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A Dunántúli-középhegység bővelkedik калиевое képződményekben. Ezek 
szintben és területben is nagy kitér jedésűek. Közismert, hogy a ka vies vizsgá
latokból nagyon sok olyan információt kaphatunk, melyet egyéb üledékekből 
nem, vagy csak többszörös energiaráfordítással nyerhetünk. így elsősorban 
a lepusztulási terület kőzettani, morfológiai, földtani felépítését, a kavics 
szállításának módját és táA^olságát, továbbá az egykori éghajlati körülmé
nyeket tapogathatjuk ki segítségükkel. Megbízható értékelést azonban csak 
akkor végezhetünk, ha a kavicsos rétegek rétegtani helyzete kellőképpen 
ismert.

A Dunántúli-középhegység fejlődéstörténetének sok mozaikdarabját 
fogják a ka\dcs\dzsgálatok feltárni, mert a megismerésre törekA é̂s száz éve 
alatt a lehetőségeknek csak kisebbik részét merítették ki. Hogy miért, erre 
egyszerű a válasz. A múlt században a megfelelő szemlélet és a mélyfúrások 
hiánya, ebben a században pedig a mélyfúrások hiánya akadályozta meg a 
munka javának elvégzését. Ebben a cikkünkben mi sem számolhatunk be 
erről. Csak az első, de véleményünk szerint elengedhetetlen lépést, a kavicsok 
rétegtani helyzetének rögzítését лк^егЬе^’йк el, mint látni fogjuk, itt is sokszor 
még mindig meglehetős bizonytalanságokkal.

A sok új rétegtani adat összegyűjtését, a Földtani Intézet új részletes föld
tani felvételén túl, a Bauxitkutató és a Mecseki Ércbányászati F.-nak a hegység 
peremi medencéiben, valamint a szénbányászatnak Mány, illeme Balinka — 
Mór, toA^ábbá Várpalota környékén a közelmúltban lemélyített kőszénkutató 
fúrások rétegsorának feldolgozása tette lehet övé. Az iparágak \ êzető geoló
gusainak, Sz a n t n e r  F ., B a r a b á s  A. és B a k k  L.-nak, toÁUÍbbá munkatársaik
nak, B e r n á t h  Z., E r d é l y i  T., F a r k a s  P ., P ó p it y  J. és H a l á sz  Á ., Szabó  I., 
Sz il á g y i  A. geológusoknak, munkánk támogatásáért ezúton is köszönetét 
mondunk.

Az adatok összegyűjtésében B ih a r i D., F odor  Т .-n é , H o r v á t h  I., 
M észáros  J. és Sa l l a y  M . geológusok voltak segítségünkre. Őket szintén 
köszönet illeti.

A középhegység kavicsos képződményeiről az első komoly adatokat 
B öck h  J. (1875— 78) és H o f m a n n  К. (1871) közölte, majd Bakony—Vértes-i 
vonatkozásban L óczy L. (1913) folytatta a munkálkodást. B ö c k h  J. és 
L óczy L. munkája is monográfia jellegű, s ezért, annak ellenére, hogy a har
madidőszaki kavicsok rétegtani helyzete kérdését nem tudták megfelelően
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megoldani, összefoglaló leírást adtak és ez a kötelességszerűen tisztelettudó 
utódok tisztánlátását évtizedeken keresztül megakadályozta (annál is inkább, 
mert rendszerint nem volt annyi megfigyelési adatuk, mint Lóczy L.-nak).

A középhegység dunántúli részének felső részén eközben Schafarzik 
F.—Vendl A. (1929), Földvári A. (1929), Fekete Z. (1935), Jaskó S. (1945), 
Bokor Gy . (1939), Vitális S. (1939), Hajós M. (1955), Báldi T. (1958, 1965, 
1968), illetve Vígh Gy . (1925 és 1929), továbbá Vendl A. (1914) nyomán 
egyre több biztos megfigyelési adat gyűlt össze.

A Bakonyban és a Vértesben ez a 2. adatgyűjtő szakasz, eltekintve Te- 
legdi Roth K. (1924) várpalotai és Taeger H. (1936) vértesi megfigyeléseitől, 
csak az 50-es évek elején kezdődött meg. A sort K ovács L. (1951, 1952) 
kezdte, majd Dank V. (1953), Meisel J.-né (1953), Szentes F. (1953), Varrók
K. (1953), Sidó M. (1954), Szőts E. (1955) folytatták a munkát, értékes meg
figyeléseket rögzítve, de el-elvétve az általánosításokat. Később meggyorsult 
a fúrástevékenység a hegységben és Ottlik P. (1958), Erdélyi M. (1959), 
Hajós M. (1954), Schwab M. (1959, 1963), K ókay J. (1961, 1966) és Dudich
E .—Hőriszt Gy . (1964) egy-egy terület vagy fúrás alapos, megbízható ki
értékelését adják. Végh S. (1962) pedig az É-Bakonyról kimondottan kavics- 
vizsgálatokra támaszkodó miocén szintézist készít. Oravecz J. (1965) a szilúr 
lidit kavicsok földtörténeti szerepét az egész középhegységben megvizsgálta.

A következőkben megkíséreljük összefoglalni az eddigi rétegtani adatokat 
(1. 1. táblázat), megadva a kavicsszintek helyzetét, genetikáját és alaki jel
lemzőit. Előtte felhívjuk a figyelmet arra az általános érvényű törvényre, 
hogy egy összletre a benne levő kavicsok anyagi összetétele és alaki tulajdon
ságai jellemzőek, s szinte minden esetben a szomszédos összletektől erősen 
különbözik e tekintetben. Sajnos ez a szabály a középhegységi vizsgálatoknál 
csak legújabban vált elismertté.

A paleozóos összletekkel csak érintőlegesen, a teljesség kedvéért foglal
kozunk.

1. A fülei Kőhegyen felszínen, Majoros Gy . (1968) szóbeli közlése szerint 
a Szárhegyig, sőt azon túl terjedő területen, több mélyfúrásból ismert az a 
vörös homokkő összlet, amelynek alsó részében sok kavics, illetve konglome
rátum betelepülés van, s közvetlenül az ópaleozóos fillitre települ. Böckh J. 
(1875—78) és Lóczy L. (1913) a kőzettani hasonlóság alapján permbe sorolták. 
Szabó I. vetette fel először idősebb voltának lehetőségét, s Majoros Gy . 
(1968) ezt megerősítve a szabadbattyáni karbon j^alával foglalta logikus gene
tikai egységbe.

Kavicsanyaga a Bálát on-felvidéki permtől való rétegtani különbözőségét 
bizonyítja. A szemcsék anyaga fülei típusú fillit és áttetsző, halványszürke 
kvarc. Előbbi mennyisége alulról felfelé rohamosan csökken, s a kvarcé növek
szik. A permi összlet ben levő kvarckavicsok túlnyomó része tejfehér átlátszat
lan, az itt gyakori áttetsző típus ott alig szerepel. Ez a lepusztulási terület 
különbözőségét bizonyítja. A karbon összlet kavicsai gyengén koptatottak, 
folyóvízi eredetűek.

