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A GERECSE \Y-I RÉSZEGEN

í r t a  : V ig h  Gusztáv

1943. év nyarán a Gerecse-hegység Ny-i részében dolgoztam, abból a 
célból, hogy az ott előforduló mezozóos képződmények faunáját igen rész
letesen, szintek szerint begyüjtsem, és műszeres bemérés segélyével a kép
ződmények egész kiterjedését pontosan rögzíthessem.

Az A s s z o n y h e g y  tetejének D-i végén, egy régi, felhagyott 
és benőtt kőfejtő felett a dachsteinmészkőben van egy liász repedés
kitöltés, melynek igen érdekes Brachiopoda és Ammonites faunája a kitöl
tés korát kétségtelenül a liász ß és y határra utalja. Főleg a Brachiopoda- 
faunája igen érdekes s túlnyomórészben Rhynchonellákból áll. Különösen 
nagy egyedszámmal szerepelnek a Rh. palmata Op p . alakkörébe tartozó 
fajok. (Rh. palmata Op p ., hagaviensis Bőse, flabellum Mgh.) Az Ammoni- 
tesek, melyek részben Phyllocerasok, részben pedig az Arietitinae alcsaládba 
tartozó alakok, igen rossz megtartásúak, úgyhogy közelebbi meghatáro
zásuk szinte lehetetlen.

E repedéskitöltéstől néhány m-re D-re, teljesen elszigetelt kis (mintegy 
fél köbméternyi) üregkitöltésben néhány Spiriferina angulata mellett 
viszonylag sok Sp. obtusa-1, és még több Rhynchonella uhligi-t gyűjtöttem. 
Ez az üregkitöltés idősebb az előbbinél s nézetem szerint a liász ß-nak egy 
magasabb szintjét, képviseli.

A D-i oldal felhagyott kőfejtője tetejének Ny-i részén középső-liász (<5) 
mészkő települ diszkordáúsan az alsó-liász mészkőre. Ezekből a középső- 
liász rétegekből több Amaltheus margaritatus Montf. és más Ammonites 
mellett néhány igen jó megtartású Glossothyris aspasia var. dilatata Can ., 
egy Rh. sp. és egy majdnem 3 cm hosszú Lamna fog került elő.

Az Asszonyhegy É-i meredek oldalán dachsteinmészkő mellé lezök
kenve kis júrafo lt található. Innen az egyik sziklatömbből főleg Velopeden- 
ekből álló lumasellá-t és abban néhány, eddig még közelebbről meg nem 
határozott kis Brachiopodát és Ammonitest sikerült gyüjtenem. Ez utóbbiak 
talán támpontot szolgáltatnak majd a mészkő közelebbi korának megálla
pításához.

A T e k e  h e g y  tetején a háromszögelési ponttól kissé D-re olyan 
alsó-liász mészkő-tuskókat találunk, amelyekben kizárólag egy-két, a 
Terebratula erbaensis csoportba tartozó alak és elég sok jó állapotban lévő, 
3—3,5 cm-es Glossothyris aspasia var. dilatata és var. comparabile található.
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Ugyancsak itt a Tekehegy tetején több olyan tömb is található, 
mely csak alig néhány Brachiopodát, ellenben annál több, mindössze pár 
cm-es Ammonitest tartalmaz. Az Ammoniteseк között a Phylloceras-ok 
(lunense, bernardii, meneghinii stb.) uralkodnak. Elég sok a Rhacophyllites 
(stella, diopsis, lunensis) is. Ezeken kívül Lyíoceras-ok, Oxinoticeras-ok, 
Deroceras-ok, Coeloceras-ok, Ectocentriles-ek, Psiloceras-ok stb. találhatók e 
mészkőben.

