (dispersive 
pressure) érvényesült,

-görgetés vagy lebegtetés egyedül hatott, 
-üledékképződés közepes mértékű volt, 

melynek során elegendő idő volt arra, hogy az üle
dék az adott szerkezetet felvegye, és a betemetődés 
megvédje azt az utó' agos deformációtól.

Bimodális s? övét valamiféle átmeneti folya
mat terméke, lebegtetett és görgetett szemcsék 
egyaránt előfordulnak, vagy a szövet ugyancsak 
utólagos eredetű.

Véletlenszerű szövet okai a következők le
hetnek:

-a szemcsék szabad mozgása korlátozott
volt,

-gyors üledékképződés esetén a szemcsék
nek nem volt idejük "beállni",

-az eredetileg kialakult szövetet közel egyi
dős vagy kicsit későbbi folyamatok lerombolták 
/Davies & Walker, 1974/.

Rétegzés /Stratification/: A  rétegzés éles 
szemcseméret-, szövet- és anyagváltozásoknál fi
gyelhető meg, ilyenkor minden egyes rétegért más 
folyamatok felelősek. Arétegek közti folytonos, fi
nom átmenetek pedig egymáshoz kötött folyama
tokat jeleznek /Walker, 1975,a/. Elég lehet egyet
len paraméter, pl. a mozgó közeg sűrűségének vál
tozása is ahhoz, hogy különböző rétegek képződje- 
nek/Middleton, 1967/.

Gradáció /grading/: A  szemcseméretnek 
egy rétegen belüli vertikális, a réteglapra merőleges 
yáltozása. Lehet finomodás - normál gradáció -, 
vagy durvuiás - fordított gradáció. Ez utóbbi gyak
ran fordul elő vastagabb rétegek alsó részén, füg
getlenül attól, hogy efölött milyen a gradáció.

A  szemcseméret változása kiterjedhet az 
egész mérettartományra - "elosztó gradáció" (disí- 
ribution grading) -, de kifejlődhet csak a legdur
vább frakciókban (coarse-tail grading). Middleton 
/1967/ szerint az első változatot nagy, a másodikat 
kis sűrűségű szuszpenzióból való ülepedés okozza.

Normál gradáció esetén az üledéket szállító 
közeg energiája csökken, így csupán egyre kisebb 
szemcséket képes mozgásban tartani, ezalatt a fe
lesleges teher kiülepszik. Fordított gradáció oká
nak a "kinetikus rostálódást" (kinetic sieving) te
kintik, e szerint a nagyobb részecskék között az 
apróbbak lehullanak az áramlás során (Bemoulli- 
elv)/Davies&Walker, 1974;Rupke, 1978/.Hason- 
ló inverzgradáció alakulhat ki "vonszolásiszőnyeg" 
(traction carpet) képződése esetén is /Lowe, 1982/.
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1 .ábra. Konglomerátumok leíró bélyegei /Walker, 1975a/. 

Fig,l. Desersptive featuresfor conglomera tés /Wialker, 1975a/.
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2.áhra. Szöveti paraméterek mérése felulnézetben, áramlással párhuza
mosa h oldalnézetben és arra merőlegesen /Davies & Walker, 1974 339
után/.

Fíg.2. Measurements of mién tation and imbrication /altér Davies & Wal
ker, 1974/.



3.ábra A  zsindelyszerkezet két típusa, "a” és "b' a kavicsok hossztenge
lyei, t-merőlcges, i=imbrikáció/Wa!ker 1975a/

Fig.3. Two types of imbrication: a(paraiel)-a(imbricated), a(transverse)- 
b(imbricated)/Walker 1975a/
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4.ábra. Áthalmozott konglomerátumok leggyakoribb típusai Walker 
/1975.b/szerint.

Fig.4. Models fór resedimented conglomerates /af tér Walker 1975b/
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Davies & Walkcr /1974/ klasszikusnak számító te
repi megfigyelései szerint u durvább frakciókban 
gyakrabban jelenhet meg inverz gradáció, mint a 
finomabbakban.

Az eddig tárgyalt legfontosabb bélyegeket 
kiegészíthetik egyéb kísérő kőzetekből, pl. homok
kövekből nyerhető megfigyelések. így nyílhat mód 
az egykori üledékképződési környezet körültekin
tő rekonstrukciójára. Az áramlás irányának meg
határozására alkalmasak mind a réteglapok alján 
található különböző talpjegyek (pl. flute.scour.tool 
marks), mind a rétegek felső részénén megfigyelhe
tő hullámfodrok, kcrcsztrétegzések /Petiijohn & 
Potter, 1964; Rupke, 1978/, továbbá üledékes ere
detű szinszediment gyűrődések, rogyások tengely
ei /Sturrn, 1971; Rupke, 1978; Alcxandrowskietal., 
1986/ vagy a csatornatengelyek iránya /Hendry, 
1976/.

A legfontosabb bélyegekre alapozva szület
tek üledékföldtan! modellek: pl. alluviáiis üledé
kekre A llén /1965/, átülepített, konglomerátumok
ra Walkcr/197.5b/ dolgozott ki ál talánosnak tekint
hető modellt.

Walkcr saját terepi megfigyelései és irodal
mi adatok alapján összesítette, hogy az egyes bélye-" 
gek közös előfordulásának mekkora a gyakorisága, 
és a három leggyakrabban előforduló alapesetet te
kintette modellnek (4. ábra). Modelljében a képző
dési mechanizmust nem vizsgálta, az üledékszerke
zeteket közvetlenül a képződési környezettel kap
csolta össze. Ilyen formában ez azonban nem volt 
alkalmas minden átülcpítctt konglomerátumra 
/Winn & Dott, 1979/. Számos terepi megfigyelés 
révén modelljét kibővítettek, továbbfinomítolták 
/Walkcr, 1978; Hein, 1982; Surlyk, 1984; Stow, 
1986/.

A leíró jellegek megismerésével párhuza
mosan fejlődtek a folyamatok hidrodinamikájáról 
alkotott elképzelések, majd megszületett a két 
megközelítési mód ötvözete is.

2.2. AZ ÜLEDÉKMOZGÁS MÓDJAI

Az ötvenes évektől kezdve kísérletek és ak- 
tuálgeológiai megfigyelések révén gazdagodott az 
üledékszállítás folyamatáról alkotott kép. A  szá
razföldön végbemenő folyamatokról (folyóvízi, ta
vi, glaciális szállítás, lejtőmozgások, stb.) viszony
lag egyszerűen lehetett egységes képet alkotni. A  
mélytengerekben végbemenő folyamatok módjá
ról, mértékéről sokáig csak elképzeléseink lehettek.

