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BEVEZETÉS

A Dunántúli-középhegység területén az elmúlt két évtizedben nagy ütemben folytatódtak az 
ország természeti erőforrásainak kutatását és feltárását célzó földtani-geofizikai előkutatások, 
a részletes földtani térképezés és ezzel együtt a hasznosítható ásványi nyersanyagok prognosztikájá
nak tudományos megalapozása. Ehhez a nagy jelentőségű, népgazdaságilag igen fontos tevékenység
hez kapcsolódik szerény egységként e dolgozat.

A Dunántúli-középhegység nyugati zárótagjának, a Keszthelyi-hegységnek átfogó földtani 
vizsgálatát az elmúlt tíz esztendőben rendszeresen végeztem. A közel 150 km2 kiterjedésű földtani 
tájegység természeti erőforrásainak viszonyait munkámmal megkíséreltem olyan ismeretességi fokra 
emelni, amilyen fokon a középhegység más egységei jelenleg állnak. Ehhez a területen korábban 
folyt kutatások újraértékelését és a legkorszerűbb módszerekkel történő földtani vizsgálatok el
végzését tartottam elsősorban szükségesnek.

Értekezésemben, a terület földtani adottságából eredő lehetőségeket kihasználva, igyekeztem 
módszertanilag is néhány új kutatási eredményt felmutatni, továbbá elsősorban a kőzettan területén, 
a hazai földtani kutatásban még be nem vezetett, új feldolgozásokat végezni. A földtani alapkutatási 
eredményeket közvetlenül felhasználtam a gyakorlati kutatásoknál és a gazdaságföldtani feldol
gozásban sikeresen támaszkodtam az általános földtan tudományos alapjaira, amelyek kutatá
saim első fázisát képezték. Végül a kutatások gyakorlati értékét azzal tettem — a lehetőségekhez 
képest — teljessé, hogy a kutatási terület komplex természeti potenciáljának a földtudomány esz
közeivel feltárható összes tényezőit megkíséreltem összefoglalni.

A dolgozat megírását két okból tartottam fontosnak, az egyik annak a hiánynak a pótlása, 
hogy a Keszthelyi-hegységről az újabb időkben átfogó földtani leírás nem jelent meg. A másik ok 
talán még ennél is fontosabb és közérdekűbb. A földtan területén — a nagy felkészültségű specialisták 
és a korszerű eszközökkel történő felszereltség következtében — ugrásszerűen megnőtt az utóbbi 
időkben a tudomány egyes részterületeinek magas színvonalú művelése. Ezzel azonban nem tartott 
lépést az átfogó, szintetizáló munka színvonala sem módszertanilag, sem mennyiségileg. Kevés 
az ezzel a viszonylag hálátlan, nagy erőkifejtést igénylő és egyre sokoldalúbb felkészültséget meg
követelő feladattal foglalkozó szakember. Az ilyen irányú, egyre sürgetőbb igény kielégítését kíván
tam elősegíteni szerény példámmal. Célom volt még felhívni a figyelmet arra, hogy a robbanás
szerűen növekvő mennyiségű és szélesedő skálájú földtani vizsgálati adatmennyiség információvá 
alakítására és korszerű szintetizálására egyre több erőt kell fordítanunk.

Ezúton mondok köszönetét d b . Sz e n t e s  F e e e n c n e k , aki megismertetett a hegységgel és 
mindazoknak, akik tanácsaikkal, ismereteik átadásával segítségemre voltak. Köszönettel tartozom 
a leírás során hivatkozott speciális vizsgálatok végzőinek, továbbá a célkitűzés megvalósításának 
lehetőségéért d b . E ü l ö p  J ó z s e f n e k , a téma kijelöléséért és a közreadás engedélyezéséért pedig 
d b . K o n d a  J ó z s e f n e k . A kutatómunka közvetlen irányításáért néhai d b . V it á l is  Sá n d o e  pro
fesszor aspiránsvezetőmnek soha el nem múló hálával őrzöm emlékét.

a  Sze b ző
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KUTATÁSTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

A Keszthelyi-hegység és környéke az első áttekintő földtani leírásokban viszonylag sok adattal 
és figyelemre méltó megfigyelésekkel szerepel. A nyugat felől érkező kutatók ugyanis itt érték el 
a Magyar-középhegységet és első friss, részletes leírásaikat innen készítették. Ugyancsak hozzájárult 
az érdeklődéshez a közeli bazaltvulkáni terület tájképi és geológiai érdekessége is, amely már a 19. 
század elején felkeltette az utazó szakemberek figyelmét.