A N a g y s o m  l y ó  KDK-i gerincén részint vetők mellett lezök
kenve, részint repedés, vagy üregkitöltésként (ez utóbbiak csak alig pár m2 
kitérjedésűek) találjuk meg a júra üledékeket. A már 1942-ben feltárt és 
részben kiaknázott lelőhelyeken kívül újabb két igen érdekes lelőhelyet 
sikerült találnom. Az egyikben alig 1 m2-nyi területen majdnem kizárólag 
1—1,5 cm nagyságú teljesen még ki nem fejlett Glossothyris aspasia-1 ta r
talmazó liász mészkő van. Közvetlenül mellette, a tekehegyihez hasonló, 
világos sárgásszürke mészkőben igen apró, alig 0,5—1 cm-es kifejlett 
Glossothyris aspasia-k (n. var.) és hasonló termetű Rh. paoli-k, Rh. laevi- 
cosía-k és szinte embrionális Rhynchonellina-k találhatók.

Feljebb a gerincélen, egy másik új lelőhelyen, repedéskitöltésben 
—- melyet néhány m-es darabon sikerült is kibontatnom — olyan kövület
fészket találtam , melyben néhány Brachiopoda (Ter. erbaensis, Gloss, 
aspasia) mellett igen sok, 0,5—3 cm-es Coeloceras (a C. sellae csoportból), 
Deroceras és Microderoceras található. Ez Ammonitesekből mintegy 400—500 
darabot sikerült begyüjtenem. E fauna alapján rétegeinket a liász ß—y hatá
rára, esetleg már a y legaljára kell helyeznünk.

A K i s s o m l y ó  tetejének Ny-i végén, a kataszteri kőnél alig pár 
m2-es területen a dachsteinmészkőre diszkordánsan települve találjuk az 
alsó-liász (ß) magasabb szintjeit (Ox. oxynotum szint teteje, Oph. rari- 
costatum szint alja). Innen a sötétvörös, töm ött mészkőből igen sok, jómeg
tartású Brachiopoda (Ter. punctata, Waldh. alpina, mutabilis stb., Rh. 
variábilis mut. minor, cartieri, fascicostata stb. Spiriferina alpina, anyu- 
lata) és egy 7—8 cm-es Ammonites az Arietitinae alcsaládból. A sötétvörös 
mészkő alatt lévő világossárgás, testszínü mészkő majdnem teljesen 
meddőnek bizonyult.

Területünk legérdekesebb, legváltozatosabb és fossziliákban viszony
lag leggazdagabb lelőhelyei a H o s s z ú v o n t a t ó  É-i meredek lejtőjén 
és a tető É-i és ÉK-i szélén találhatók. Itt az egész hegységben uralkodó 
törésvonalakkal párhuzamosan futó kisebb-nagyobb vetők mentén föl— 
darabolódott az egész lejtő. A Hosszúvontató tetejének É-i szélén futó 
ÉNy—DK-i irányú nyiladékon (térszímleg jóval magasabban) ugyanazt 
a világossárgás testszínü és sötétbarnásvörös mészkövet találjuk, mint a 
Kissomlyó Ny-i oldalán a kataszteri kő mellett. Megjegyzendő, hogy itt 
a világossárgás testszínü mészkő is szép számmal tartalmaz Brachiopodá- 
kat. E helyről sikerült több ezer Brachiopodát (kb. ugyanazokat a fajokat, 
mint a Kissomlyón), néhány Gastrodápot, Lamellibranchiátát és néhány 
apró Ammonitest gyüjtenem.

Az É-i meredek oldal K-i végén az É—D-inyiladékNy-i oldalán mintegy 
két m2-nyi területen a Bakonyi előfordulásokhoz igen hasonló liász mészkü
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van, mely rengeteg jómegtartású 1,5—3 cm-es Brachiopodát ( Terebratulát, 
Waldheimiát, Rhynchonellát, Spiriferinát) tartalmaz. Legtöbbjük olyan 
alak, melyet eddig a Gerecse-hegységből még nem ismertünk. Néhány 
m-rel É-ra a nyiladékon egy másik kis liász foltban főleg Terebratulá kát és 
Waldheimiá kát (mutabilis-chofjati alakkör) tartalmazó mészkő van, mely 
kétségtelenül a liász ß szintjeit képviseli.