Recens megfigyeléseknek köszönhetően ma már 
azonban ezek is viszonylag jól ismertek.

Tengeralatti lejtőkön végbemenő gravitáci
ós tömegmozgások fő típusai, amelyet Stow /1986/ 
foglalt össze, a következők (5. ábra):

-Kőomlás (rock fali)
-Kúszás (creep), csúszás-suvadás (síiding), 

csuszamlás (slumping)
-Gravitációs üledékfolyás vagy tömegfo

lyás (sediment gravity flow, mass flow).
Ezeken kívül az al jzat üledékeit erodálják, 

szállítják és átrendezik a fenék áramlások (bottom 
currents)is.

A lejtőn nyugalomban lévő üledéket várat
lan események (földrengés, vihar, stb) vagya túlsá
gosan megnövekvő belső feszültség megindítja. A 
vízzel keveredő üledék további mozgását a gravitá
ció irányítja, különböző módosító folyamatok kí
séretében. Jelentős szerepe van a nyíró erőknek, 
amelyek ellen a kohézió, a szemcseközi súrlódás és 
a pórusfolyadék nyomása hat.

Legegyszerűbb a kőomlás mechanizmusa, 
ami kaotikus, szerkezetmentes, rendszerint gyen
gén kötött, változatos mátrixtartalmú üledéket 
eredményez /Cook et al., 19821. Tenger alatt vi
szonylag ritka, de meredek töréses morfológiájú 
peremeken előfordul.

A  kúszás terhelésből eredő, nagyon lassú 
mozgásforma. Valószínűleg enyhe lejtőkön gyako
ri víz alatt is. Ha a belső nyíró erők elérnek egy kri
tikus értéket, a folyamat átmegy csúszásba.

A csúszás és csuszamlás között a legfonto
sabb különbség, hogy a mozgás során megmarad-e 
a mozgó test belső szerkezete. A csúszás (sliding) 
koherens: egy belső nyírási felszínen (décoilemcnt) 
nem deformált üledékhalmaz mozog. A csuszamlás 
(slumping) inkoherens: a mozgás mindent áthat, 
deformációs gyűrődések, rogyások keletkeznek, 
amelyek tengelyei a súrlódás miatt irányítottak 
lesznek, így a mozgás iránya utólag is megállapítha
tó /Stow, 1986/ (6. ábra). Csuszamlás során az ere
deti szerkezet azonban nem esik szét. Ha mégis 
szétesik, a következő mozgásmódot kapjuk, mely
nek során víz és üledék keveréke mozog.

A  gravitációs üledékfolyás a mozgást 
fenntartó erő szerint további formákra osztható 
/Middleton&Hampton, 1976, idézi; Rupke, 1978, 
Stow, 1986/(7., 8. ábra):

-törmelékfolyás (debris flow)
-szemcsefolyás (grain flow) 
-üledékfolyósodás (fluidised sediment

flow)
-zagyár (turbidity current).

341



i t i i l e p í t é s i

KSoslás
Kúszás

Csúszás
Csuszaslás

ffraK. iiled(k folyásoki 

Törselékfolyás 
Szeecsefolyás 

úiedékfolyósodás 
Zagyár (nagy és 

kis sűrűségű) 
Fenéiéraslások:

, Belső árapály, hulláasás

Kontúráraalások

(+vulkánosság, szél) 
Lassú leülepedés

CD
un-<l>
c
aj

>oun
LJ

-S-C«a
CJ

Oj
íj
un
uniO

in*o*
•o
u"*TJ
ez
CD
LJezo&■£

LejtSbreccsa

01isztosztrá*a

T u r b i d i t e k

Hűlláiafodrok, dünél 
Konturit

Heaipelágikus, 
pelágikus üledékek

5,ábra. Az üledék mozgásformái és a képződő üledékek mély tengerekben 
/Stow. 1986/.

Fig.5. The main tansport processes and deposits in deepseas/Stow, 1986/.

ó.ábra. A  csuszamlás iránya és a redőtengely közötti kapcsolat /Stow, 
1986/.

Fig.6. Relationshipbetwcen slump folds and direction of slumping/Stow,
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7.ábra. Gravitációs üledékfolyások osztályozása a fenntartó erőn alapul 
/Middleton&Hampton, 1976/

342 Fig.7. Types of sediment gravity flows determined by support mechanism
/Middleton&Hampton, 1976/
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Fig.8. Process of initiation, transport and deposition/Stow, 1986/

1 lib ra . Gravitációs üledékfolyások fejlődése során kialakuló üledék tí
pusok. A  nyíllal kapcsolt átalakulások a legvalószínűbbek: 3-5-6-7: 
Walkcr-modell, 11: Bouma-ciklus/Lowe, 1982/

Fig.l 1. Deposits of sediment gravity flows. Arrows connect evolutionary 
continuum of proccsses: 3-5-6-7: model of Walker, 11: Bouma se- 
quence/Lowe, 1982/



Lowe/1982/ a mozgásformákat az áramlás 
típusa szerint csoportosítja, és lamináris valamint 
turbulens mozgást különböztet meg. A lamináris 
csoportot pedig a folyás Teológiája szerint osztá
lyozza tovább (9., 10. ábra).

Lamináris Turbulens

Kis sűríiscgű zagyár

Fluidizált folyás

Likvidizált folyás Nagy sűrűségű
_________________  zagyár
Szemese folyás

Tszapf olyás

9.ábra. Lamináris és turbulens gravitációs 
üicdékfolyások nevezéktana Lowe/1982/ szerint.

Fig.9. Nomenclaiure of laminar and turbu- 
lent sediment gravity flows/after Lowe, 1982/

Törmelékfolyás bán a részecskéket a sűrű, 
vizes-iszapos mátrix viszi. A jelenség kis lejtőszög 
esetén (0.5°), kissebességű, mozgásként lcpfel. Jel
legzetességeit annak köszönheti, hogy nem-newto
ni folyadék módjára viselkedik. Az üledék mátrix- 
vázú, rendezetlen szövetű, ha a mozgás "befagy”, 
fordított gi adáció és kis foltokban áramlással pár
huzamos kavicsirányítottság alakul ki. Gyakoriak 
a belső nyírási zónák, előfordulnak benne rogyási-, 
tál- és oszlopszcrkezctck. Más típusú mozgás során 
annak bázisánál vagy tetejénél is kifejlődhet tör
melékfolyás/Rupke, 1978/, Ha törmelék-részecs
kéket nem szállít, úgy iszapfolyásnak (mudflow) 
nevezik. Egyes szerzők elkülönítik a hasonló, de 
viszkózusabb viselkedésű 'slurry flow"-t (híg iszap
folyás) /Cartcr & Lindqvist, 1975/.

