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Földtani megfigyelések a bakonyi Kőris-Kékhegy vonulat K-i 
lejtőjén és a Papod hegycsoportban.

Jelentés az 1941. évi földtani felvételekről, 

dr. ifj. N o s z k y Jenő .

A m. kir. Földtani Intézet igazgatósága rendeletére 1941-ben 
Porva-Borzavár-Fenyőfő környékén és távolabb Lókút és Gyertyánkéit 
határában két egymástól távoleső júra-kréta kori északbakonyi terű- 
rész földtani külső felvételével készültem el. A még kidolgozásban lévő, 
részletes műszeres felvételi térképeken a szövevényesebb hegyszerkezet- 
tani felépítésű területeket, mint a Márvány völgyét; az Esztergályos- és 
Levélkuti árkokat, a Szilosárok É-i oldalivölgyeit és a Papod-Borzás- 
h egy vonulat É-i vetődési övezetét igyekeztem kibogozni, mert csak az 
ilyen beható kutatás; mellett remélhető, hogy a Bakony földtörténeti 
kialakulására, az időbeliség egymásutánjára és a hegyszerkezeti mozgá
sok mértékére sikerül pontosabb adatokat szerezni, amit később a 
gyakorlati irányú kutatásoknál iis lehet érvényesíteni.

E jelentés a regionális rétegtani és hegy szerkezeti tüzetes leírások
kal nem foglalkozik, mert azokat a több évi megfigyeléseimet tartal
mazó s pa leon tológia ila 'g is feldolgozott nagy óbb szabású munkában 
óhajtom majd összefoglalni. Ezért itt csak röviden, az újabb eredmé
nyek leírására szorítkozom. A két egymástól elszigetelt terület az 1938 
és 1940. évi felvételi területeimet kapcsolja össze, illetve egészíti ki, úgy 
hogy ezzel az Északi Bakony É-i júra-kréta vonulatát Fenyőfőtől He- 
rend-Szentgál vonaláig most már összefüggően sikerült megismernem.

Sztratigráfia.

Az egymástól távol fekvő és kialakulási viszonyaiban egymástól 
eltérő területekről egységes képet adni nem lehet. A képződményeket,
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amelyek a felépítésben részi vesznek, az alábbi összeállításban csopor
tosítom, hogy feltüntessem a kiadódó különbségeket:

A ) A Kőrishegy-Kékhegy terület rétegsorrendje:

Holocén

Pleisztocén

Miocén

Eocén

Alsó kréta

Felső maim 

Dogger (Bajodén)

Alsó dogger (Aailenien) 

Középső liász 

Felső-alsóliász

Alsó liász

Felső triász

1. Lejtőtörmelék —  ártéri hordalék — 
áradmány.

2. Lösz.

3. Laza kvarokavicsos, takaró foszlányok,

4. Glaukonitos homokos márga.
5. Szürkéssársa agyag.
6. Márgás ujiemulinás mészkő.
6/a. Abráziós konglomerátum.
7. Szürke krinoideás-hrachiopodás táblás 

mészkő.
8. Fehéressárgás tömött mészkő.

9. Vörösgumós tömött mészkő.
10. Vörös, mangánpettyes, tömött mészkő, 

(Somhegyi típusú).
11. Sárgászöld, gumós, agyagos mészkő.

12. Tégla vörös, tűzköves, gumós mészkő.

13. Sárgásfehér, vagy halványlilásszínű tö
mött mészkő.

14. Posidonomyás lemezes mészkő.
15. Fehér vagy rózsaszínű kalciteres tömött 

mészkő.
16. Téglap iiros szemcsés vagy '.tömött szer

kezetű mészkő. (Hierlatz típusú.)
17. Sárgászöldes, vagy szürkeszínű krinoi

deás-brachiopodás táblás mészkő, tűz
kőlencsékkel.

18. Finomszemcséjű (cukrosszövetű) tűz
köves ldlás, vagy szürkeszínű mészkő.

19. Sárga-, vagy fehérszínű tömött' mészkő 
(Dachsteini-liász típusú).

20. Sárga vagy fehér oolitos mészkő.
21. Sárgás, erősen kővületes márgás mész

kő.
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22. Fehér, helyemként- rózsaszínes vagy li- 
láspiros tömött mészkő (Dachstein! 
mészkő).