A leggazdagabb lelőhely ettől még É-abbra, a meredek lejtő lábánál 
van. Itt a mészkő világosszürke (hasonló a Tekehegyihez) és rengeteg sok 
Brachiopodát tartalmaz. Különösen sok közte a Waldh. bakonica és var. 
complanata és a W. partschi-wcihneri alakkörébe tartozó alak, a Rhyncho- 
nellák közül a Rh. variábilis csoportba tartozó alak és végül a Spiri- 
ferina alpina. Erről a lelőhelyről mintegy 40—50 000 Brachiopodát sikerült 
begyüjtenem. A fauna alapján e rétegek az alsó-liász Ox. oxynotum szintbe 
tartoznak.

A magasabb júra tagok közül meg kell említenünk az ÉD-i nyila
dékon, a tető ÉK-i végén lévő «Hierlatz» típusú törpeammoniteses tithon 
mészkőelőfordulást, mely azonban mindössze pár m2-es denudációs foszlány.

Ezt a «Hierlatz» típusú tithon mészkövet jóval nagyobb kiterjedésben 
a Hosszúvontató K-i lábánál és az ettől még K-ebbre lévő kis gerincen 
találjuk meg. A szép számmal jelenlévő Ammoniteseк mellett néhány 
Brachiopodá (Pygope triangulus) is található.

Ugyanezt a tithon mészkövet találta meg Vigh Gyula régebbi fel
vételei során a Tardos feletti S z é l h e g y  É-i végén is kis kiterjedésben. 
A Szélhegy É-i végén az alsó-liász mészkövek kövületekben igen szegé
nyek. Egy helyen egy, az Asszonyhegyihez hasonló Velopectenes mészkő- 
tuskót, másik helyen pedig az alsó-liász világos testszínű tömött mészköve 
felett egy 20—30 cm vastag Posidortomyás padot találtam, mely tömve 
van apró, 2—4 mm-es Posidonomya héjakkal.

A Szélhegy É-i végén lefutó S alakú vízmosásban és fölötte a lejtőn, 
sötétvörös maim mészkő kibúvás van, mely utóbbi helyről szép számmal 
kerültek elő Phyllocerasok, Lytocerasok, Aspidocerasok és Perisphyndesek. 
A fauna alapján e rétegek az Asp. acanthicum szintjét képviselik.

A Szászvég K-i meredek oldalának É-i végén, mintegy 250—300 m 
hosszúságban kövületes tithon mészkő van lezökkenve. Innen sok Ammo
nites töredék, Lamellaptychus és Brachiopodá (főleg Pygope triangulus) 
került elő. Ezekből a rétegekből sikerült a Gerecsében eddig talált leg
nagyobb Brachiopodát (Pygopet) gyüjtenem (6,5—7 cm).

*

A begyűjtött 56 ládányi anyag és különösen annak Brachiopodá 
faunája nemcsak őslénytani, hanem rétegtani szempontból is igen jelentős. 
A mintegy 50—60 000-re rúgó Brachiopodá lehetővé teszi azt, hogy velük 
(legalább is a liászban) más faunaelem hiányában is pontosabb szintezést 
kíséreljünk meg.

Őslénytani szempontból igen nagy jelentőségű a fauna, mert ez a 
nagy egyedszám lehetővé teszi azt, hogy a Brachiopodá kát egyéni és törzs
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fejlődéstani szempontból vizsgálhassuk és pontosan körülhatároljuk az 
egyes fajok alakköreit, távolabb pedig a rokonfajok közötti alaksorokat.