Szemcsefolyás bán a felhajtóerő a szemcsék 
közötti ütközésekből eredő diszperzív nyomás. Ez 
a mozgásforma meredek (18°) lejtőt igényel, ezért 
viszonylag ritka. Gyakori az a(p)a(i) szövet, vala
mint a fordított gradáció/Cooket al., 1982; Rupke, 
1978/. Homokos szemcsefolyás legfeljebb néhány 
centiméteres rétegvastagságot hozhat létre /Stow, 
1986/, és nem vastag masszív homokköveket, mint 
korábban fel tételezték! Ha a törmelék-, és szemcse
folyás nem különböztethető meg, Carter és Lindq
vist /1975/ az "inercia" folyás elnevezést javasolja.

A  üledékfolyósodás szerkezetét a pórasfo- 
lyadék nyomása tartja fenni, ezért nagy viszkozitá
sú folyadék módjára viselkedik a rendszer. Durva 
frakciók szállítására nem alkalmas. Kis (2-3°-os) 
lejtőn is mozog. Éles bázis és fedő határfelület ese
tén felismerhető az eltávozó pórusvíz nyoma tál és 
oszlopszerkezetek (dish and pilíar síructures), kis 
iszap-homok "vulkánok". Gyakoriak a terheléses 
szerkezetek, a konvolút rétegzés /Rupke, 1978/. 
Cooket al. /1982/ megkülönbözteti a fluidizációt , 
ahol a folyadék feláramlását kipréselődés (nyomás 
növekedés) és a likvidizációt , ahol szerkezeílazu- 
lás (nyomás csökkenés) okozza. Lowe/1982/ sze
rint azonban fluidizáció esetén a pórusfolyadék 
teljesen fenntartja az üledékszemcséket, míglikví- 
dizáció során csak részben (10. ábra).

Viselkedés Típus Fenntartó erő

fluid
zagyár turbulencia
fluidizált folyás teljesen kiszo

ruló pórusvíz

liquidizált folyás részben kiszo
ruló pórusvíz

Plasztikus

szemcse folyás szemcsék közti 
ütközés

iszapfolyás 
kohéziv törmelék 

folyás
mátrix

lO.ábra. Gravitációs üledékfolyások osztá
lyozása a folyás Teológiája ésa fenntertómechaniz- 
mus alapján /Lowe, 19821

Fig.10. Nomenclature of sediment gravity 
flows based on rheology and supporí mechanism 
/Lowe, 1982/

A  legjelentősebb csoportot a zagy árak kép
viselik. Ha a homok-iszap szuszpenzió sűrűsége 
0,5-2,5 g/cm3, akkor nagy, ha ennél kisebb, akkor 
kis sűrűségű zagyárról beszélünk. Nagy távolságra 
képes eljutni jelentős erózió vagy ülepedés nélkül. 
A  zagyár legjellemzőbb terméke a gradáit réíegzés. 
A  lassúló áramlásból a legdurvább anyag leülep
szik, így csökken a zagy sűrűsége. Ez pedig további 
sebességcsökkenéssel jár. A  zagyárban a felhajtóe
rőt a turbulens mozgás okozza. Az egész egy komp
lex önszabályozó folyamat (auto-suspension), amit
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Fig. 12. Gravity wínnowing /Potsma, 1984/

meneti zóna, IV.: Lejtő, V.: Proximális törmelókkúp, VI.: Disztális tör
melékkúp

Fig. 13. Generalized facies relationship fan-deltas and submarine fans 
/Ethridge & Wcscott, 1984/1.: Proximal fan-delta, II.: Lower fan-del
ta, III.: Transition zone, IV.: Slope, V.: Proximal submarine fan, VI.: 
Distal submarine fan
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a szuszpenzió sűrűségkülönbségc mozgat, cs ez súr
lódást és turbulenciát okoz. A turbulencia ugyan
akkor újratermeli a szuszpenziót. Homokos zagyár 
tipikus képződménye Bouma-ciklusokból épül fel. 
Áramlás vagy tárgy által eróziót fejthet ki, alján 
terheléses szerkezet is gyakori. Masszív vagy gra- 
dált homokkal kezdődik, laminált, keresztréteg
zett, majd konvolut homok következik, laminált 
iszapos homok és masszív iszap fejezi be.

Nagy sűrűségű zagyban a kavicsfrakció az 
áramlás alján külön, módosult szemcsefolyásként 
mozog, vonszolási szőnyeget hozva létre (traction 
carpet) /Kovács, 1987/. Ekkor a kavicsok görgetve, 
illetve ugrálva szállítódnak, ami a képződmény szö
vetén is megfigyelhető /Winn & Dott, 1979/. Nagy 
sűrűségű zagyárak között Lowc /1982/ homokos és 
uralkodóan kavicsos változatot különböztet meg. 
Kavicsos zagyár hatására a Walker-féle /1975b, 
1977/ konglomerátum modell képződik (11. ábra):

-inverz gradáció: a bazális "vonszolási sző
nyeg' terméke,

-normál gradáció: szuszpcnzióból ülepedés 
eredménye,

-gradáció és rétegzés: miután a kavics jelen
tős része már leülepedett, a rendszer homokos za
gyárként működik tovább.

Ilymódon az is érthetővé válik, hogy az egyes 
fáciesek miért követik egymást lefelé a lejtőn (15. 
ábra).

Mercdekcbb lejtőkön a vízzel átitatott üle
dék bármikor instabillá válhat. Földrengés, na
gyobb vihar, áradás, stb. hatására tnegindul a lejtőn 
lefelé és vízzel keveredve a gravitációs tömegmoz
gások többformáját is létrehozhatja (12. ábra). Za
gyárak gyakran más folyamatok lecsengésekor is 
kialakulnak. A kis sűrűségű zagyár ál tálában a nagy 
sűrűségű zagyár folytatásaként képződik. Mozgása 
lassúbb, de az agyag-aleurit frakciót nagy távolság
ra képes szállítani, s ezzel átmenetet képez a pelági- 
kus üledékképződés felé (nefélőid rétegek).

A  fenékáramlások kialakításában szerepet 
játszanak a felszíni vízmozgással kapcsolatban álló 
'belső hullámzás' és "belső árapály " jelenségek. 
Az általuk gerjesztett áramlások felfelé is halad
hatnak a lejtőkön és a kanyonokban. A  fenék áram
lások jelentős hiányt okozhatnak mélytengeri ré
tegsorokban.