2. A permi összlet alján durva kavics- és konglomerátumrétegek vannak, 
ezek vastagsága, szemcsenagysága és gyakorisága az összletben felfelé haladva 
rohamosan csökken, majd teljesen elmaradnak (Majoros Gy . 1 9 6 2 ). Anyaguk 
kimondottan polimikt. Anyag és kerekítettség szempontjából is két típust
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különböztethetünk meg. Az egyik csak a permi összlet alján fordul elő. Alig 
kerekített fillit és kevés kvarc anyagú, 1 — 5 cm átmérőjű szemcsékből álló, 
0,1 — 5 m vastag réteget vagy rétegeket alkot; patakhordalék eredetű.

A másik típus sokkal gyakoribb. Ennek szemcséi tejfehér, gyakran he- 
matitos futtatású kvarc, barna kvarcporfirit, barna felzit, szürke kvarcpor - 
firit, gránit gneisz, kvarcfillit, metamorf homokkő kvarcit, lidit, kristályos 
mészkő. A perm alsó részén a kvarc és az egyéb anyagúak egyensúlyban van
nak, míg felfelé a kvarc uralkodóvá válik. A permi kavicsok közepesen kopta- 
tottak, 0,5—10 cm átmérőjűek, folyóvízi főfáciesbeliek. Vizsgálatukkal első
sorban B u b ic s  I. et al. (1962) foglalkozott.

A permi összlet lepusztulási területének helyzete bizonytalan. A közép - 
hegység aljzatában nagyon valószínűen általános elterjedésűek ezek a kép
ződmények a Tabajd-5. (Szabó I. 1964) és az Alsószalmavár-1. sz. fúrás réteg
sora alapján.

3. A középhegységi triász és júra összletben jelentős mennyiségű kavicsos 
képződmény nincs. Genetikai szempontból felettébb bizonytalan helyzetűek 
az É-i bakonyi júrából leírt (K o n d a  J. 1967), júra mészkő kötőanyagú, júra 
mészkő és tűzkő anyagú törmelékes kőzetek. M észáros  J. (1967 és 1968) 
megfigyelései szerint gyakoriak ezek Úrkút környékén is. Tengeri lerakódása 
ezeknek a kőzeteknek bizonyos, de a törmelék anyag létrejötte még sok vitát 
fog kiváltani.

4. A krétában már viszonylag egyszerűbb a helyzet . Az alsókrétában meg
induló, majd a középső- és felsőkrétában kiteljesedő alpi orogenezissel ismét 
megjelennek a durva törmelékes kőzetek is. Ezek közül a legjelentősebb a 
gerecsei alsókréta homokkő-konglomerátum összlet, amelyet Eülöp J. (1959) 
ismertetett a legalaposabban. Kavicsos bázisrétegeket találunk még a berriázi 
alemeletben (Gerecse, D-i Bakony), az aptiban (Vértes Ny-i előtere) is. Mind
ezekre jellemző, hogy anyaguk szinte kizárólagosan helyi mezozóos kőzetekből 
származik, alakjuk az abráziós megdolgozottság ellenére is csak közepesen 
koptatottnak mondható.

5. A perm után az első jelentős lepusztulást bizonyító kavicsos képződ
ményt a szenon alján találjuk. A hegység ÉNy-i szegélyén Sümegtől Borza- 
várig ismeretesek a szenon összlet eróziós maradványai, amelyek az idősebb 
mezozóos képződmények alkotta szinklinórium különböző tagozataira disz- 
kordánsan települnek. Kezdő tagozata Csabrendeknél még abráziós-parti 
(aprószemű, 2—5 mm 0 )  dolomitkonglomerátum, míg Bakonyjákónál a 
tengeri képződmények alsó részét helyettesítő tarka agyag—homok összlet 
alsó felében már vékony kavicsrétegek is megjelennek, s Nagygyimót, Cseh
bánya, Bakonybél felé egyre nagyobb lesz szerepük, s nagyságuk is. Az összlet 
tehát egyre „szárazföldibbé” válik. Ezt a képződményt először O t t l ik  P. 
(1958) ismerte fel Bakonybél környékén, figyelmeztetve arra egyúttal, hogy 
nem minden kavics mediterrán. A kavics anyagi és alaki tulajdonságai sze
rencsére könnyűvé teszik a megkülönböztetést. Nagyobbrészt cukorszövetű 
középső- és felsőtriász dolomit, kisebbrészt fehér kvarc alkotja. Jellemző, 
hogy a dolomitkavicsok világos barnásszürke, fényes felületűek, belsejük 
azonban rendszerint megőrizte eredeti piszkosfehér színét. A kvarc eredete 
bizonytalan. Feltehető, hogy a Bakony hegység ÉNy-i előterében a vékony 
pannon alatt települő permi összlet hiányzó részének pusztulásával, áthalmozás
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útján került a szenon tarkaagyagba, de végül is eredeti metamorf összlet le
pusztulásából is származhat.

A kavicsok 0,2—5 cm átmérőjűek, a dolomitanyagúak jól, vagy kitű
nően kerekítettek, a kvarcanyagúak jól kerekítettek. A nagygyimóti Pájoa-2. 
sz. fúrásban 10—25 cm 0 -jű  dolomittömbök is megfigyelhetők voltak. Ennek 
a szenon kavicsnak folyóvízi főfáciesbeli eredetéhez nem sok kétség férhet.

Elterjedése, rétegtani helyzete egyértelműen bizonyítja, hogy DNy felé 
morfológiai mélyedés volt a szenonban is, melyet a tenger az új transzgresszió 
elején meghódított. Az EK-en levő (Pápa vár—Te vei vár stb.) kiemelt helyzetű 
területet csak később borította el.

Figyelemre méltóak ennek a kavicsnak bauxitkeletkezési vonatkozásai. 
A szenon összlet új földtani ciklust jelent a megelőző képződményekhez viszo
nyítva, s ott, ahol bauxit van a szenon alatt, nem tartozik ehhez a ciklushoz, 
hanem idősebb annál. Az eocénben teljesen hasonló helyzetet találunk.