Z ip se k  C. A. (1817) foglalkozott először regisztrálhatván a Keszthelyi-hegységgel. Munkájában 
ír a Keszthely melletti Csókakőn található bitumenes-szaruköves dolomitokról, a Cserszeg környéki 
homokkövekről és természetesen sokat foglalkozik a bazaltokkal.

B e u d a n t  F. S. (1822) klasszikus munkájában leírja, hogy távolból megpillantva a Rezi — 
Vindornyaszőlőstől a tajjolcai mocsarakig húzódó hegységet, morfológiája után ítélve azt bazalt
kúpnak vélte, s a helyszínre érve meglepetéssel konstatálta, hogy a Keszthelyi-hegységet dolomit 
(„Calcaires magnésifére” ) alkotja. Külön foglalkozik a Rezi környékén felismert vékonyréteges, 
bitumenes dolomittal. Másik felismert képződményként a rezi vár falába beépített kemény, tömött 
kvarchomokkövet ír ja le, amit később a környéken feltárásban is megtalált. Ezt a kőzetet a Nagyszál- 
hegyen előforduló finomszemű kvarchomokkővel tartja hasonlónak.

Be u d a n t  1:1 000 000 méretarányú földtani térképén a Keszthelyi-hegységet — viszonylag 
helyes kontúrral — másodkori dolomit területnek ábrázolja a harmadkori lignites agyag, homok, 
és konglomerátum környezetben. Legrészletesebben a környék trachit-vulkánjaival foglalkozik mind 
földtani, mind mineralógiai vonatkozásban.

Ezután több évtizeden keresztül nem közöltek érdemleges adatokat a hegységről. Az 1867 — 
1871 között folyó H a u e r  F. és munkatársai által végzett, ún „bécsi” földtani térképezés lényegileg 
B e u d a n t  felvételének reambulálása volt.

A rendszeres földtani kutatások a Bakony-hegységben lényegében 1869-ben indultak. B öckh  
Já n o s  1874-ben a Földtani Közlönyben jelenteti meg átfogó munkájának a „Bakony Déli részének 
földtani viszonyai” -nak I. részét, majd 1878-ban a II. részt adja közre a Földtani Intézet Évkönyvé
ben. Ez a munka általában az egész Balaton-felvidék földtani megismerésének jelentős állomása, de 
a Keszthelyi-hegységgel nem foglalkozik.

Az 1871-es felvétel alapján B öck h  J. szerkesztette meg az 1:144 000 méretarányú földtani tér- 
képsorozat 9/b lapját, amely a Keszthelyi-hegység területét is tartalmazza. A térképen a Keszthelyi
hegységet, B e u d a n t  egységes dolomit területével szemben, B ö c k h  két mezozóos kőzetre bontja. 
A fődolomiton kívül az edericsi fehér mészkövet, valamint a Rezi környéki makrofaunás, bitumenes, 
szaruköves, lemezes dolomitot egyaránt liász korúnak tünteti fel. Ebből nyilvánvaló, hogy az általa 
felismert Rezi környéki faunalelőhelyek ősmaradvány anyagát akkor még nem határozták meg és 
erre csak később került sor.

Id . L ó c zy  L ajos  1912-ben a B ö c k h  J. által Rezinél felfedezett raeti korú faunalelőhelyről 
21 kagylófajt és egy Placochelys sp. szájpadlás fogat ír le. A kagylók közül 6 faj még az 1870-es 
évekből, B öck h  J. gyűjtéséből származott. A lelőhely leírásánál hangsúlyozza, hogy sem a települési 
viszonyok, sem a rétegtani és kőzettani kérdések nem tisztázottak a Keszthelyi-hegység raeti kép
ződményeivel kapcsolatosan (B ö ckh  J. — Ló c zy  L . 1912).

I d . L ó c zy  tollából 1913-ban jelent meg a „Balaton monográfia” földtani kötete, amely a Keszt
helyi-hegység első, komoly összefoglalását és mindmáig legteljesebb nyomtatott irodalmát jelenti 
a hozzá tartozó 1:75 000 méretarányú térképpel együtt (1913a). A fődolomitról, a kösszeni rétegekről, 
a karai márgáról, az edericsi fehér mészkőről, továbbá a pliocén pontusi rétegek földtani viszonyairól 
részletes leírást ad. Különösen jól illusztrálja a munkát a Keszthelyi-hegységről szerkesztett 4 db 
áttekintő földtani szelvény. L ó czy  kiváló szintetizáló készsége és földtani felismeréseinek mindmáig 
helytálló volta miatt, ezt tarthatjuk a Keszthelyi-hegység kutatástörténetében a legfontosabb 
nyomtatásban megjelent munkának.