Másik típusuk a világóceánokat behálózó 
kontúráramlások .‘Nagy mélységben működő, hő
mérsékletkülönbség által létrejövő jelenségek, me
lyek a kontinentális lábazatok mentén, aszintvona- 
lakkal párhuzamosan haladnak. Valószínűleg ezek 
hozzák létre a ncfeloid rétegeket, melyek lehetnek

szerkezetmentes, bioturbált iszapok, vagy lami
nált, hullámfodros, gradált finomhomokok /Stow, 
1986/. Turbiditek közé települve mindig merőleges 
szállítási irányokat jeleznek.

A  hidrodinamikai modellek kidolgozásánál 
becsléseket végeztek a megmozgatott üledék töme
gére, sebességére, az erodált és beterített területek 
nagyságára és az egész folyamat lezajlásához szük
séges időre/Komar, 1970;Walker, 1975a; Winn & 
Dőlt, 1979/. Bár a különböző forrásokból származó 
adatok ellentmondóak, mégis rávilágítanak ezen 
üledékszállítási folyamatok jelentőségére.

2.3. KAVICS- ÉS KONGLOMERÁTUM- 
KÉPZŐDÉSI KÖRNYEZETEK

Durvatörmelékes kőzetfáciesek sokféle 
környezet indikátorai lehetnek. Előfordulnak szá
razföldeken, tengerek mélyén, és a partvidéken 
egyaránt. A  szárazulatok legjelentősebb kavicsz- 
szállítói a folyók, amelyek változatos alluviális és 
fluviális képződményeket hozhatnak létre. Itt a tur
biditek kivételével mindegyik üledéktípus előfor
dulhat. A  partmenti régió legismertebb képződmé
nyei az abráziós kavicsok, amelyek a hullámzás es 
az árapály feldolgozó hatására szintén jellegzetes 
bélyegeket hordoznak. A  parti régióba tartoznak a 
deltaüledékek is, ezek átmenetet képezhetnek az 
igazi tenger alatti törmelékkúpok felé (13. ábra).

SZEMCSESZERKEZET

szemcsevázú máirixvázú

keresztrétegzés: ritka gyakori ritka

gradáció: gyakori ritka
'1s

ritka

szövet: a(p)a(i) a(t)b(i) ritkán
irányított

atülepített folyóvízi parti 

törmclékfolyás - - 7\
csuszamlás tIliit

14.ábra. Tipikus képződési környezetek a 
leíró bélyegek alapján /Walker, 1975a/

Fig. 14. The most importáld dcpositionaíen- 
vironments determined by the deseriptiv features 
/Walker, 1975a/
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A  konglomerátumképződési környezetek 
szinte teljes összefoglalása megtalálható Koster & 
Steel /1984/ cikkgyűjteményében, A  delta típusű 
(fan-delta) és a tenger alatti tönnelékkúpok (sub- 
marine fan) közötti legfőbb különbségeket Ethrid- 
ge 8i W escott/1984/ rendszerezte. A  legfeltűnőbb 
különbség a szemcseszerkezetben, a szövetben és a 
részecskék osztályozottságábaa mutatkozik meg. 
A  két környezet elkülönítésekor a szárazföldre, il
letve tengerre utaló egyéb tényezők (fauna, szára
dás! nyomok, gyökérmaradványok, sib) sem hagy
hatók figyelmen kívül.

A  leíró bélyegek különböző társulásait és a 
kapcsolódó üledék- és környezet típusokat a 14. áb
ra mutatja be.

A következőkben az átülepített konglome
rátum képződési környezetéről lesz szó.

2.3.1.Tenger alatti tönnelékkúpok
(Submarine fans, deep sea fans)

Tenger alatti tönnelékkúpok medence és 
koní inensperem i lej tőkre támaszkodva jönnek lét
re. Némely típusuk közvetlenül folyódelták folyta
tása, mások önállóak /Rupke, 1978/. Jónéhány 
ilyen recens folyó eredetű törmelékkúp ismeretes: 
a legnagyobb a bengáli /Curray & Moor, 1971/, me
lyet & világ egyik legnagyobb folyója, a Gangesz- 
Brahmaputra táplál, Himalájából származó törme
lékkel. Kisebb, és nagyon jói ismert az Amazonaszé 
/Flood & Damuth, 1987/. Az Önálló" törmelékkú- 
pokat tenger alatti kanyonok táplálják: pl. az Asto
ria kanyon és törmelékkúpja /Nelson et al.,1970/. 
Ezen kanyonok gyakran tektonikusán preformált 
eredetűek/'Stanley & Kelling, 1970/,

A  tönnelékkúpok a medence belső irányá
ban három övre oszthatók: felső, középső és alsó 
(15. ábra) /Davies & Walker, 1974; Rupke, 1978; 
Walker, í 978 és még sokan mások/. Ez a tagozódás 
morfológiai és anyagi elkülönülést tükröz. A  fenti 
evekre merőlegesen, legyező alakban, elágazóan 
haladnak a csatornák (ehannel) és az ezeket övező 
gátrendszerek (levee). Mindkettő önálló üledék
képződési térszín, akárcsak a csatornák közti tér 
(inter-channel area). Fontos megkülönböztetni a 
csatorna és a kanyon fogalmát! Az előbbi a saját, 
korábban lerakott üledékeibe vág bele, míg azutób- 
bi a lejtő teljesen idegen anyagába.

A  kúpok felső részén mindössze néhány, de 
annál jelentősebb csatorna létezik: pl. az Amazonas 
törmelékkúpja esetében egy, ez több mint 200 m 
mély, és 2,5 km széles. A környező gátrendszer 300

m-re emelkedik a csatorna fölé és 50 km széles/Flo
od & Damuth, 1987/. A  gáton vékony-pados turbi- 
ditek keletkeznek, a csatornában lezúduló anyag 
turbulens felhőjéből, és ebbe vág bele maga a csa
torna amely a különböző típusú konglomerátumok 
lerakódás! helye. így tömegében a f inomszemű üle
dék uralkodik a felső kúpon /Mutti & Riccl-Luchi, 
1978/! A  középső részt számtalan kisebb csatorna 
és gát jellemzi a homokfrakció dominanciájával. 
A z alsó részen még több kis csatorna van, degát már 
nem alakul ki -Rupke, 1978, Normark, 1970/, ezí 
vastag-pados turbiditek jellemzik. Ezután folya
matosan megyünk át a medence síkság vékony-pa
dos turbiditjeibe. A  két eltérő helyen keletkező vé
kony-pados turbidit megkülönböztetését a fácies 
asszociáció és a homok/iszap arány eltérése teszi 
lehetővé. A  gátak szinte sose szimmetrikusak, amit 
a földrajzi elhelyezkedéstől függő Corioüs-erő sza
bályoz /Stanley & Kelling, 1970/. Mind a nagy, 
mind a kisebb csatornák meandereznek, elhagyják 
és újra vésik medreiket /Walker, 1975b/. A  csator
nák életének is három fázísa van: kialakulás, műkö
dés és feltöltődés /Caríer & Lindqvisí, 1975/. Ez 
által az egész üledékkúp alakja, helyzete és szállí
tási irányai is állandóan változnak.