B ) A Papod-hegyi terület rétegsorrendje:

Holocén 1. Hordalék és lejtőtörmelék.
Pleisztocén
Miocén
Eocén
Középső kiréta

2. Lösz.
3. Laza kvarc-kavicsos takaró foszlányok.
4. Márgás nummulimás mészkő.
5. Turriliteszes mái^ga.
6. Lemezes szürke mészkő.

Alsó kréta

7. Orbitolinás-brachiopodás mészkő.
8. Requiéniás mészkő.
9. Ostreás-orbitotinás agyagos csoport.

10. Krinoideás-brachiopodás táblás mészkő.
11. Bianeoneszerű márgák.
12. Fehéressárga tömött mészkő.

Felső maim 13. Vörös, gumós tömött mészkő.
14. Liláspiros tűzköves mészkő.

Szétválaszthatatlan ma
gasabb dogger és alsó 
maim a „Vésulien“ -től, 
a „Sequanien“ -ig.

0

15. Szürke-rózsaszínű és fehér lemezes ko-
vás márgák.

Alsó dogger (Bajodén +
+  Aa'lemen) 16. Magasabb szintjeiben lemezesedő, alul

Felső liász

gumós, zöld- és rózsaszínfoltos gumós 
mészkő.

17. Szürke vagy zöldesszürke, lemezes, po- 
sidonomyás mészkő, tűzkő lemezekkel.

18. Zöldesfehér Itömött mészkő.
Középső liász 19. Gumós., tóglavörös, tömött mészkő.

2C. Világosszürke és lilásszínű mangánfol
tos mészkő.

Alsó liász 21. Téglapiros és barnásvörös durvaszem
csés mészkő (Krinoideás).

22. Fehér, rózsaszínű, téglapiros, fehéreres 
brachiopodás-ammomteszes mészkő. 
(Hierlatz típusú).
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>• 23. Rózsaszínű, sárgásbarna, szürke, lila-
foltos, kalci teres tömött mészkő. (Dach- 
steini-liász típusú).

24. Sárga vagy fehérszínű, oolitos vagy 
mészalgás tömött mészkő.

24/a. Mészkavics konglomerátum.
Felső triász 25. Fehér, sárgás vagy halvány rózsaszínű,

tömött mészkő. (Dachstein! mészkő).
26. Cukros-szövetű dolomit.
27. Lemezes dolomit.

Ha rétegsorrendeket összevetjük a területek közti különbség erő
sen szembeötlik. A kőris-kékhejgyi csoport a papodhegyi sorozathoz 
képest jóval hézagosabb. A felsorolt rétegek, illetve szintek bővebb le
írását itt nem tartottam szükségesnek, mert azokat az eddigi irodalom 
és megelőző évi jelentéseim is megfelelő részletességgel adják. így csak 
azokra az adatokra térek itt ki, amelyek vagy teljesen újak, vagy pedig 
új és lényeges bélyegekként foghatók fel.

A kőriishegy-kékhegyi csoportban az eocén rétegek 5. jelű érdekes 
fáciese az a szürkéssárga agyag, amit a Tuskolós árok Zsidóerdei részé
ből Porva község határából gyűjtöttem. A szabad szemmel is foramini- 
feradús agyag iszapolási maradékából M a j z o n  L á s z l ó  dr., az 
alábbi fajokat határozta meg: Nummulina sp., Globigerina sp., Globo- 
rotalia sp., Uvigerina pggmea d’O rb., Hantkenina kochi ( Hant k. ) ,  
Bulimina sp., Nodosaria exilis N e u g., Chilostomella ovoidea R s s., 
Truncatulina ungeriana d’O r b. Érdekessége e rétegnek a Hantkenina 
kochi ( H a n t  k.) vagy régi nevén Siderolina kochi (H a n tk.) faj, 
amelynek ez a föltárás az egyedüli lelőhelye. H a n t k e n  szerint íA 
Clavulina szabói rétegek faunája. M. kir. Földtani Intézet Évkönyve.
IV. kötet p. 68— 69. 1875.) ez a faj egyetlen példányban került elő a 
K o c h  által gyűjtött, de egy közelebbről meg nem jelölt helyről Porva 
környékéről. Megjegyzem azt, hogy a lelőhely igen eldugott helyen a 
vizes árok talpán bokrokkal és szederindákkal benőtt területen van, 
úgyhogy csak időlegesen és szerencsés véletlen folytán bukkan rá az 
ember a szálban álló kőzetre. Dr. M a j z o n  szíves közlése szerint e 
rétegek a felső eocént képviselik.