Sz e n t e s  F e r e n c  1938 —39-ben folytatott a Keszthelyi-hegység egész területét érintő földtani 
térképezést, több irányú nyersanyagkutatást. A reambuláló tevékenységről csupán rövid, előzetes 
jelentést közöl (1940). 1948-ban már részletesen beszámol a hegységben és környékén előforduló 
kénkovandok földtani viszonyairól, leírást ad a hegység előtereit felépítő „pliocén—pontusi”  rétegek
ről és a pirites agvagösszlet vastagsági, elterjedési viszonyait és ásványos összetételét beható vizsgá
latok alapján ismerteti. A csatolt 1:50 000 méretarányú földtani térképvázlat és a hegység nyugati 
pereméről szerkesztett földtani szelvények egészítik ki a munkát.

Az 1951—52. években folytatott bauxitkutatási tevékenység tovább gazdagította a hegység 
megismerését, melynek során — a korábbi földtani térképek reambulálásával — Sz e n t e s  F. a 
Keszthelyi-hegységről 1:25 000 méretarányú földtani térképet szerkesztett. Bár ez a kéziratos 
földtani térkép és magyarázója a korábbi adatok feldolgozása révén készült és rétegtani, kőzettani, 
faciológiai, hidrogeológiai, gazdaságföldtani vonatkozásban viszonylag kevés új adatra támaszko
dott, mégis rendkívül értékes feldolgozásnak, a klasszikus földtani térképezés iskolapéldájának 
tekinthető. Sz e n t e s  — egyetlen kutatófúrás nélkül, igen rövidre szabott bejárási idő alatt — a 
korábbi adatok szintetizálásával, olyan részletes földtani térképet szerkesztett, amelyet az azóta 
eltelt húsz évben keletkezett adatok, feltárások, laboratóriumi vizsgálatok stb., a képződmények 
szerkezeti, települési és elterjedési vonatkozásaiban, szinte semmiben nem cáfoltak meg.

A Keszthelyi-hegység szerkezeti helyzetéről Sz e n t e s  F. (1972) leszögezi, hogy az rétegtani 
felépítése szerint inkább a Veszprémi fennsíkhoz tartozik, mint a Balaton-felvidékhez, illetve a 
Bakonyhoz.

A hegység egészével foglalkozó kutatási vagy térképezési tevékenység a felsoroltakon kívül 
nem volt. Egyes részterületek feldolgozásáról vagy az egyéb speciális vizsgálatokról a következő 
fontosabb munkák számolnak be :

A cserszegtomaji „festékföld’ ’ előfordulásaival Csil l a g  P á l n é  (1959), valamint geokémiai 
vonatkozásban Bárdossá ' G y ö r g  y  (1961) foglalkozott. K orim  K á l m á n  a Készt helyi-hegység nyugati 
előterének földtani viszonyairól közöl adatokat (1948), M a u r it z  Bé l a  és J u g o vic s  L ajo s  a hegy
séget közvetlenül övező bazaltvulkáni hegycsoport (Zalaszántó — Zsidi-medence peremi Tátika
csoport) földtani felépítéséről és kőzettani—vulkanológiai vizsgálatairól számol be (1949), míg 
Szádeczka ' - K ar d o ss  E l e m é r  és D a r n a y  B é l a  a hegységgel hidrogeológiai vonatkozásban fog
lalkozott és több részadatot közölt. Л. hévízi tó forráshidrológiájával számos kutató foglalkozott az 
idők során. Ezeket részletesen feldolgoztuk és a megfelelő fejezetekben hivatkozunk rájuk. Ugyan
csak jelentős azoknak a szerzőknek a száma, akik a Balaton nyugati medencéjének hidrológiai 
viszonyaival foglalkoztak és így közvetve a Keszthelyi-hegység vízföldtani megismeréséhez is fel
használható adatokat közöltek. 1974-ben a VITUKI karszthidrológiai részlettanulmányokat folyta
tott és több megfigyelő kutat képeztek ki a hegység területén, amelyekből a triász dolomit min
táinak leírását O r a v e c z  Já n o s  végezte. A Balaton környékének részletes építésföldtani térképe
zése során, a M. All. Földtani Intézet kutatógárdája M o l d v á t  L o r á n d  vezetésével, a Keszthelyi
hegység Balaton-parti területrészein a legutóbbi években minden szempontból sok, értékes adatot 
szolgáltatott.