A  csatornákban valamennyi gravitációs tö
megmozgás végbemehet, és megteremtheti a saját 
tipikus üledékeit. Az üledék általában a selfről 
ered, ahol parti áramok (longshore currents) már 
megmozgatták Reimnitz, 1971; Rupke, 1978/.

A 15. ábra a törmelékúpokhoz köthető kép
ződményeket is mutatja/Walker, 1978/. Ezen felis
merhetők a Walker-féle modell egyes elemei, ki
egészítve a zagyárak finomabb szemű üledékeivel, 
így kapcsolódnak össze egyes üledékképződési tér
színek bizonyos típusú üledékképző folyamatokkal 
és azok tipikus képződményeivel.

Még egy jelenségkört kell megemlíteni, 
mégpedig a szállítási irányok sokféleségét egy 
adott törmelékkúp esetében. Ez a sokféleség eleve 
adódik a legyezőszerű felépítésből, a csatornák me- 
anderező jellegéből, de számolhatunk még a koníu- 
ritok jelenlétével is. Mégis meglepő, ha kis távolsá
gon belül teljesen ellentétes irányú üledékszáilítást 
tapasztalunk. Erre ad ésszerű magyarázatot a 16. 
ábra.

3. A GERECSEI KRÉTA KÉPZŐDMÉNYEK

Alsó-kréta képződmények a Középhegységi 
nagyszerkezeti egység területén, annak tengelyvo
nalában ismertek. Ezek mind lito.mind biofáciesük
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15.ábra. Tenger alatti törmelékkúpok morfológiája, üledéklerakódási tér
színei cs azok tipikus üledékei AValker, 1978 és sokan mások/.

Fig.15. Sketch of a submarine fan with its morphology, depositional 
Systems and facies /Walker, 1978 and many others/

ló.ábra. Ellentétes szállítási irányok okának kél egyszerű magyarázata 
/Hiscott, 1978/. J

Fíg. 16. Two simple explanation of opposite transport direcíions/Hiscott, 
1978/. 348



17.ábra. A  vizsgált képződmények elhelyezkedése azAlp-Kárpáti-Dinári 
rendszerben és az alsó-kréta eltérő kifejlődési területei a Bakonyi 
szerkezeti egység területén: 1. törmelékes, 2. karbonátos.

Fig.17. Location of study arca and the distribution of different Lower 
Cretaceous facics: 1. clastics, 2. carbonates.

18.ábra. A  Gerecse hegységi alsó-kréta formációk rétegtani helyzete. 

Fig. 18. Strat igraphy of Lower Cretaceous Forrn ations of G erecse Mts.
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alapján két eltérő kifejlődési területre oszthatók, a 
Gerecsében, a felszínen kisebb-nagyobb foltokban 
törmelékes kifejlődést! alsó-kréta üledékek talál
hatók. Ettől nyugatra uralkodóén karbonáloskőze- 
íek alkotják az alsó-krétát. így fel kell tételeznünk, 
hogy ebben az időszakban két elkülönült üledék- 
gyűjtő létezett. Kázmér /! 988/ szerint egy karbo
nátplató és egy fiisárok. (17. ábra).

A Gerecse keleti részén található alsó-kréta 
(korábban berriázi - barréminak tartott) összlct há
rom egységre bontható (18. ábra): a Berzscki Már- 
ga, valamint a Lába tiani Homokkő Formációra és a 
Köszörűkőbányai Konglomerátum Tagozatra. 
Először a Köszörűkőbányai Konglomcrálum/Szía- 
nó & Báidi-Beke, 1989/, majd az előző két formáció 
/Félegyházi & Nagymarosy, 1990/ is fiatalabbnak 
bizonyult nannoplanktonsztratigráfiai vizsgálatok 
alapján: minden kétséget kizáróan késő apti - kora 
albai üledékképződés termékei. A sorozat üledék
hiánnyal települ a fekvő, bcrriáz.i törmelékes üledé
kekre /Vígh, 1984/, és diszkordanciával követik a 
fedő eocén képződmények.

A fekvő FelsővadácsiBrcccsa tagozatot már 
Hofmann /1 884/ ismertette. Az össz.let első részle
tes leírása H antkentől/1861,1864,1868/szárma
zik. Gazdag ammonitesz. faunája révén a rétegsort 
a neokomba sorolta. Jellegzetességei alapján ő vont 
először párhuzamot a Salzburg melletti rossfeldi 
rétegekkel és a franciaországi neokommal, vala
mint elsőként hangsúlyozta a bakonyi alsó krétától 
eltérő voltát is.'Winklcr/1883/, L iffa/1907/, Somo
gyi /1914/, Vígh Gy./1925, 1929, 1940/sorozatos 
munkálatai újabb adatokkal egészítették ki a föld
tani képet. A Gerecse hegység kréta időszaki kép
ződményeinek legteljesebb összefoglalását Fiilöp 
/1958/ készítette el. Munkájában a rétegsor részle
tes ismertetésén túl, cgy-cgy típuslelőhcly őslény
tani, kőzettani és üiedékföld tani vizsgálatát is elvé
gezte.

A  mélytengeri üledékek megismerésében 
végbement változások éreztették hatásukat a Gere
cse középső kréta rétegsorának értelmezésében is. 
Nyivánvalóvá vált, hogy a márga és homokkő réte
gek "tipikus flis" bélyegeket mutatnak /Császár- 
Haas, 1984/: vastag homokos márga, vékony-pados 
turbiditek, felső részében egyre több gradált ho
mokkő betelepülés, talp- és életnyomok, majd ho
mokkő és márga váltakozása vastag-pados homok
kos turbiditek túlsúlyával, horizontális rétegzés, 
nagy laterális elterjedés, végig pelágikus fauna. 
Részletes üledékföldtani vizsgálata újabban kez
dődött el. Kázmér /1987/ tenger alatti gravitációs 
tömegmozgások különböző formáival magyarázta

a rétegsor eredetét, üledékszerkezeteit. Képződési 
környezetül pedig az aragonit és kalcit kompenzá
ciós szint közötti mélységet és progradáló tenger 
alatti törmeiékkúpot jelölt meg.

Ahcgység nyugati részen található rétegsor 
élesen nem tagolható márga, homokkő és konglo
merátum rétegcsoportokra. Összefoglalóan Nyu- 
gat-Gcrccscl Törmelékes Komplexumnak, újab
ban Neszmélyi Homokkő Formációnak (Császár 
szóbeli közlése) nevezik. Erre a területre esik a 
Neszrncly-4. számú fúrás, amely ezt több mint 400 
m vastagságban harántolía. Kapcsolata, össze-fo- 
gazódása az egyértelműen tagolható keleti kifejlő
déssel tisztázatlan.