6. Az alsóeocén kavicsos képződmények eloszlásában a szenonéhoz ha
sonló kép áll előttünk. Sümeg, Gyepükaján és Kolontár környékén az alsó
eocén abráziós-parti konglomerátummal kezdődik. Ennek összetétele a köz
vetlen környezet felépítésétől függ. D u d ic h  E.—Höriszt G y . (1964) Kolontár 
környékén nagyobbrészt dachsteini mészkőből, kisebbrészt triász dolomitból és 
tűzkőből álló összetételét figyelték meg, sőt 1% kvarckavicsot is említenek. 
Gyepükaján környékén kizárólag kívül sötétszürkére színezett aprókristályos 
triász dolomitból álltak a szemcsék, amelyek 0,2—4 cm átmérőjűek és kitűnő 
koptatottságúak voltak. Sümegen szenon mészkőből álló abráziós-parti mono- 
mikt változata figyelhető meg a nagy kőfejtőben. Városlőd környékén viszont, 
különösen a kisebb szemnagyságban (0,2 —0,5 cm) a kvarc uralkodott, s a dolo
mit, valamint a tűzkő csak a nagyobb mérettartományokban jut jelentős 
szerephez. A dolomit itt kitűnő, a kvarc közepes koptatottságú. Hasonló 
kavicsokat találunk a Porvai-medencében és Magyarpolány környékén is. 
Ezek ugyan szintén az eocén bázis rétegei, de itt már csak a lutéciai tenger 
transzgredált éjDpen úgy, mint a hegység D-i előterében is, Várpalota, Balaton- 
bozsok (Sc h w a b  M. 1963) és Ürhida (L ó c zy  L . 1913) környékén, ahol túl
nyomórészt triász dolomit, kvarc és lidit anyagú kavicsrétegekkel kezdődik az 
eocén összlet.

7. Míg a Dunántúli-középhegység D-i részén tengerparti kavicsos képződ
mények vannak, addig a Dorogi-, Tatabányai-, Pilisszentiváni- és Nagy
kovácsi-medencében, továbbá Budakalász környékén nagy elterjedésben alsó
eocén tarkaagyag kavicsösszlet ismeretes, amely a széntelej)es összlet és a 
mezozóos fekü között települ. Anyaga mindig a környezetben levő kőzetekből 
származik, tehát dachsteini mészkő, dolomit, tűzkő, a Dorogi- és Tatabányai- 
medencében helyenként júra mészkő és főleg tűzkő. Jellemző, hogy a szemcsék 
gyengén vagy alig koptatottak, rövid patakok általi szállítást és a bakony- 
belinél nagyobb reliefenergiát igazolnak. A Dorogi-medencei lutéciai „tokodi 
homokkő” sorozatában helyenként több-kevesebb kavicsos alkotó is van. 
A kavicsok kvarc anyagiiak, 0,2—2 cm átmérőjűek, jól koptatottak.

8. A Budai-hegység D-i részén csak a felsőeocén transzgredál; helyenként 
jelentős mennyiségű helyi anyagú abráziós konglomerátummal (Törökugrató, 
Budakeszi stb.). Ugyanez a konglomerátum a Nagykovácsi-medence réteg
sorában közbetelepülésként is megjelenik. Összetételében a triász dolomit
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és tűzkő, dachsteini mészkő, valamint eocén andezit szerepel. A szemcsék 
jól, vagy kitűnően koptatottak.

A Bakonyban ugyancsak van felsőeocén konglomerátum, amely Bakony- 
jákótól Bakonybélig felszínen, felszín alatt pedig jóformán az egész Csehbányai- 
medencében ismeretes. V arrók K. (1953) ilyen anyagú összetételű kavicsot 
Márkó környékéről említ. Ez is lehet felsőeocén, de elképzelhető, hogy tortónai 
abráziós-parti képződmény. Részletes térképi elkülönítését M észáros J. 
1967 — 68-ban végezte el. A középhegység egyik legjellegzetesebb képződménye. 
Anyagának 95%-a alsó- és középsőeocén mészkő, nagyon sok töredezett 
Nummulitesszel. Ezen kívül kevés tűzkő és kvarckavicsot is tartalmaz. Mészá
ros J. megfigyelése szerint Bakonybéltől D-re a millecaputos felsőlutéciai 
mészkő felett, egyéb helyeken a perforátuszos mészkő felett diszkordánsan 
települ. Kavicsanyaga 0,2—15 cm átmérőjű jól, vagy kitűnően kerekített 
szemcsékből áll. K opek G. véleménye szerint (szóbeli közlés) ez az összlet a 
felsőlutéciai alemeletbe tartozik. Települési módja azonban inkább a felső- 
eocén ciklus kezdő tagjaként való besorolásának helyességét bizonyítja. 
Tengerparti abráziós eredete kétségtelen. Az eocén kavicsos képződmények 
eloszlásából megállapítható, hogy a középhegység DNy-i része kicsiny, az 
É-i része nagy reliefenergiájú terület volt az eocén elején. A középsőeocénben 
végig folyamatosan süllyedt az egész terület, majd ekkor a Budai-hegység 
nagy részének tengeri elöntésével egyidejűleg a Bakony megemelkedett és 
középső legmagasabb részén e szigetek területe jelentősen megnövekedett. 
Számottevő mennyiségű exogén kavicsanyag csak a Dorogi-medence lutéciai 
tokodi homokkő összletébe került. Eredetének kérdése elsőrendű ősföldrajzi 
probléma, amely még megoldásra vár.

Az eddigi adatokból nagyon valószínű, hogy a középhegység ÉNy-i és 
D K -i oldalán is mélyebb tengerág húzódott, míg a szigeteket (K opek  G. 1969) 
alkotó magasabb rögök között epikontinentális kifejlődésű sekélytenger volt.

9. Az oligocén rétegtani tagolódása, az egyes összletek egymásutánja 
már a múlt században kialakult, H oemann  K. (1871), M ajzon  L. (1943) és 
Bá ld i T. (1968) munkássága révén részletezésük és térbeli fáciesváltozásaik is 
letisztultnak látszottak. A kérdés részletezése nem illik ide, de ma már az is 
kétséges, hogy van-e a Dunántúlon kavicsos hárshegyi homokkő. Az viszont 
egyértelmű, hogy nem, illetve csak a Budai-hegység gerincétől É-ra kezdő 
tagja az oligocén ciklusnak. Az erősen kavicsos előfordulásainak (Hárshegy, 
Nagyszénás, Nagykopasztól D-re, Ezüsthegy, Hűvösvölgy) viszont nincs 
fedője, illetve a fedővel rendelkező előfordulásai (Nagykovácsi, Piliscsaba, 
Dorogi-medence) kavicsmentesek. A kőzettani hasonlóság ugyan erőltethető 
a kétféle előfordulás között, de bizonyítást még nem nyert. Igaz, hogy nem is 
egyszerű a kérdés. A durva anyagot tartalmazó feltárásokban a kavicsok 
0,2 — 4 cm átmérőjűek, anyaguk kvarc, lidit, metamorf homokkő, egyéb 
metamorfitok stb. (Fekete  Z. 1935, K aszan it zk y  F. 1956), a szemcsék jól 
vagy kitűnően koptatottak. A triász kibúvások közelében több—kevesebb, 
alig kerekített dolomit vagy dachsteini mészkőkavicsot tartalmaz. Kivétel e 
tekintetben a pilis vörösvári Kálvária É-i részében levő fejtő, ahol fúrt kagylós, 
abráziós-parti, kitűnően koptatott dolomitkaviccsal kezdődik az összlet. A 
kvarckavicsok az epigenetikus továbbnövekedés okozta „pátosan” becsillanó 
bevonat miatt pleisztocén áthalmozásban is jól felismerhetők.
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A Duna-balparti területek kifejlődését is figyelembe véve megállapítható, 
hogy a hárshegyi homokkő anyagát egy északi irányból befutó folyó hordta 
be a peneplén felszínű területre a „budai márga” és a foraminiferás kiseelli 
agyag leülepedése közötti időben, vagy ez utóbbi lerakódása folyamán, ahol 
a folyó és a tengervíz mozgása következtében nagy területen (Vál, Csepel, 
Budai hegység, Dorogi-medence, Pilisi-medencék) szétteregetődött. Ezt a képet 
a Budai-hegység durva anyagú előfordulásai nem zavarják meg.