Ugyancsak a felső eocénlt képviselik a 4. jelű glaukonitos rétegek 
feltárásai is a porvai Sais árok és a Tuskolós árok másik lelőhelyéről, 
amelyekre jellemző, hogy a Clavulina szabói H a n t k .  fajon kívül a
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Clavulina cylindrica H a n t k .  és főleg nummulinák, litothamniumok, 
ostracodák, stb. fordulnak el bennük.

Az alsó krétától az alsó liászig terjedő egyes rétegek a régebbi 
munkákban ismertetett módon fejlődtek ki. Egyedül a 17. sorszámú 
sárgászöldes vagy szürkeszínű crinoideás-brachiopodás táblás mészkő 
az, ami nehézséget okozhat az alsó kréta réteget képviselő crinoideás- 
brachiopodás képződményhez való nagy hasonlósága miatt. Ha 
ugyanis jól felismerhető kövületet e hasonló külsejű képződményekben 
nem találunk s a réítegsorrend felőli másféle úton útbaigazítást nem sze
rezhetünk, könnyen az alsó kréta szinttel azonosíthatjuk. Elterjedési 
területe e képződménynek az Esztergályosárok és a Levélkutiárok közti 
területen a Kékhegy K-i lejtőjének alján van.

Különös és új szintet képvisel a 21-es sorszámú, sárgásszínű erő
sen kővületes márgás mészkő, amit a borza vári templom mögött a 
Templomdombon a megaloduszos dachsteini mészkő fölött és a brachi- 
opodás szürkéslila dachsteini-liász típusú mészkő alatt találtam kiékel- 
kedő lencsék alakjában. Tömve van erősen bordázott és síma kagylók
kal. Sajnos, meghatározhatóbb példányt a lumasdlaszerű kőzetből se
hogyan sem sikerült kiszabadítanom, úgyhogy képződési idejét eldön
teni nem volt lehetséges.

A papodhegyi területen szereplő rétegsorrend tagjai közt a 15. 
sorszámú alsó maim felső dogger szinteket képviselő kovás, lemezes, 
tűzköves inárgában laposra kihengerelt posidonomyákat sikerült gyüj- 
tenem. Ez arra vall, hogy itürelemimel és ismételt gyűjtésekkel az eddig 
makrofossilia-mentesnek tartott képződményben is lehetnek kövületek, 
amelyek a szint hovatartozásának eldöntését nagyobb összehasonlító 
anyag esetén talán lehetővé teszik.

Igen érdekes, új, csernyei típusú alsó dogger (Aalenien) lelőhelyre 
bukkantam a Büdöskút pusztáról a Káptalani erdőn át vezető út be
vágásban. A barnásrózsaszínű, laza, gumós márgákban itt is uralkod
nak a Phyllocems és Lytoceras fajok jómegtartású kőmagjai. Aláren- 
deltebb példányszámúak a Harpoceras, Oppelia, Hammatoceras, Ery- 
cites, Coeloceras speciesek, úgyhogy a külső megjelenés és a fajok gya
korisága is teljesen a csernyei felső liiász alakokkal kevert dogger elő
fordulást juttatja eszünkbe. A különbség mindössze az, hogy a lapos 
térszínen itt a feltárási viszonyok sokkal mostohábbak, mint a Tűz
köves árok meredek falában.

A 22-es sorszámmal jelölt rétegcsoport különösen azért érdekes, 
mert rendkívül gazdag brachiopoda kövület-társaságot sikerült gyüjte-



126 NOSZKY

nem e szintből. Legjellemzőbb a faunára a nagyszámú és nagytermetű 
(5 cm hosszú és széles) terebratula, amelyek leginkább a Terebratula 
(Pygope) adnetbensis S u e s s  1852. fajhoz és varietá.sálhoz hasonlíta
nak.

A 25-ös sorszámú sárgásszínű dachsteini típusú mészkő réteg elő
bukkanása a fenyveskúti-árok elején azért érdekes, mert egy sérült 
dicerocardiumot gyűjtöttem ott. A valódi dicerocardiumok hazai elő
fordulására ez a második adatunk eddig.

A többi részletesebb ismertetés nélkül maradt egyik-másik szintre, 
főleg elterjedésükre vonatkozóan is akadt néhány érdekes részletmeg
figyelés, azonban ezek felemlítése nem célszerű, mert a belőlük levon
ható következtetések még további helyszíni vizsgálatot igényelnek.