A  képződmények "megfiatalodása" sem ol
dotta meg a homokos flis és a konglomerátum kö
zötti látszólagos üledékhézag (18. ábra) problémá
ját, melyet kizárólag pontosabb kronoszíratigrá- 
fiai tagolással vagy nagyon körültckintőszedimcn- 
tológiai vizsgálatokkal tartok megoldhatónak.

4. TEREPI VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

A  Köszörűkőbánya, a Konglomerátum Ta
gozat egyetlen ma ismert feltárása, ÉNY-DK csa
pásban kb. 200 m hosszúságán, 5-15 m vastagság
ban tárja fel a vizsgált képződményt.

A  bánya négy alkalmasnak látszó pontján 
vettem fel függőleges szelvényt. Részletesen megfi
gyeltem az üledékstruktúrákat, a rétegzést, a szöve
tet, a kavicsok anyagát, kerekítettségét, mértem a 
maximális részecskeméretet, a zsindelyszerkezet 
látszólagos szögét és szisztematikusan begyűjtöt
tem az anyagvizsgálatokhoz szükséges min tákat.

Egy méter széles, 0,5 m magas mérő-egysé
genként elemeztem az egyes szelvényeket. Termé
szetesen a mérési egységek határát mindenkor a ré
teghatárokhoz igazítottam. Különösen nagy szük
ség volt erre a szelvények felső részén, ahol a réteg- 
vastagság lényegesen kisebb, mint azok alján. A 
mérés különböző irányú síkokon történ t, hogy a lát
szólagos szögek és irányok korrigálhatok legyenek, 
így a valódi, mérhető rétegdőléseken kívül, a mérés 
síkjába eső áldőléseket is feljegyeztem. Ezáltal a 
tektonikai mérésekből jól ismert pitch-hez hason
lóan értelmezhető az imbrikáció szöge, melynek 
mérése minden esetben a látszólagos rétegdőléshez 
képest történt. Az egységeken belül a gradáció jel
legét és a szemcseszerkezetet írtam le. Termé
szetesen a mérések során csak a látszólagos kavi
csátmérőket vehettem figyelembe. Minden egység
ből 20 darab hosszú kavics látszólagos "a" és "b"
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Í9.ábra. A  Köszörükőbánya panoráma képe a részletes szelvények helyé
vel és a négy alfácies megjelölésével (A, B, C és D). 1. Konglomerá
tum, 2. Intrafomációs fcltépett kiasztok és cxtraformácíós mészkő 
görgetegek, 3. Homokkő, 4. Keresztrétegzés, 5. Aleurolit, 6. Csuszám - 
lások.

Fig. 19. Panoramic view of tbc quarry with the four de tailed sections and 
subfacícs (A-D). 1. Conglomerate, 2.Intraformationaí rip-up-clasts 
and extraformational limestone boulders, 3. Sandstone, 4. Cross-bed- 
ding, 5. Síit, 6. slumps.

20. ábra. A zsindelyszerkezet szögének terepi mérése.u« zsindelyszerke
zet szöge, látszólagos rétegdőlés, Akavicsok "a" tengelyének víz
szintessel bezárt szöge.

Fig.20. Method of measuring angle of imbrication.a»angle of imbricati- 
on, fUvirtual angle of dip.Aanglc of "a" axes to horizontal.
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tengelyeinek hosszát, valamint a zsindely-szerke
zetű a-tengc!yck 6s a retegzes által bezárt szöget 
(imbrikáció) mértem meg a terepen (20.ábra). 
"Hosszú" az a kavics, melyre teljesül, hogy abc cs 
a/b2, ahol a, b és c az egyes átmérők. "Kerek" kavics 
esetén la/b A "hosszú" kavicsok között is igyekez
tem aleghosszabbakat kiválasztani,és nem mértem 
olyat, amelyiknél a cm.

Végezetül megmértem cgy-cgy egység 11 
legnagyobb, leginkább kereknek minősíthető kavi
csának átmérőjét is, hasonlóan Clifton ct al719S5/ 
méréseihez, a maximális szemesemére! meghatá
rozása érdekében.

5 . A KÖSZÖRŰKŐDÁNYA! 
KONGLOMERÁTUMTAGOZAT

A  Köszörűkőbánya rétegsorában, amelyet a 
panoráma metszet (19. ábra) és a négy részletes 
szelvény (21 -24. ábrák; is bemutat, négy különböző 
alfácics különíthető cl, az aleurolit, homokkő és 
konglomerátum vá! íakozása szerint:

-A. alfácics'.Laminált, vékonypados, néhol 
keresztrétegzclt, zöld, zöldcsszürkc középszemű, 
helyenként finom kavicszsinórokat tartalmazó, 
homokkő, amely 1 -10 m vastagságban van feltárva, 
10-40 cm vastag lemezes vagy gumós szerkezetű 
szürke .-ilcnrolit betelepülésekkel.

-B. alfácics: 5 m vastag, uraikodóan tűzkő
kavicsokból álló, szemcsevázú és gradált konglo
merátum. Gyakoriak benne a kréta összletből szár
mazó, változatos méretű feltépett agyag és homok
kő kavicsok, valamint elszórtan urgon mészkő gör
getegek.

-C. alfácies: Kisebb réteg vastagságú (0,3- 
9,7 m) szürke, barna, zöldcsszürkc homokkő és az 
"alsó"-hoz hasonló, de vékonyabb, esetenként for
dítottan gradált, mátrixvázú konglomerátum réte
gek váltakozása. A konglomerátum és homokkő ré
tegek közé aleurolit zsinórok is települhetnek.

-D. alfácics: Gradált konglomerátum és 
homokkő rétegek váltakozása. A  konglomerátum 
kavicsanyagát java részben az urgon mészkő tör
meléke szolgáltatja.

5.1. KŐZETTANI ÉS ŐSLÉNYTANI 
VIZSGÁLATOK

Aleurolit: Lemezes, gumós, szürke, meszes 
aleurolit, változatos rétegvastagságban (néhány 
mm-től 1 m-ig), meglehetősen szinttartó. Homok

tartalma helyenként megnő, ilyenkor többnyire 
durva kavicsot is tartalmaz, ez utóbbi anyaga meg
egyezik a konglomerátum kavicsanyagával.

Az aleurolit nannoplanklon tartalmának 
vizsgálata a tagozat kronosztratigráfiai besorolása 
szempontjából jelentős eredménnyel járt /Sztanó 
& Báldi-Beke, 1989/.