10. A bio- lito- és kronosztratigráfia hálójában vergődő felsőoligocén 
összletet, ciklusos kifejlődésén túl, tulajdonképpen a kavicsos cikluskezdő 
rétegeinek tulajdonságai fogják össze a Devecseri-medencétől egészen a Cser
hátig.

A Bakonyban a Vértes és a Gerecse Ny-i előterében a Móri-árokban, a 
Mányi-medencében a mezozóos, vagy az eocén összlet különböző tagjaira 
diszkordánsan, míg ettől К -re (tehát a Dorogi-, a Piliscsabai-medencében, a 
Pilisben és feltehetően a Zsámbéki-medence közepén is Telkinél), a kiseelli 
agyag felett, konkordánsan települ (R ozlozsnik P.—Schréter  Z .—T elegdi 
R oth K. 1922, Siposs Z. 1964). A szápári területen közte és a középső-, 
felsőeocén agyagmárga összlet között van a kavicsmentes szápári szint. Vas
tagsága a Bakonyban 200—300 m, a Vértes és a Gerecse Ny-i előterében 200— 
600 m, a Mányi-, Zsámbéki-, a Dorogi-medencében és a Pilisben 200—600 m. 
Az összlet 40—100 m vastag ciklusokból van felépítve. A ciklusok kezdőtagja 
kavics, vagy kavicsos homok—homokkő, amely 1/5—1/10-ét foglalja el vas
tagságban. DNy-on a cikluskezdőtag nagyobb része kavics, s itt a durva 
szemcsenagyság (10—25 cm) szerepe a legnagyobb, ÉK-en és az összletben 
felfelé haladva a kavicsok átmérője fokozatosan csökken, miközben kimaradnak 
a kevésbé ellenálló (a karbonátos és földpátos) kőzetek. A kavicsok anyaga 
helyi és exotikus eredetű. A helyiek közül leggyakoribb az eocén összlet 
ellenálló részéből (miliolinás-, alveolinás-, tömör nummuliteszes mészkő) szár
mazó mészkőfajták, középső- és felsőtriász dolomit és mészkő, kampili mészkő, 
szeizi homokkő, permi homokkő, permi felzites kvarcporfirit, jáspis, hematit, 
júra és triász tűzkő, apti-, albai-, szenon mészkő, mészmárga. Az exotikusok 
közül legfeltűnőbb egy sötétszürke vagy fekete, esetenként mikrofaunás mészkő
típus, amelyet már V arrók  K. (1953) is mint idegen paleozóos mészkövet 
említ. Jellegzetes kőzettípus — feltehetően — az eocén andezit (a felső-, 
középsőeocén határán jelentős andezitvulkanizmus kezdődött, amely a felső
eocénben teljesedett ki, főként a hegység DK-i előterének ÉK-i részén), 
amelynek zöld, szürke, vagy vöröses színű földpát, amfibol, illetve biotitporfiros 
változatai kerültek elő. Ismételten észlelhetők voltak különböző szulfidokkal 
(pirít, kalkopirit stb.) impregnált változatai is. Jelentős szerepe van a meta- 
morfitoknak is, a metamorf homokkők varéit, kvarc, kvarcfillit, gneisz, turma- 
lingneisz (nagy sori fenokristályokkal), kétcsillámpala stb. Átlagosan a kar
bonátokra mintegy 75, az egyéb kőzetekre 25 db %-nyi rész jut. A helyi 
(bakonyi) kőzetanyag mintegy 70%, az exogén 30% részarányban szerepel. 
E felé természetesen az exogén mennyisége megnő, mert a kvarc, homokkő- 
kvarcit, kvarcfillit és a felzites kvarcporfirit a legellenállóbb kőzet.

A puhább és nagyobb kavicsok koptatottsága jó vagy kiváló, az apróbb 
és ellenállóbbaké közepes.

A kavicsok anyagi és szemcsenagysági eloszlása alapján némi módosítással



Dunántúli-középhegység kavicsképződményei 81

L óczy L. (1913) álláspontját kell elfogadnunk, amennyiben az anyag a Bakony- 
tól DK-re levő hegységből ered. Véleményünk szerint ezt ma már D-i, DNy-i 
irányban lehet valószínűsíteni, mert a Zirci-medencében, a Móri-árokban vagy 
Budai-hegységben (Tétényi-fennsík) sem kapunk durvább kavicsanyagot, pedig 
ezek a hegység DK-i oldalán vannak.