A hegység távolabbi környékének földtani irodalmát, és a felhasznált tudományos eredményeket 
az egyes fejezetekben érintjük, ezért itt külön nem idézzük.



A KESZTHELYI-HEGYSÉG GEOMORFOLÓGIÁJA

A hegység geomorfológiai felépítésének részletkérdéseivel először a századforduló táján, a Balaton- 
felvidéken folytatott kutatással kapcsolatban foglalkoztak. L ó c zy  L . (1891, 1913b) elsősorban a 
Balaton keletkezésével kapcsolatosan tanulmányozta a peremterületeket. Felismerte a Balaton 
partján az egykori vízállás során kialakult eróziós szinlőket, turzásokat, valamint a pliocén, pleiszto
cén és holocén lepusztulás eredményeként létrejött törmelékkúpokat. Utóbbiakat 1:75 000 ma. 
földtani térképén igen szemléletesen ábrázolta.

Ch o l n o k y  J. (1918) további Balaton-parti szinlőket ismert fel. Elsőként írta le a holocén fel
színpusztulás bizonyítékait a Balaton medencéjéről.

Bulla B. (1928) közölt először az egész hegység területét felölelő földrajzi értékelést. Munkájá
nak morfológiai fejezete szükségszerűen számos, ma már főleg a földtörténet, a rétegtan, a szerkezeti 
földtan és a kőzettan tárgykörébe vágó adatot tartalmaz, azonban több vitathatatlanul helyes fel
ismerése van a hegység felszíni formaelemeivel kapcsolatosan. Noha korának úgynevezett deflációs 
munkahipotézisére támaszkodott, az előtéri süllyedékeknek és a sűrű völgyhálózatnak kialakulásával 
kapcsolatos megállapításai már a tektonikai szemlélet elemeit mutatják.

A Balaton közvetlen és távolabbi környékének morfológiai feldolgozásával K orcsmáros I. 
(1938), LángS. (1958), Marosi S. (1970), Pécsi M. (1963, 1969) foglalkoztak. Pécsi Márton 1:300 000 
ma. geomorfológiai térképe (1969) tulajdonképpen az első nyomtatott, korszerű, átfogó morfológiai 
szintézis.

Az 1967 — 1972 között végzett részletes földtani felvételező munka során a Keszthelyi-hegység 
geomorfológiai elemeit is vizsgáltuk. A hegység formaelemeinek leírását és értékelését a területről 
készült légifotók sztereometrikus interpretálásával egészítettük ki. Kutatási eredményeinkről a 
következőkben rövid összefoglalást adunk. Az ismétlések elkerülése céljából a morfológiához csak 
a legszükségesebb genetikai, tektonikai, fejlődéstörténeti, hidrogeológiai és kőzettani leírást közöljük, 
mivel ezek a kérdések a megfelelő fejezetekben részletesen kerülnek tárgyalásra. A vízrajzi adatokat 
a hidrogeológiai fejezetekben, a természetes növénytakaróra és mezőgazdasági, erdészeti kultúr- 
tevékenységre vonatkozó adatokat az agrogeológiai fejezetben részletezzük.

A Keszthelyi-hegység a Dunántúli-középhegység legnyugatibb önálló tagja. A Déli-Bakonytól 
és a Balaton-felvidéktől (mint hegyvonulattól) a Tapolcai-medence, illetve a pliocén végi bazalt
vulkánok választják el. Délről a Balaton nyugati medencéje, illetve a Keszthelyi-öböl, míg északon 
a Várvölgyi-medence (régebben Zsidi-medence) határolja. Nyugati határa kevésbé egyértelmű, azon
ban a hévízi É —D-i irányú tektonikus, eróziós völgy viszonylag jó lehatárolási lehetőséget ad. A vele 
párhuzamosan futó karmacs—alsópáhoki dombvonulat, ami a Zala völgyét választja el a hévízi árok
tól, már a Zalai-dombsághoz tartozik. Ilyen lehatárolás mellett a hegység területe közel 150 km1 2.