A nannoplankton meglepően nagy fajszá- 
mú, kedvezőtlen megtartási állapotú normál tenge
ri kokkolit együttes. Rétegtanilag jól lehatároható. 
Azalbai felső részénél biztonsan idősebb, mert hi
ányzanak a középső-albaiban belépő új fajok. A  
felső-aptiban fellépő Eproüthns Horalis. az albai 
alján megjelenő Radiolithus planus és Slovcrius 
bnldiac uralják. Ezenkívül előkerült jónéhány, az 
aptira és az alsó-krétára jellemző faj. A felsorolt 
tények alapján ez a nannoplankton együttes az al
bai emelet mélyebb részébe sorolható, a felső-apti 
kor még feltételezhető. Az aptinál idősebb és kö
zépső albainál fiatalabb kor biztosan kizárható Bál
di-Beke vizsgálatai szerint.

Homokkő: Jól osztáyozott, uralkoldóan kö
zép- vagy durva szemű, sárgásbarna, szürke vagy 
zöld színű. Vékonycsiszolatok alapján összetétele a 
következő: ural kodó ásvány a kvarc, jelen van kevés 
káliföldpát járulékosan amfiból. Kvareit, radiola- 
rit és egyéb álkovásodott kőzettörmelék adja az 
anyag javát, kis mennyiségben apró mészkő törme
lék is előfordul. Az alapanyag helyenként kalcitos 
(pátit és mikrit vegyesen), de gyakori az agyagos- 
kovás is. Nehézásvány társulása a követ-kező: je
lentős mennyiségű a kromit, előfordul kassziterit, 
viszonylag sok a füstszinű és zöldeskék turmalin, az 
augit, az amfiból és a limonit. Járulékosan gránát, 
rutil és cirkon fordult elő (Árgyclán szóbeli közlé
se).

Sok ősmaradványt a homokkőminták sem 
tartalmaztak. Egyes márgás homokkő testek Orbi- 
tolinákat tartalmaznak, A  viszonylag rossz megtar
tású, sok sérült példányt tartalmazó Orbitolina 
együttest Görög határozta meg. Jellemző volt az 
embrionális apparátus kis mérete, egyszerű, gömb 
alakú felépítése. A  peremi zónákban lapos, másod
lagos lemezekkel tagolt kamrák találhatók, a radiá
liszóna pedigcikk-cakkos lefutású.Ilyen típusú fel
építés - különösen az apró gömb alakú kezdőkamra 
-, az apti-albai korú fajokat jellemzi. A  fenti kor
meghatározás egyezik a megbízhatóbb nannop
lankton kor besorolással.

Konglomerátum: Uraikodóan két típusra 
osztható. Az B. alfáciesbcn a kavicsanyag jelentős 
részét különböző típusú tűzkőkavicsok, néhány 
mészkő, metamorfit, homokkő és vulkánit kavics
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teszi ki. A  mészkő elszórtan kavics vagy görgeteg 
méretben fordul elő. A  D. alfáciesben a kavicsok
nak mintegy 60 % -a mészkő anyagú. A  törmelék- 
anyag szemcsemérete független az anyagi összeté
tel tői. Míg a mészkő kavicsok mindkét típusnál gya - 
korlatilag aiig kopíatottak, eddig a többi kavics ál
talában közepesen koptatott.

A  konglomerátum kavicsanyagának vé
konycsiszolatos elemzésével különböző típusú tűz
kőkavicsok azonosíthatók. Ezek jelentős része ra- 
diolarit, a többinél pedig az átkovásodás következ
tében gyakorlatilag íelismerhetetlen az eredeti 
összetétel. Spiculií, kovás mészkő, kvarcit és esetleg 
erősen átalakult vulkánit kavicsok ismerhetők fel. 
Dcsztály Lajos szerint a tűzkőkavicsokból szárma
zó radioíáriák a klmmeridgei-titon intervallumra 
tehetők. A  mészkőkavscsokban különböző mikro- 
fáciesek ismerhetők fel, melyek uralkodóan zá
tonylejtő környezetre utalnak.

5.2. ÜLEDÉKFÖLDTANI BÉLYEGEK 
ÉS AZOK ÉRTELMEZÉSE

A  Köszörűkőbánya áttekintő metszete (19. 
ábra) a legfőbb litológiai jellegekkel és üledékszer
kezetekkel, valamint a részletes szelvények (21-24. 
ábrák) nyújtanak segítséget az interpretációhoz.

A. alfácies:
A  homokkő laminált, vékonyrétegzeti, pa

dos változata a leggyakoribb. Egyes helyeken né
hány deciméteres-méteres hosszúságban apró ka
vics-zsinórok is gyakoriak. Több helyen, de nem fo
lyamatosan követhetően, sík és íves keresztréteg- 
zés mérhető. A  mellső lemezek (f'orsets) látszólagos 
dőlése 12-15°-os. Képződési környezetül mind a 
csatorna, mind a kőmyezőgátrendszer egyaránt el
képzelhető. A  kavics-zsinóroknak és a keresztré- 
tegzésnek szép kombinációja találtató a bányától 
50 m-re DK-re egy kis vízmosásban. A  kavics zsinó
rok és homokrétegek által alkotott keresztrétegzés 
íveltmeilső lemezeivályús szerkezetet mutatnak és 
egyúttal az áramlás irányát is jelzik. Walker/1978/ 
és Lowe/1982/ szerint a finovnkavics és homokré
tegek váltakozását, valamin t a vályús keresztréteg* 
zést tipikusan zagyár és vonóáramok (íraetion cur- 
rents) együttesen hoznak lére.

A  lemezes, gumós aleurolit a nyugodt üle
dékképződési időszakok terméke. Egyes szintek
ben oldalirányban homokos aleurolit, homokos- 
kavicsos aleurolit, majd konglomerátum rétegekbe 
megy át. Ilyenkor a homokos márgában szinte "úsz
nak' a néhány cm-es kavicsok. A  kis rétegvastagság

ellenére is jól észlelhető gravitációs elkülönülésük 
(coarse-tail grading). A jelenséget kis sűrűségű za
gyár lokálisan osztályozó hatásával magyarázhat
juk, de kis kiterjedésű csuszamlások eredménye
képpen is értelmezhető.

Azaleurolitban ésamárgás homokkőben ta
lálhatók - az üledékképződéssel majdnem egyidejű 
- gyűrődések és rogyások (19. ábra). Ezek az üle
dékképződési térszín egyenetlenségeire, enyhe 
(0,5° elég) lejtőkre, lokálisan megnövekvő agyag
tartalomra utalnak /Sturm, 1971; Rupke, 1978; 
Alexandrowski et al., 1986/. Lejtőkömyezet kiváló 
indikátorai. Ezek a rogyások, csuszamlások nem 
feltétlenül az általános lejtőirányi, mutatják. Sok
kal valószínűbb, hogy a későbbiekben tárgyalandó 
csatornák "part- és sodorvonalára" merőleges ol
dallejtők instabil viszonyait tükrözik. Vízkiprése- 
lődés nyoma /Lowe, 1982/ sehol sem volt látható.