Az ÉNy-i lepusztulási terület lehetőségét a Kőszegi-hegységitől idegen 
metamorfitkavicsok valószínűtlenné teszik (Varrók  K. 1953), míg a sok 
sötétszürke paleozóos mészkő a D-i helyzetű hegységet bizonyítja (Vadász E. 
1953). A nagyon feltűnő turmalingneisz ma az alpi lepusztulási területű Murá
ban, Császár G. megfigyelése szerint, ugyancsak megtalálható. A Zalai
medence aljzatában pedig miocénnél idősebb andezitet szintén ismerünk. Ez a 
summásan felsőoligocénbe sorolható agyag—homok—kavics összlet a Deve- 
cseri-medencében, Noszlop, Kúp, Pápa, Homokbödöge, Fenyőfő között jórészt 
elfedve, összefüggő módon megtalálható. A Csehbányai-medencét Ajkarendek 
és Bakonybél között szinte teljesen ez a képződmény tölti ki. A 8-as főközle
kedési lit melletti legkeletibb kibúvását a herendi Szamárhegyen (K ó k a y  J. 
1966) ismerjük. Valószínű azonban, hogy a Gyulafirátóti-medence aljzatába 
és a Várpalotai-medence Ny-i csücskébe is átterjed. Ezeket a kibúvásokat 
azonban még nem állt módunkban megnézni, s a számos közlemény ellenére 
sem világos, hogy itt milyen kavicsos összlet, vagy összletek vannak. Fedőjében 
a Devecseri-medencében szárazföldi alsótorton vagy helvéti korú tarkaagyag 
kvarckavics összlet, vagy tengeri alsótorton kvarckavicsos homok települ. 
Fenyőfőig csak pleisztocén és alsópannon fedi. A Herendi-medencében száraz
földi helvéti, a Várpalotai-medence Ny-i szélén tengeri helvéti rétegek fedik. 
A Móri-árokban a Várpalotai-medence tengeri helvét összletével azonosítható 
szárazföldi tarkaagyag, vagy pannon rétegek borítják, ahol nemcsak pleisz
tocén takarója van. A Bakony É-i, illetve a Vértes—Gerecse Ny-i előterében 
Tata—Kisbér vonaláig csak pleisztocén fedője van, ettől EK-re, az alsópannon 
aleurit is megjelenik. A Porvai-medencében pleisztocén, a Dunántúl EK-i 
részében ugyancsak pleisztocén fedi. A Mányi és a Zsámbéki-medencében 
alsótorton, a Tétényi-fennsíkon tengeri burdigal ( = eggenburgien) a fedője. 
Utóbbi kezdő rétegeinek kavicsanyaga azonban anyagi és alaki szempontból 
is azonos az összlet magyaralmási vagy suri kavicsaival. Az eddigi rétegtani 
és őslénytani adatok alapján bizonyos, hogy az összlet a helvét s. str.-nál 
idősebb. Az egész Dunántúli-középhegységre kiterjedő megfigyeléseink minden 
ellenkező értelmű adatot feltételezésnek nyilvánítanak, amelyek abból eredtek, 
hogy az anyagi egységet nem fordították le tektonikai—sztratigráfiái egységre. 
Kétségtelen, hogy nagyon zavaró volt az a körülmény, hogy az összlet elter
jedési területein nagyon sok bizonytalan helyzetű, kvarckavicsból álló, ún. 
fatörzses ka vies-„folt’5 van. Ezek azonban, eltekintve a Devecseri—Heren
di-Várpalotai- és Tapolcai-medencei helvéti kavicsoktól, teljességükben 
pleisztocén maradvány-, illetve teraszkavicsoknak bizonyultak a térképező- és 
egyéb kutatófúrások rétegsorának tanúsága szerint. így még a herendi szar
mata kavics nagyobb része (vagy teljes egésze?) a pleisztocénba sorolandó, 
annál is inkább, mert bazaltkavicsokat is tartalmaz. Meg kell szüntetnünk 
azt a hiedelmet is, amely szerint a Bakony É-i előterében szarmata (Szentes F. 
1968) és alsópannon (Sümeg-h y  J. 1939) kavicsok lennének. Pleisztocénbe vagy 
felsőoligocénbe minden kibúvás besorolható itt. Tény azonban az, hogy ezek

6 M Á F I Évi Jelentés 1969. évről
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a kvarckavicsok a felsőoligocénbol a karbonát anyagúak kioldásával, vagy 
kikopásával keletkeztek.

Az összlet koráról még csak annyit, bogy a Tétényi-fennsíknál említett 
adat és azon megfigyelés (K orpás L. 1968) szerint, hogy ahol 500—600 m 
vastag ez az összlet, ott felső 100—200 m vastag része ásványtani összetétele 
(gránátos muszkovitos összlet) és kifejlődése alapján — hangsúlyozva azonban 
az egészhez való tartozását — elkülönül, feltételezhető, hogy ez a része a 
burdigalba tartozik. Kora lefelé sem határolható el egyértelműen. K retzoi M. 
szerint rupéli gerinceseket, N a g yn é  Gellai A. szóbeli közlése szerint pedig a 
piliscsabai Pcsb-2 és Pcsb-3 sz. fúrásokban a fekü felszín felett 200 rn-rel 
„nem áthalmozott” rupéli F oraminiférákat tartalmaz, annak ellenére, hogy 
makrofaunája B áld i T. szerint katti korú. Az összlet egyébként DNy-on 
szárazföldi, bár utóbb a Csehbányai-medeneében (Szg. 10. sz. fúrás) elegyesvízi 
Melanopsis faunát találtunk egy rétegében. A Vértes Ny-i előterében felfelé 
haladva előbb egy, majd mind több tengeri faunájú réteg jelenik meg, s 
Tatától К  felé, Báld i T. vizsgálatai szerint fokozatosan a normál sótartalmú 
faunák jutnak uralomra a Dunáig terjedőleg, tehát összefogazóclik a pectun- 
culuszos és a bakony—vértesi szárazföldi ( = csatkai) összlet. А калиевое 
rétegek azonban még itt is javarészt faunamentesek.

11, Helvéti kavicsos képződményeket a Tapolcai-, a Devecseri-, a Herendi - 
és a Várpalotai-medencében, valamint a Tétényi-fennsíkon, DK felé Gyúrón 
át Válig, Ny felé Etyekig (Vitális S. 1939), s felszín alatt — Velencei-hegységi 
megszakítással — Várpalotáig terjedően ismerünk. A tétényivel azonos kifej- 
lődésű kibúvás van a Pilis K-i oldalán, valamint Csobánkától ÉNy-ra, a helvéti 
(Jámbor Á. 1969) andezit és a felsőoligocén között.