A felvételi idő alatt több helyről gazdag kővü 1 etanyagot gyűjtöt
tem be. Paleontológiái feldolgozásuk sok vitás kérdést dönt majd el, ha 
a tudományos kutatásokat a háborús viszonyok folytán előállott nehéz
ségek (az originális példányok vizsgálata) már nem akadályozzák.

T ektonika.

Bár nagyvonalakban a hegyszerkezettani viszonyok a Kőrisi— 
Kékhegy és a Papod1— Borzásbegy csoportokban hasonlók, mégsem 
adhatunk egységes képet az egymástól távol eső és kiszakított területek
ről. Fő jellemvonásuk szerint a területek egy-egy vetődési sávot alkot
nak ugyan, azonban az érintkező területek teljesen elütőek. A Kőris—  
Kékhegyek lábánál nyomozható DDNy— ÉÉK-i tektonikai vonal, leg
feljebb 250— 300 m ugrómagasságú szinteltolódást okoz a porvai me
dence harmadkod és a Kékhegy— Kőrishegy liász horsztja között.

A Papod— Borzás-hegyi vetődési sáv KDK—Ny— ÉNy-i irányú és 
több lépcsőben az É-i Bakony dolomitos övét süllyeszti a Lakút kör
nyéki középső kréta rétegekkel elfedett medencerészlet mellé.

A vetődési sávok főirányát harántosan haladó keresztvetők zeg- 
zúgos, meg-megszakadó vonalakká alakítják, úgyhogy az azonos kép
ződményeket egymástól elszigetelt foltokban találjuk meg. Különös az, 
hogy főleg a magasabb maim fehéres tömött mészköveinek egészen 
apró pár m2 területen előbukkanó és mechanikailag igénybevett rögei 
mutatják legtöbbször a legélénkebb mozgásokat.

Meg kell említenem azt, hogy az É-i Bakony É-i és D-i felső triász 
vonulata közt mindjobban kibontakozik két különböző fácies jelenlé
téről tanúskodó vonulatsor.
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A délebbihez a csernyei Tűzköve» árok, a lókúti Káváshegy, a 
Középhát Kericser oldala, az északihoz Szépailimapuszta, a borzavári 
Páskomhegy, a Hajaghegy, a bakonybéli Somhegy, a szentgáli Törkü, 
a hárságyi Boros tyánhajag tartoznak. Az északi vonulatban az úgy
nevezett somhegyi típusú „Bajodén“ mangán-gumós, a délire pedig 
a közismert csernyei típusú „Aalénnen“  agyagos gumós felső liász fauna 
elemekkel! kevert dogger előfordulások a jellemzőek.

A két vonulat most természetesen csapásban nem követhető meg
szakítás nélkül, mert a horizontális mozgások megszakították, részekre 
tagolták és eltolták az egykori összefüggő tagokat, úgyhogy csak roncsai 
mutatnak az egykori lefutási irányukra.

Helyi jellegű és csapásban hosszabban nem követhető gyűrődés 
nyoma Szépalma-pusztától délre, a Somhegyre vivő széles kocsiéiban 
az 510 0 ponttól É-ra kb. 600 m-re, bukkant fel. Itt egymással pár
huzamos és alig 1— 2 m távolságban haladó kisméretű antiklinálisokat 
és szinklinálisokat találunk, ahol jól láthatjuk a merev, lemezes és 
gumós mészkövek gyüredezettségét.

Gyakorlatilag hasznosítható anyagot ez évi felvételeim során az 
építő- és kőfaragó iparban használható mészkőféleségeken kívül a me- 
zozoós rétegek közt nem találtam. A porvai medencében a Zsidóház 
közelében felismertem egy, a felső eocén rétegekre telepített M. Á. K. 
szénkutató fúrás helyéi1, ennek azonban az egykori napszámosok sze
rint egyetlen eredménye az volt, hogy a közeli itatókút és a jóvízü 
Zsidó-forrás is elapadt egyidőre. Az aránylag nem nagymélységű (40 
— 50 méternek mondják) fúrás ezek szerint az eocén harántolása után 
úgylátszik a mezozoós alapkőzetben nyílt repedést üthetett meg, ami 
időlegesen leszívó hatást fejtett ki a környezetre.
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