A hegység geomorfológiai szempontból igen változatos. A tektonikus felszínalakulással együttjáró 
és rendkívül összetetten ható denudációs-deráziós és szedimentációs folyamatok bonyolult, forma
gazdag geomorfológiai régióvá tették. A felszíni formákat három fő morfológiai egység keretében 
vizsgáljuk :

1. táblás, töréses, felső-triász dolomitrögök és lépcsős tönkök,
2. különböző genetikájú völgyek és medencék,
3. a hegységet övező hegylábfelszínek.
1. Táblás, töréses, felső-triász dolomitrögök és lépcsős tönkök. A hegység fő tömegét alkotó felső

triász dolomit különböző magasságú és különböző mértékben lepusztított tektonikus sasbérceket, 
tönköket képez. Függetlenül a kőzetminőségtől, négy jól elkülöníthető egységet sikerült felismerni 
az alaphegység morfológiájában.

A nyugati részen (A Keszthely—Rezi vonulattól Ny-ra) az erősen lepusztított és jórészt fedett 
triász rögök átlagosan 200—230 m tengerszint feletti magasságba emelkednek. Cserszegtomaj 
környékén több kisebb dolomitrög bukkan a felszínre, míg a köztes deráziós egységeken pannóniai
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1. ábra. A  Keszthelyi-hegység geomorfológiai vázlata
J. >400 m magas tönkfelszín, 2. 300 — 400 m magas tönkfelszín, 3. <300 m magas, részben fedett tönkfelszín,
4. bazaltvulkán felszíne, 5. dombsági hát, 6. enyhén tagolt hegylábfelszín, 7. hegyközi medence, 8. medenceterü
let akkumulációval, 9. tetőfelszín pereme, 10. hegylábfelszín pereme, 11. felszíni vízfolyás, 12. eróziós völgy
időszakos vízfolyással, 13. deráziós völgy, 14. törmelékkúp, 15. terasz, 16. beépített terület, 17. bányaudvar,

18. barlang, 19. töbör, dolina, 20. forrás
Fig. 1. A schematic map showing geomorphological features in the Keszthely Mountains

1. Erosional surface rising to a height of 400 m, 2. erosional surface ranging in height from 300 to 400 m, 3. erosional
surface as high as 300 m, partly covered, 4. basalt volcanic surface, 5. hilly land ridge, 6. moderately rugged pied
mont surface, 7. intermontane basin, 8. basin with accumulation of detritus, 9. top line of mountain, 10. edge 
line of piedmont zone, 11. watercourse, 12. erosional valley with seasonal streams, 13. derasional valley, 14. talus 

fan, 15. terrace, 16. inhabited zone, 17. open pit, 18. cave, 19. sinkhole (doline), 20. spring
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képződmények fedik a mélyebb tönköket, röglépcsőket. A földtani szempontból fiatal környezetből 
kissé kiemelkedő, kis kiterjedésű triász rögökhöz elmosódó hegylábfelszíni perem és számos igen 
enyhe lefutású deráziós völgy, deráziós lépcső tartozik. Erre a területegységre esnek a festékfölddel 
kitöltött és részben bányaműveléssel is feltárt karsztmorfológiai formák, a néhány métertől néhány 
10 méter átmérőig terjedő nagyságú dolinák vagy töbrök.

A második egységet a középső íjásztába tartozó felső-triász dolomit rögök képezik, 300 m körüli 
tengerszint feletti magassággal. Ezt az egységet a Vári-völgy tektonikus vonala választja ketté.

A dolomit rögök a keleti részen sokkal tagoltabbak, mint a nyugatin. Ennek részben tektonikai, 
de főleg egyéb morfogenetikai okai vannak, melyeket később tárgyalunk.

A Vállus—Vonyarcvashegy közötti E —D-i irányú vonal választja el ezt a középmagasságú 
területet a harmadik egységtől, amely a hegység keleti részét alkotja. Ez a morfológiai egység a leg
nagyobb kiterjedésű és a legváltozatosabb rögformákat tartalmazza. A keleti részen az Ederics- 
hegy, a Márvány к őfej tő-hegy, és a Szabad-hegy területe a Szent Miklós-völgyig, 400 m tengerszint 
feletti magasságú egységes fennsík, amelynek közel 1 km széles, 3 km hosszú gerince 20 méteren 
belüli magasságkülönbségeket mutat. Ettől nyugatra az azonos (400 m körüli) magasságú rögök 
már erősebben tagoltak.