A hegység Ny-i oldalán levő medencékben (Tapolca, Devecser, Herend) 
a helvét szárazföldi kifejlődésű. Korát a fekütől és a fedőtől л̂ а1о kőzettani 
elkülönülésen kívül más nem bizonyítja. A Herendi-medencében K ókay J. 
(1966) írta le, a Tapolcai- és a Devecseri-medencében múlt évi megfigyeléseink 
alapján különíthető el. Mindhárom medencében tarka agyagrétegek közötti 
vékony ka\dcsbetelepülések jelennek meg. A szemcsék 95%-a кл̂ агс, e mellett 
lidit, homokkő kvarcit anyagúak is л а̂ппак. Nagyságuk 0,2—5 cm, koptatott- 
ságuk közepes. A három medencebeli kifejlődés hasonlósága alapján első 
közelítésben nagyon valószínűnek látszik, hogy nem első lepusztulásbeli, ha
nem a felsőoligocén összletből való áthalmozás és degradálás útján létrejött 
üledékanyagból keletkezett. A Várpalotai-medencei helvéti összlet калйсв- 
anyaga inkább már a Budapest környékihez hasonló. Az alsóhelvéti ezen a 
területen (Dunabogdánytól Ösküig) mindenütt többé vagy keÂ ésbé ka\dcsos 
homokból, vagy homokos kaAŰcsból áll. A Dunántúl egyik legérettebb össze
tételű durva törmelékanyaga ez. Szinte kizárólag h arcból áll. Ennek válto
zatai közül is csak a metamorf homokkő kvarcit bír nagyobb jelentőséggel, e 
mellett lidit, felzit, tűzkő is előfordul. A szemcsék — a Tétényi-fennsík ÉNy-i 
szélétől eltekint\^e, ahol 10—15 cm 0 -jű  tömbök is vannak — aprók, 0,2—3 
cm átmérőjűek, közepesen vagy jól koptatottak. Szinte általánosan jellemzi 
őket — a belekerült riolittufaanyag diagenizálódása folytán —, hogy a ka\ucsok 
intenzív zöld bevonatúak, sőt ez a bevonat kisebb-nagyobb mértékben a szem
csék hasadékaiba is behatol. Az összlet korát Várpalotától—Dunabogdányig 
jellemző fauna bizonyítja.
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V ígh  Gy . (1925 és 1929) és Jaskó  S. (1939) a Gerecse K-i, illetve DK-i 
oldaláról ír le olyan kavicsot, amely anyagi összetételében és koptatottsági 
tulajdonságaiban is a helvétire emlékeztet. Fauna itt nem került elő belőlük, 
J askó S. a levanteibe sorolja őket. Ezek a kavicsok — bár lehet, hogy részben 
a helvétiben kerültek a területre — legnagyobbrészt felsőoligocénből degradáló
dott maradványanyagok és jelenleg reziduumként és pleisztocén teraszkavics 
formájában jelennek meg.

12. Alsótorton kavicsok a helvétnél felsorolt területeken, a balatonföldvári 
mélyfúrásban (Schréter  Z. in L óczy L. 1913) és a Bicskei-medence É-i 
részén (Mány—Zsámbék—Perbál) vannak, de a Pilisben csak Visegrád kör
nyékén találjuk őket. A Tapolcai-medencében az összlet alsó részében többnyire 
kavicsos homokokban jelenik meg. A Devecseri-medencében az összlet alsó 
részén gyakoribbak, de felső lajta fáciesű részében sem ritkák a kavicsok, 
illetve kavicsos homokrétegek. A Herendi-medencében az egész összlet kavicsos, 
s tisztán dolomitanyagú abráziós-parti kifejlődése is ismeretes (márkói Kál
vária). A Várpalotai-medencében csak elvétve jelennek meg kavicsok ebben 
az összletben. Mindezek anyaga kvarc, a szemcseátmérő — a devecseriek 
kivételével, ahol a legnagyobb átmérő a tengeri összlet alján esetenként a 15 
cm-t is eléri — kicsiny: 0,2—1,5 cm. A koptatottság közepes vagy jó. Az 
eredetre nézve az ódörögdi és a márkói abráziós-parti dolomitkavics előfordu
lástól eltekintve (K ovács L. 1951) — ismét az oligo—miocén kavicsból való 
áthalmozás jelölhető meg, annál is inkább, mert a középhegység ÉK-i részének 
emelkedő mozgástendenciája rögzíthető éppen az ottani kavicsos képződ
mények anyagi összetételéből. Ugyanis a Gyúrótól—Mányig, illetve Perbálig 
húzódó, jórészt fedett alsótortónai összletben (Jámbor Á . 1967) ismételten 
találunk vékony kavics, vagy kavicsos homok betelepüléseket.

Mielőtt ezeket ismertetnénk, szükségesnek látszik megemlíteni, hogy 
Sümeg és Csabrendek között az országút melletti kaviesfejtő-gödrökben levő 
kavics is alsótortónai, annak ellenére, hogy fauna hiányában L óczy L. (1913) 
pannonba sorolta, megemlítve, hogy szép abráziósan lemart mészkődarabokat 
tartalmaz. Megfigyelésünk szerint a kavics egyenetlen feküjében nagy Litho- 
domus furatok vannak, amelyek ehhez az összlethez tartoznak a jelek szerint, 
tehát pannon nem lehet, hanem törtön. Bakonyjákó DK-i szélén már az ország
út D-i oldalán a felsőeocén kavics felett hasonlóan szép abráziósan lemart 
mészkőzárványokat találunk a tiszta kvarc anyagú kavicsban, amely ilyen 
alapon ugyancsak alsótortónai korú.

A középhegység É-dunántúli alsótortónai rétegeiben vértes—gerecsei 
dolomit és tűzkő anyag mellett a kvarcnak csak jelentéktelen szerep jut. 
A  szemcsék 1 — 5 cm átmérőjűek, gyengén koptatottak, szemcsenagyságuk 
DK felé csökken. Eredetüket a mezozóos kibúvásokról lezúduló torrensek és a 
sekély tengervíz szétteregető hatásával értelmezhetjük.

Jelenleg még kérdéses, hogy Visegrádtól D-re az andezithez tapadó 
tortónai képződmények alsó, vagy felsőtortónaiba sorolhatók-e, most itt említ
jük meg őket, mert alsótorton korukat valószínűbbnek tartjuk. Az összlet itt 
néhány méter vastag, kizárólag helyi andezit anyagú, 5—20 cm átmérőjű, 
jól vagy kitűnően koptatott szemekből áll. Abráziós-parti eredete kétségtelen. 
Megjelenése az andezithegység viszonylag rövid idő alatti létrejöttét bizonyítja.

A Herendi-medencében K ó k ay  J. (1966) gyér ostreás kvarckavicsot írt

6*
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le. Az ostreás kavics 1 — 4 cm átmérőjű, jól koptatott szemcsékből áll. Abráziós 
tevékenység termelte anyag, a kvarckavics a felsőoligocén kavicsokból degra
dálódott.

A felsőtortonban a Várpalotai-medencében, a széntelep fekü szárazföldi 
agyagjában ugyancsak K ókay J. (1967) dolomitkavics-betelepüléseket említ. 
Ezek azonban csak a medence egy részén vannak meg, mert D-i (Pét, Ősi) 
és É-i (Inota) oldalán is hiányoznak.

13. A szarmatában a bakonyi ún. ,,fatörzses” kavicsok pleisztocén voltá
nak felismerése után csak a hegység DK-i oldalán van számottevő durva 
törmelékes anyag. Elvétve ugyan a Tapolcai-medencében Gyulakeszi mellett, 
a Devecseri-medencében Pusztamiskétől DNy-ra, a szarmata durvamészkő 
feküjében (fúrásban) néhány méter vastag fehér, aprószemű, kitűnően kop
tatott kvarckavics, Zánka és Akaii között a vasúti bevágásban abráziós dolo
mitkavics (Lóczy L. 1913) figyelhető meg.