Az A. alfácies nagy sűrűségű zagyárak és 
azt módosító inercia folyások közreműködésével 
keletekezett egy törmelékkúp középső szakaszán, 
valószínűleg valamely csatornában.

B. alfácies:
A  konglomerátum szemcsevázú (clast sup- 

ported) (21-24. ábra), de a rétegek felső részén ese
tenként mátrixvázúvá (mátrix supported) alakul át, 
jelezve, hogy fokozatosan csökken a közegenergia. 
A  szöveti jellemzők közül az őrien táció (réteglapon 
felülnézetben) sehol sem volt megfigyelhető, így a 
szállítási irány megállapításához a zsindeiyszerke- 
zet látszólagos dőlésértékeií kellett felhasználni. 
Ezt kiegészítették és alátámasztották az alsó kong- 
lomerátumpad bázisán levő hosszúkás (lineáció 
jellegű) talpjegyek. A  szövet minden kétséget kizá
róan a(p)a(i) jellegű. Ez arra utal, hogy a kavicsok 
biztosan nem görgetve, hanem 'szuszpenzióban' 
szállítódtak. A  kavicsokon látható kis ék alakú be
mélyedések a szállítás közben történt ütközéseket 
bizonyítják. Fontos megjegyezi::, hogy a rétegek 
felső részén az imbrikáció eltűnik. A  zsindelyszer
kezet szögét leglátványosabban a feltépett agyag
kavicsok (rip -up mud-cíasts) mutatják, az általuk 
kijelölt sík egybeesik a többi kavicson mérhető 
imbrikáció síkjával.

A  rétegzést a konglomerátum és homokkő 
padok váltakozása adja, míg a konglomerátumon 
belül rétegzés nem ismerhető fel. A terepi mérések 
tanulsága szerint a konglomerátum alsó 20-50 cin
én inverz gradáció ismerhető fel, amely a további
akban lassan kifejlődő normál gradációba megy át 
az egész szemcsetartományban (21., 24. ábra).

Gyakoriak a konglomerátumban az intra- 
formációs, feltépett és újra ülepített agyagkavicsok
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A, B, C és D alfáciesck
a: az a(p)a(i) típusú zsindelyszerkezet rózsadiagramjai Fig.22. Sedimentary featűrés of Section 2.
b: Rétegoszlop: si=Alcurolit, s-homokkő, ps-kavicsos homokkő, 
cgl=konglomcrátum 
c: Gradáció: normál, inverz
d: zsindelyszerkezet: /: észlelhető, mérhető, "kihalt", azaz a kavi
csok hossztengelyei a rétcgzésscl párhuzamosak, X: véletlenszerű 
vagy nem észlelhető
e: Szcmcscszerkczet: S: szemcscvázú, M: mátrixvázú 
f: maximális szemcseméret / MPS/

Fig.21. Sedimentary features of Section 1.
A, B, C and D are the four subfacies
a: Rosediagrams of a(p)a(i) type imbrication
b: Lithology: si=silt, s=sandslone, ps=pebbly sandstone, cgl=conglo-
merate
c: Gradation: normál, inverse
d: Imbrication:/- well dcvclopcd, -: subhorizontal.X: disorganized 
e: Sorting sizc distribution: S: clast-supported, M: matrix-supported 
f: Maximum partiele size

23.ábra. Az 3. szelvény szedimentológiai bélyegei. 24.ábra. Az 4. szelvény szedimentológiai bélyegei.

Fig.24. Sedimentary features of Section 4.Fig.23. Sedimentary features of Section 3.

354



25.ábra. A  zsindelyszerkezetből cs a kivésődésből meghatározható szállí
tási irány (sztereografikus projekció alsó félgömbjén).

Fig.25. Transport direction evaluated by clast imbrication and sole 
marks (lower hcmisphere stereonet).

Fig.2ó. Palaeoenvironmental reconstruction, corrected by tectonic rota- 
tion.
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naridák területén szintén végbe mehettek hasonló 
folyamatok. Az ofiolit eredetű törmelék anyagot az 
akkor már kiemelkedő, D, DK-re f  ekvő Vardar szu- 
túra szolgáltathatta. Mindez elhelyezhető egy óce
ánban és annak különböző részmedencéiben.

7. ÖSSZEFOGLALÁS

A  Lábatlani Homokkő Formáció Köszörű- 
kőbányai Konglomerátum tagozata a felfelé dur
vuló szemcse összetételű gerccsei alsó-kréta soro
zat legfelső része. Kora a legújabb nannoplankton 
és Orbitolina vizsgálatok szerint késő-apti - kora- 
albai.

A  tagozatot konglomerátum, homokkő és 
aleurolit rétegek váltakozása építi fel. A szemcse- 
vázú, zsindelyszerkezetű, gradált konglomerátum 
csatornakitöltésként keletkezett, több helyen be
vágódva az alatta fekvő rétegekbe. A  tűzkőkonglo
merátumban mészkőgörgetegek és intraformációs, 
feltépett aleurolit és homokkő kiasztok is gyakori
ak. Kavicsos nagy sűrűségű zagyárak terméke. A  
homokkő tömeges vagy rétegzett, sokszor különbö
ző típusú keresztrétegzés is megfigyelhető benne, 
mely vonóáramok és zagyárak tevékenységének tu
lajdonítható. A  fordítottan gradált, mátrix vázú 
konglomerátum rétegek megjelenése teszi a képet 
teljessé. Instabil lejtőviszonyokat bizonyítanak a 
csuszamlások.

Az a(p)a(i) típusú zsindelyszerkezet ÉK- 
DNY irány anyagszállítást határoz meg. A paleo- 
mágneses adatok figyelembe vételével ez DK- 
ÉNY-ra módosul.

A  Konglomerátum Tagozat egy medence
peremre támaszkodó, tenger alatti törmelékkúp 
felső-középső szakaszát képviseli, ahová a selfpe- 
rem üledékei halmozódtak át. Az egész gerecsei al
só-kréta sorozat felfelé durvuló jellege a törmelék
kúp progradációját bizonyítja.

A  fáciesében teljesen, korban nem egyező 
Rossfeldi Formációval szoros ősföldrajzi kapcso
latkizárható, defeltételezhetőenmindkettő hason
ló alpi tektonikai eseményekkel áll összefüggésben.
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