A negyedik egység a Rezitől keletre fekvő, szintén 400 m tsz. feletti magasságú, kis kiterjedésű 
hegycsoport (Vár-hegy, Meleg-hegy, Simla-hegy, Bányafő-tető stb.). Ezek a csúcsok morfológiailag 
elütnek a hegység többi részétől, a különböző magasságú fennsík jellegű területektől, mivel több 
különálló hegyes csúcsot alkotnak igen meredek lejtőkkel.

Lejtőkategória szempontjából és a konstans napfényveszteség lehetséges százalékait tekintve 
is jelentős különbség van a négy rög-egység között. Az első, nyugati rögterületen uralkodó a 15° 
alatti, de sok a 0—5° közötti és csak elvétve jelentkezik 15 —35°-os lejtőkategóriába tartozó felszíni 
forma. A konstans napfényveszteség átlagosan 2,5%-os ezen az egységen.

A középső vagy második rögterületen már 40 —50%-ban jelentkeznek a meredek, 15 —25°-os 
lejtőkategóriájú térszínek. Itt a konstans napfényveszteség főleg a Vári-völgy észak—déli iránya 
miatt magas, átlag 5—10% között van. Erre az egységre esik a hegység kulminációs pontja is, a 
Sárkány-erdő horsztján található 448 m-es magassági pont.

A keleti, magas rögterületekhez tartoznak a legmagasabb átlagos lejtőkategória értékek. A keleti 
peremen és néhány köztes völgy oldalában 35°-ot megközelítő átlagos lejtőkategória értékek is jelent
keznek. A konstans napfényveszteség itt már viszonylag magas értékű, 10 — 15% közötti.

A negyedik rög-egység a harmadikhoz hasonló viszonyokat mutat, a lejtőkategória és a konstans 
napfényveszteség lehetséges százalékát tekintve.

A Keszthelyi-hegységet alkotó felső-triász dolomit rögök, illetve maga a hegység tönkje morfo
genetikai szempontból pusztuló, eróziós szigethegységnek is minősíthető, melyet jórészt szintén az 
erózió által — de bizonyos karsztmorfológiai hatások érvényesülésével is — létrejött gerincek, 
illetve völgyközi hátak tovább tagolnak.

A Keszthelyi-hegységnek az elsődlegesen tárgyalt rög-egységeit összefoglalva, a geomorfológiai 
tények az alábbiak :

Az orogenetikus töréses tektonika által kialakított felszínt utólag elsősorban eróziós és deráziós 
(gravitáció, korrózió, fosszilis fagyaprózódás, szoliflukció krioturbáció stb.), deflációs, alárendeltebb 
mértékben karszt-denudációs, valamint antropogén (számos nagyméretű feltárás, dolomitbánya, 
útbevágások stb.) morfogenetikai hatások hozták létre. Más megítélés szerint a nyugati hegység
részben — az első egységen belül — több, részben fedett és exhumált tönk van, köztük nagy ki
terjedésű küszöbfelszín húzódik. A másik három egység sasbércei felszíni tönkök. Igen átfogó értel
mezés szerint a hegység táblás-rögös peneplén. Ennek a megítélésnek azonban csak 1:100 000 méret
arányú morfológiai értékelésnél és ábrázolásnál lényegesen áttekintőbb, pl. 1:300 000 vagy ] :500 000 
méretarányú feldolgozás esetében van létjogosultsága.

2. Különböző genetikájú völgyek és medencék. Az előzőekben tárgyalt alaphegység rögöket kü
lönböző genetikájú völgyek és medencék tagolják. Keleten kevésbé, nyugaton erősebben tagolt a 
morfológia.

Ebben a csoportban a legjellegzetesebb morfológiai elem az E —D irányú vári tektonikus völgy, 
amely kettéválasztja a hegységet. Ez végig meredek oldalú rögökkel szegélyezett, 180 — 220 méter 
széles talpú völgy. Több harántszelvényben dolomitpor-fejtők tárják fel, bizonyítva, hogy a völgy
talp 25 — 40 m vastagságban harmad- és negyedidőszaki lepusztulásból származó törmelék. A Vári- 
völgy tehát szimmetrikus tektonikus-deráziógMeflációs geomorfológiai elem. Az erózió hiányát vagy 
csökkent hatását, ugyanakkor a defláció érvényesülését bizonyítja a Vári-völgv déli bejáratánál 
igen nagy területre szétterített és viszonylag kis vastagságúra lefújt törmelékkúp. A Vári-völgy 
Eagvoskeresztig déli esésű, onnan északra lejt.