E fauna alapján tisztázható lesz jó néhány probléma, mely a Dunán
túli Középhegység júra rétegeiben még ma is fennáll. így pl. a Hosszú
vontató É-i oldalán begyűjtött anyagból tisztázható lesz a Rhynchonella 
variábilis csoportnak a kérdése. Rau idevágó munkája ugyanis a medi
terrán provincia É-i szélén előforduló alakokat tárgyalja, mely alakok 
már inkább középeurópai jellegűek. Középhegységünkben viszont a Hier- 
latzi típusok az uralkodók. A Hosszúvontatón és a Kissomlyón viszont 
megtaláljuk a Hierlatzi típusokat is, de vannak olyanok is, melyek inkább 
a középeurópaiakhoz hajlanak.

Hasonlóképpen tisztázható lesz a hosszúvontatói anyagból a Waldh. 
partschi-wähneri alaksor is, mely szépen kiegészíthető az úrkúti hasonló 
fajokkal.

Remény van rá, hogy fény derül a Glossothyris aspasia egyén fejlő
désére és alakkörére is stb.

A faunának ily részletes begyűjtése és feldolgozása teszi egyedül 
lehetővé azt, hogy a Gerecse-hegységben és különösen annak Ny-i részében 
oly sok fáciesben kifejlődött júra képződmények pontos korát megállapít
hassuk, valamint az egyes alakok kifejlődéséből és társulásából az illető 
élettereket megállapíthassuk, azoknak biológiai határait megvonhassuk.

Csak a fauna legrészletesebb begyűjtése ad módot arra, hogy a részint 
törések, részint a későbbi denudáció következtében apró foszlányokra 
tagolt júra előfordulások korát megállapíthassuk s ez alapon a terület 
rétegtani felépítését, ősföldrajzi kialakulását kibogozzuk s hegyszerkezeti 
viszonyait tisztázzuk.

LEVÉ DÉTAILLÉ ET RECUEILLEMENT DE FOSSILES DANS LA 
PARTIE OCCIDENTALE DU GERECSE

P a r G. V igh

Sur la base du levé détaillé de la partie occidentale du Gerecse, au 
Asszonyhegy, Tekehegy, Nagysomlyó, Kissomlyó et Hosszúvontató, l’auteur 
a fait des recherches sur l’étendue des horizons du Lias et, aux localités 
fossilifères, il a recueilli beaucoup de restes organiques. V. l’énumération 
des déterminations préliminaires dans le texte hongrois. Après l’élaboration 
détaillée paléontologique des matériaux recueillis, l’on espère que, sur la 
base de la faune de brachiopodes, les horizons du Lias seront fixés d’une 
manière exacte et les voisinages de chaque espèce de la faune seront détermi
nés. Ainsi, on pourra désigner les limites biologiques qui séparent les bio
sphères parmi les faciès variés de la partie occidentale du Gerecse. Tout 
cela peut mener à la solution de la position paléographique et structurale 
des taches jurassiques éparses.
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ПОДРОБНАЯ СЪЕМКА И СБОР ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ 
Р ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ГОР ГЕРЕЧЕ

Г у с т а в  В и г
На основании подробного картирования автор проследил распростра

нение л е й а с о в  ых горизонтов в западной части гор Герече, на горах 
Ассонь, Теке, Надьшомльо, Кишшомльо и Госсувонтато и собрал на место
нахождениях окаменелостей большое количество органических остатков. 
Перечисление предварительных определений см. в венгерском тексте. Можно 
надеяться, что при помощи подробной палеонтологической обработке 
собранного материала на основании фауны брахиопод возможно будет 
точное определение лейасовых горизонтов и установление кругов форм 
отдельных видов в пределах данной фауны. Таким образом между разно
образными фаунами западной части гор Герече можно наметить биологи
ческие границы, разделяющие области жизни. Из всего этого можно надеяться 
на распутывание палеогеографического и тектонического положения рас
члененных юрских пятен.




