
A SZENTGÄL-, HEBEND-, MÄRKÖ-, VÂROSLÖD-KÖRNYÉKI 
JURA-TERÜLETEK FÖLDTANI FELVÉTELE

Irta : ifj. N oszky  J en ő

Részletes műszeres földtani felvételt Szentgál, Herend, Márkó és 
Városlőd községek határában, az Alsó-, Középső- és Felsőhajaghegyek, 
a Telekikő, a Vejemkő, a márkói Somhegy, a szentgáli Tűzköveshegy, 
Somhegy, Kakastaraj hegy, Üstihegy, Kopaszhegy, a Savósvölgy, a H atár
árok és a Krumholer erdő területén végeztem, ahol a júra-előfordulások 
félkörben veszik körül a Csehbánya—Herend-i harmadkori medencét.

A földtanilag térképezett területen a júraképződmények igen válto
zatos kifejlődésűek és jól elkülöníthetők. Több olyan szint is jelentkezett 
azonban, amelynek jelenléte újdonságszámba megy. A felismert rétegsor- 
rend a felvételi területen nagyjából három egymástól elkülöníthető rög
csoport kifejlődését teszi valószínűvé. A rögcsoportok a következők: I. a 
márkói Somhegy és környezete; II. a Hajaghegyek kiemelt vonulata; 
III. a Tűzköveshegy.

A rögcsoportokon belül nemcsak a rétegvastagságok, az elkülönít
hető szintek száma, de a fáciesek is igen nagy eltéréseket mutatnak, úgy
hogy egységes jellemzést adni az egész felvételi területről alig lehet. Igazo
lásul álljanak alább a megfelelő rétegsorrendek közelebbi részletes leírás 
nélkül :

I . M árkái Somhegy:
1 . lösz
2 . miocén kavics
3. eocén nummulínás m árgás mészkő
4. rhynchonellinás mészkő 1
5. lila, tűzköves, kristályos mészkő > alsó-liász
6. dachsteini típusú liász mészkő J
7. dachsteini mészkő

I I .  Hajaghegyek:
1 . lösz
2 . miocén kvarcitkavics
3. miocén mészkőkavics konglom erátum
4. eocén nummulínás márgás mészkő
5. turriliteses m árga (cenoman)
6. szürke táblás mészkő 1 .
7. orbitolinás mészkő j
8 . requieniás és agriás mészkő \  ..
9. középső-kréta bazális agyagcsoport j a'JU
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10. neokom táblás echinoderm atás breccsa
11. rózsaszínű töm ött m agasabb titon  mészkő
12. vörös, agyagos, gumós mélyebb tito n  mészkő
13. acanthicum os rétegek (maim)
14. sötétebb barnás-vörös dogger mészkő
15. középső-liász húsveres cephalopodás mészkő
16. dachsteini típusú liász mészkő
17. dachsteini mészkő

I I I .  Tfízköveshegy:

1 . lösz
2 . miocén kvarcitkavicsos csoport
3. eocén nummulínás márgás mészkő
4. neokom echinoderm atás breccsa
5. világos rózsaszínű tö m ö tt tito n  mészkő
6. vörös, agyagos, gumós mélyebb tito n  mészkő
7. hieriatz típusú rózsaszínű titon  lumachella
8 . acanthicumos maim rétegek
9. rózsaszínű carneolszerű tűzkőbetelepüléses kovás m árga f alsó-maim

10 . világosszürke, sárga és fehérszínű m árgák /  felső-dogger
1 1 . lemezes, tűzkőbetelepüléses márgás dogger mészkő
1 2 . zöldfoltos, gumós cephalopodás dogger mészkő
13. posidonomvás lemezes dogger mészkő
14. húsvörös, agyagosán széteső, cephalopodás felső-liász mészkő
15. barnásvörös, mangángumós középső-liász mészkő
16. brachiopodás ú rku ti típusú mészkő
17. neokom echinodermatás breccsa típusú alsó-liász 1

sárga mészkő |
18. rhynchonellinás mészkő f alsó-liász
19. lilaszínű, kristályos, lemezes- és szürke, töm ött, tűzköves

mészkő ’
20 . dachsteini típusú liász mészkő
2 1 . dachsteini mészkő

Jól látható a felsorolásokból, hogy milyen változatos rétegtani viszo
nyok uralkodnak az É-i Bakonyban, azonban a bem utatott képnél a hely
színi viszonyok sokkal bonyolultabbak, mert jóformán sehol sincsen olyan 
feltárás, ahol három rétegtagnál több szint egyetlen szelvényben előfor
dulna, így lépten-nyomon új és új kérdést kell megoldani a térképezőnek. 
Legnagyobb nehézséget a lösztakaró, az elhanyagolt fiatalos erdők és a jó 
feltárások hiánya okozza.

A felvételi munka eredményei közül gyakorlati szempontból is (man
gánkutatás) figyelmet érdemel az, hogy a szentgáli Tűzkőveshegyen és a 
rögcsoport egyéb pontjain is sikerült a kövületes dogger-rétegek jelenlétét 
kimutatni. Rétegtanilag az érdekes és nagyátmérőjű Oxynoticeras sp.-ket 
tartalmazó Kisnyerges-ároki liász előfordulás, valamint a Kakastaraj hegy 
sárga, a neokom márgákhoz hasonló alsó-liász előbukkanása, továbbá a 
Hierlatz-típusú Pygope diphy-ks titon kövületes szint, meg a Csapó-tanya 
melletti brachiopodás dogger fácies bírnak jelentőséggel, de még igen sok 
olyan pont van, ahol mesterséges feltárással gazdag és korhatározó értékű 
kövülettársaságot lehet majd gyűjteni.