Jelentős vastagságú és elterjedésű kavicsos összlet van viszont Balaton- 
kene se —■ Polgár di—Ősi—V árpalota—Csór —Iszkaszent gy örgy—Lo vasberény — 
—Vértesboglár által határolt területen, amely tarkaagyag, homok és kavics- 
rétegek váltakozásából áll, bár fáciesváltozékony volta miatt helyenként 
kimaradnak belőle a kavicsos betelepülések: pl. a nádasdladányi állomás alatt, 
Sárkeresztesnél és a Magyaralmástól Ny-ra levő fúrásokban. A kavics anyag 
Polgárdi és Balatonkenese környékén fillit és kvarc, a Várpalotai-medencében 
triász dolomit, kvarc és fillit, a Vértes DK-i előterében kvarc, fillit és gránit. 
A szemcsék 0,5—3 cm átmérőjűek, gyengén koptatottak, rövid zagyszállítás 
(patakok) által a tengerszegélyen vagy attól távolabb szétteregetett anyag. 
Tengeri közbetelepülések rendszertelenül és szeszélyes eloszlásban észlelhetők. 
Az összlet anyaga kis részben a Bakonyból, nagyobb részben a Balaton part
jától Nadapig terjedő őshegységből került a jellegzetes hegységperemi meden
cébe.

A Mányi- és Zsámbéki-medence tengeri sorozatában ritkák a kavicsos 
homok-, vagy kavicsos mészkő-betelepülések. A szemcsék aprók (1 — 2 cm), 
anyaguk közepesen koptatott gerecsei dolomit és felsőoligocénből származó 
kvarc, metamorf homokkő. Nádorpusztától É-ra azonban több a kavicsanyag, 
mint D és К  felé, s itt az összlet kifejlődése is ,,szárazföldibb’’ .

A Bicskétől DK-re levő dolomitrögöt, amelyet teljesen csak a felsőszar
mata tenger borított el, alsó- és. felsőszarmata abráziós konglomerátum övezi. 
Ez 0,5—10 cm átmérőjű, jól koptatott dolomitszemcsékből áll. A Szentlászló- 
víz völgyében a felsőszarmata kavicsnak jó feltárásai vannak, az alsószarmata 
kalácsot a rög EK-i oldalán a Richárd-puszta mellett mélyített Csv-20. sz. 
fúrás hozta felszínre.

A felsőszarmata oolitos mészkőben Alsóőrs pusztától К -re (Zsámbék 
mellett) és a Tétényi-fennsík Ny-i peremén jellegzetes sajátanyagú (intrafor- 
mácionális) kavics-közbetelepülések figyelhetők meg.

14. Alsópannóniai kavicsokat jelentős mennyiségben csupán a közép- 
hegység DNy-i végén, a Tapolcai-medencében találunk. Itt a pannon bázis
rétegei ,,gyöngyka vies” fáciesűek, amennyiben fehér, vagy halványszürke 
mészmentes, homokos kavics, vagy kavicsos homokrétegekből állnak. Kavicsai 
aprók (0,2—2 cm átmérőjűek), kitűnően, vagy jól koptatottak, kvarc anyagúak.
A kavicsok átmérője és szerepe az összletben felfelé haladva egyre kisebb
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lesz, majd a homokrétegeket is sötétszürke aleurit váltja fel. A Tapolcai
medencében 2—15 m vastag kavicsos összlet volt a fúrási rétegsorokban 
megfigyelhető.Ez a kifejlődés faunamentes, fekvőjében a szarmata durvamészkő 
települ, fedőjében az aleurolit-összlet a Congeria czjzeki-s szintet képviseli.

L óczy L. (1913) egy Zsidi-medencei faunisztikai lelet s a kőzettani azo
nosság alapján az egész Tapolcai-medencei, lesencevölgyi és Kállai-medencei 
gyöngykavicsot az alsópannonba sorolta. A múlt évi mélyfúrások egyértelműen 
bizonyítják, hogy itt két kavicsszint van. Az egyik az alsópannon alján, a 
másik pedig az ungula caprae-s szint alján. A Kállai-medencei és a Tapolcai
medencének a Szentgyörgy-hegy' E-i szélétől D-re levő foltjai felsőpannóniaiak.

A hegység ÉNy-i szegélyén kevés adatunk van az alsópannon aljáról. 
A nagygyimóti Pápa-2. sz. fúrásban mintegy 8 m vastag, a fekvő felsőoligocén 
összletből áthalmozott báziskavics volt. A szemcsék 1 — 8 cm átmérőjű, jól 
koptatott, főleg mészkő és dolomit, alárendelten kvarc anyagúak.

Néhány fenyőfői bauxitkutató fúrásban, de elvétve felszínen is egy-két 
méter vastag, durva (1 — 40 cm) kavics betelepülés figyelhető meg a szürke 
aleurit és finomhomokból álló összlet alsó részében (de nem a bázisán). A ka
vicsszemek kvarc és mészkő anyagúak, jól köp tátották. Minden bizonnyal 
ezek is a felsőoligocén összletből halmozódtak át, de megjelenési módjuk egész 
szokatlan keletkezési körülményeket sejtet.

A hegység DK-i előterében a balatonkenesei, a polgárdi és a lovasberényi 
fúrásban voltak a szarmata kavicsösszlet felett hasonló kifejlődésű, de attól 
színben kissé elütő apró (0,5—2 cm), alig koptatott kvarckavics közbetelepülé
sek a pannon eleji tarkaagyag összletben.

A Tétényi-fennsík D-i és Ny-i szegélyén D felé egész Gyúróig, É felé 
pedig Telkiig terjedően több-kevesebb durva alkotót tartalmazó gyöngykavics 
fáciesű homok, kavicsos homok „vonulat” van. A diósdi feltárásból előkerült 
gerinces és Mollusca leletek (K retzoi M. 1961, H ajós M. 1955) alapján kora 
alsópannóniai. H ajós M. a homok feküjében alsópannon agyagot említ, a 
Gyúró-1. sz. fúrásban a szarmata felett közvetlenül települt. Telkitől К -re a 
Budai-hegység peremén levő feltárás kőzetének korát egyelőre csak földtani 
meggondolások valószínűsítik, de felsőpannon is lehet.

Sóskút környéki kibúvásait még legutóbb (Szentes F. 1968) is a pleiszto
cénbe sorolták, Schafarzik  F.—V en d l  A. (1929) nyomán, de a pusztazámori 
kavicsbányában Melanopsis impressci maradványok tömegét tartalmazza.