A hegységszerkezeti viszonyok felderítése is nagy lépéssel haladt 
előre. Főleg abban nyilvánul ez, hogy a Bakony K-i és Ny-i része közti 
tektonikai ellentét mindjobban előtűnik. A Bakony Ny-i részein a gyűrő-
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dési folyamatok a széthúzó mozgásokkal legalább is egyenlő mérvűeknek 
látszanak, míg К -en a vetők jelentősége előtérbe jut. A szentgáli Tűzköves- 
hegy és a márkói Somhegy közti süllyedék esetleg vízszintes eltolódás útján 
jö tt létre s az egykor összefüggő vonulat ma látszólag hiányzó része É-ra, 
majd ÉK-re eltolt részét a Hajaghegyek rögcsoportjában kell talán keres
nünk.

A felvételi munka folyamán eddig megismert júra rétegsorok össze
vetéséből mindjobban az az ősföldrajzi kép bontakozik ki, hogy a Bakonyt 
felépítő rétegek egykori keletkezési helyén változatos és igen mozgalmas 
volt a júratenger. Voltak olyan területek, amelyeket a felső-triász óta a 
tenger állandóan elborított (pl. a Káváshegy és Büdöskútpuszta környé
két), míg máshová csak időnként ju to tt el egy-egy tengerelárasztás, vagy 
süllyedt be időszakos mozgásokkal a tengerfenék annyira, hogy üledék
felhalmozódás történhetett s azért hiányosak arra a rétegsorok is, mint pl. 
a Kisnyergesárokban, a Törkü vagy a Hajaghegyek vidékén.

Különös jelenség, hogy az Aspidoceras acanthicum-os rétegek egyes 
profilokban a kovás maim márgára teljesen egyező településsel rakódnak 
le, míg a Hajaghegyen, a Kakastarajhegyen és a bakonybéli Somhegy 
egyik feltárásában azt látjuk, hogy transzgresszív módon a teljes ismert 
júra rétegsor hiányával, a dachsteini típusú liászra közvetlenül telepszik 
rá s így tulajdonképpen ez a szint az, ami a magasabb júra-tagok közt 
aránylag legnagyobb elterjedésü. A bathonien-oxfordien üledékképző ciklus 
a Bakony területén is inkább regressziós jellegű, ezért lehetnek olyan rit
kák e szintek nyomai a Dunántúli Középhegység más területein is.

LE LEVÉ GEOLOGIQUE DES TERRAINS JURASSIQUES 
DES ENVIRONS DE SZENTGÄL, HEREND, MÄRKÖ, VÄROSLÖD

Par J. N o s z k y , le jeune

L ’auteur a démontré quelques nouveaux horizons parmi les formations 
jurassiques du territoire levé. Il considère comme probable que les couches 
se placent autour de trois groupes de massifs différents. Les voici : le mont 
Som de Márkó, le mont Hajag et le mont Tűzköves. Il donne la description 
détaillée de la succession des couches qui entourent les massifs. Au point 
de vue de la recherche de manganèse, il pense que la présence des couches 
fossilifères du Dogger, au Tűzköveshegy et ailleurs, soit importante. Ce sont 
l’horizon liassique à Oxynoticeras, celui tithonique, à Pygope diphya et 
celui du Dogger à Brachiopodes qui ont une importance stratigraphique. 
Du point de vue tectonique, c’est important que l’auteur démontre, dans la 
partie occidentale du Bakony, la dominance des plissements et des mouve
ments divergents, tandis que, dans la partie orientale, celle des failles. 
Le mer jurassique n ’a couvert une partie du territoire levé que par périodes, 
c’est pourquoi les séries des couches sont incomplètes.



6

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЁМКА ЮРСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНОВ 
ДД. СЕНТГАЛ, ГЕРЕНД, МАРКО И ВАРОШЛЁД

Е н ё  Н о с к и  мл.

Между юрскими образованиями картированной территории автор 
выявил несколько новых горизонтов. Он предполагает, что данные слои 
располагаются около трех различных глыбовых групп, а именно гор Шом- 
хедь д. Марко, Гаягхедь и Тюзкёвешхедь. Он подробно приводит последова
тельность слоев, окружающих глыбы. С точки зрения разведки на марга
нец он приписывает большое значение присутствию доггерских слоев, содер
жащих окаменелости и встречающихся на горе Тюзкёвешхедь, как и на других, 
местах. С стратиграфической точки зрения лейасовый горизонт с Охупо- 
ticeras, титонский горизонт с Pygope diphya, как и доггерский горизонт с 
брахиоподами являются важными. С тектонической точки зрения существен
ным является то, что в западной части гор Баконь автор выявил преобла
дание складок и растягивающих движений, а в восточной их части преобла
дание сбросов. Юрское море покрыло часть изученной области лишь перио
дично, вследствие чего свиты оказываются неполными..