15. Felsőpannóniaiban az Ungula caprae szint alján találunk .elterjedt, 
gyöngykavics fáciesű képződményeket. Ez a pannon (?) főciklusának bázis
rétege. A Tapolcai-, a Devecseri-medencében, a Keszthelyi-hegység peremén 
szinte körös-körül, Ajkától К -re mélyfúrásban a Csingervölgy bejárata felett, 
a magyarpolányi Öreghegyen, Gannán, a Kékkuti-inedencében, Balaton
almáditól Ny-ra az országút bevágásában, Inotától É-ra (K ó k a y  J. 1956), 
Iszkaszentgyörgyön a Tatárhegyen (Telegdi R oth К. 1935), Vértesboglár 
környékén mélyfúrásokban, Felcsúton az öntödei homokbányában és a Budai
hegység D-i részén a szabadsághegyi édesvízi mészkő és agyag fekvőjében 
egyaránt nyomozható. Az inotai és a legutóbbi előfordulás — a Csőrtől Ny-ra 
levő mélyfúrások némelyikében észlelttel együtt — a Congeria balatonica-s 
szint ( =  a pannon 3. ciklusa) kezdő tagja. Ajka és Magyarpolány környékén, 
a Kékkúti-medencében, valamint a Budai-hegységben transzgressziós jellegű,
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amennyiben alsópannóniainál idősebb képződményeken települ. Anyaga fehér 
vagy halványszürke, 0,2—1,5 cm átmérőjű, jól és kitűnően koptatott kvarc
szemcsékből áll. Ezek eredetét egyelőre legkézenfekvőbb az idősebb (felső - 
oligocén—törtön) kavicsokból való áthalmozódás és hullámveréses feldolgozás 
rovására írni. Első lepusztulásbeli termék voltukat semmi okunk feltételezni.

A felsőpannon másik jellegzetes kavicsos képződménye durva helyi anyagú 
abráziós-parti konglomerátum formájában jelenik meg. Lényegesen korlá
tozottabb elterjedésű, bár L óczy L. (1913) számos Balaton északi parti elő
fordulását (Révfülöp, Arács, Vörösberény, Balatonfüred stb.) említi. Üjabban 
Bakonykoppánytól D-re a Somberekén is sikerült kimutatni. Legszebb fel
tárása ma Vörösberény E-i szélén, a muút bevágásában látható. Itt a közvetlen 
környezet triász kőzeteinek közepesen koptatott, 5—25 cm átmérőjű darabjai
ból képződött kavicsokból áll. Bako^^koppánynál dolomit, dachsteini és kréta 
mészkő anyagú kavicsai láthatók. Valószínű ugyan, hogy ez a kavics jórészt 
már a Congeria balatonica-s szint tavának meredek partjait jelzi, egyrészük az 
Ungula caprae szint alján levő gyöngykavics fácieseként keletkezhetett.

16. A pleisztocén kavicsok általános elterjedésűek az egész hegységben. 
Három főtípusuk különböztethető meg: aj maradvány, b) teraszkavicsok, 
c ) törmelékkúpok. Az első típus a hegység belső medencéiben (Csehbányái-,. 
Herendi-, Gyulafirátóti-medence), a teraszkavicsok minden nagyobb patak 
mentén egy-két szintben is nyomozhatok, esetenként messze a síksági terü
letekre (Lóczy L. 1913, F erenczi I. 1924, Szá d e c zk y -K ardoss E. 1938) is 
kiterjedve (Kisalföld, Marcali-medence, Sárrét, Móri-árok, Siófoktól D-re levő 
terület stb.). Törmelékkúpok a Vértes DK-i előterében, a Várpalotai-meden
cében, Aszófőnél, a Keszthelyi-hegység D-i és a Budai-hegység Ny-i előterében 
vannak.

A maradványkavicsok anyagilag és alakilag is anyakőzetükhöz igazodnak, 
amennyiben abból felfelé fokozatos anyagi átmenettel fejlődnek ki; felfelé 
egyre kevesebb lesz a mészkő és a földpáttartalmú kőzetek mennyisége. 
Gyakorlatilag tehát kvarcból állnak. A patakok által szállított, s a teraszokba 
lerakott anyag egy része ebből, más része azonban a hegység összes képződ
ményének kőzettörmelékéből kerül ki. Ennek megfelelően szemcsenagyság, 
anyag és alak szempontjából is nagy inhomogenitásukkal tűnnek ki a te
raszkavicsok.

A törmelékkúpok anyaga viszont homogén, mert 98%-ban középső- és 
felsőtriász dolomit alig koptatott szemcséiből áll. Ezek nagysága 1 — 20 cm 
között változhat. Keletkezésük a pleisztocén éghajlata miatti fokozott apró- 
zódással és az időnként — elsősorban a glaciálisok és interglaciálisok átmeneté
ben fellépő — hatalmas esőzésekkel értelmezhető.

Meg kell emlékeznünk a pleisztocén éleskavicsokról is. A hegység ENy-i 
előterében a maradványkavicsok és a teraszkavicsok felszínén a glaciálisokban 
átzúduló homokviharok a kavicsok legnagyobb részét kifényezte, s sok helyen 
(Tapolcai-, Devecseri-medence, Ganna, Tapolcafő, Ugod, Fenyőfő, Móri-árok, 
Tata, Csákvár, Dunaalmás stb.) éleskavicsokat is kialakított. Az eolikus 
hatásnak kitett kvarckavicsok külseje sárgásbarna limonitos átitatódást kapott.

Nincs kizárva, hogy eolikus tevékenység már a pannon végén is volt, 
hiszen a szárazföldi homokterületek akkor már gyakoriak lehettek, de olyan 
fellépése, amely eolikus képződményeket hagyott hátra, csak a pleisztocénben
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1. táblázat folytatása

és kisebbrészt a holocénben volt (B itczkó E. 1967). L ó c zy  L . (1913) azon 
elképzelése, hogy a bazaltok azért vannak különböző tengerszint feletti 
magasságokban, mert a szél kifújta alóla a laza pannont, teljesen téves. A dús 
pannon növényzet ilyet nem tett lbhetővé. A dunántúli bazaltok pleisztocén 
korát pedig semmi sem bizonyítja.

Befejezve a rétegtani felsorolást, fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy 
a tulajdonképpeni üledékföldtani munkának ezzel csak alapjait akartuk meg
teremteni, a vizsgálatokat ezután kell elvégezni.
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STRATIGRAPHISCHE LAGE DER SCHOTTERBILDUNGEN IM 
TRANSDANUBISCHEN MITTELGEBIRGE

von
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Die vorliegende Arbeit gibt die kurze, zusammenfassende geologische 
Beschreibung der sehottrigen Sedimente verschiedenen Alters, die im Raum 
des Transdanubischen Mittelgebirges allgemein verbreitet sind. Im Rahmen 
der Besprechung der einzelnen Schotterbildungen werden ihre Verteilung, 
Zusammensetzung, Morphometrie, Ausbildung und Genese behandelt. Unter 
Berücksichtigung von wesentlich mehreren, aus Tagesausbissen und Tief
bohrungen stammenden Angaben als früher bewerten die Verfasser das Alter 
und die stratigraphische Lage der viel bestrittenen Schotterkomplexe des 
Mittelgebirges.

Die einzelnen „Schotterhorizonte“  sind in der beigelegten Tabelle dar
gestellt.