Az észak—déli irányú tektonikai preformáció és erózió hozta létre a Szent Miklós-völgyet, a 
Cser-völgyet, a Calder-völgyet és a györöki- vagy Büdöskúti-völgyet. Deflációs hatást itt nem 
regisztrálhatunk.
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A hegység keleti és északkeleti részén az eróziós völgyek juvenilis stádiumban vannak, míg 
a déli és délnyugati részen a hátráló erózió már nagyobb lepusztulást okozott. Általában a hegység 
eróziós völgyeiben a teraszok hiányoznak.

Jelentős belső medence, sajátságos morfológiai elem a Rezi-medence, melyet vetők mentén 
felső-triász rögök határolnak. Területe 7 km2, észak—déli irányban megnyúlt alakú depresszió, 
tengelyében kis hozamú élővízfolyással és ennek eróziós tevékenységével. A medence nagyobb részét 
pannóniai képződmények töltik ki, de helyenként jelentős a pleisztocén—holocén kori lepusztulásból 
származó törmelék vastagsága is. Nyugat felé a Rezi-medence a felsó'-pannóniai alemeletben nyitott 
volt. Délnyugat felé morfológiailag is kiegyenlítettebb térszín választja el a Hévízi-völgytől 210— 
250 m tsz. feletti magasságú gerincvonallal.

3. A hegységet övező hegylábfelszínek. A hegység legváltozatosabb és legdinamikusabb régiója 
a felső-triász dolomitrögökből álló főtömeget övező hegylábfelszíneken alakult ki.

Kiemelten kell foglalkoznunk a Keszthelyi-hegység déli hegylábfelszínével, amely közvetlenül 
érintkezik a Balaton medencéjével. A Balaton-parti fiatal turzások és az észak—déli irányú völgyek 
torkolatában található törmelékkúpok genetikája az irodalomból ismert, így nem részletezzük. 
Külön jelentősége van azonban a Büdöskúti-völgy előtt képződött két törmelékkúpnak, melyek 
közül a nyugati az alsó- és középső-pleisztocén mozgások során nyugat felé forduló völgj^ legalsó 
szakaszán épült. A hordalékkúpok keletkezését illetően ez a morfológiai helyzet igen fontos a kor 
szempontjából, mert azt bizonyítja, hogy ezek a formák az alsó- és a középső-pleisztocén során történt 
kiemelkedés következtében felgyorsult anyagszállítás eredményeként is keletkezhettek.

A legtöbbet vitatott, illetve legjellegzetesebb morfológiai elemek — melyek korábbi feltételezés 
szerint a hegység egész peremén megszakításokkal követhetők — a pannóniai abráziós teraszok. 
Lóczy L. szerint az abráziós teraszok 116 és 136 m tengerszint feletti magasságban helyezkednek 
el. A Szent Mihály-hegyen mindkettő jól tanulmányozható. B u l l a  B. (1928) szerint az alacsonyabb 
az idősebb, míg a 136 méteres szintű abráziós terasz a fiatalabb korú. B u l l a  ismerte fel a pannóniai 
tenger II. abráziós teraszát, mely 200 m magasságú térszínen alakult ki s megszakításokkal jól nyo
mozható a Dobogó-tetőn, a gyenesdiási Vadleány-barlangban, az Ederics-hegyen, a Pohácsi-hegyen 
és másutt.

Kutatásunk során megállapítottuk, hogy — morfológiailag mai tengerszint feletti magasságot 
figyelembe véve — a hegység déli peremén 100—140 m között fordulnak elő feltárásokkal igazolt 
színlők. (A Balatonederics jelű 1:10 000 méretarányú földtani térképen M o l d v a y  L. a 107 —108 
méteres és a 135 méteres színlőt bizonyította.) Véleményünk szerint a színlők különböző helyeken, 
különböző magasságokban való jelentkezése fiatal tektonikus és atektonikus mozgások következ
ményeként is elfogadható.

A hegység nyugati hegylábfelszíne mutatja legkiterjedtebb és legmaturusabb formákat. Az itt 
kialakult (pleisztocén—pannóniai korú) hegylábi félsíkot széles, lapos hátakká szabdalta az erózió. 
A Tapolcai-medence felé találjuk a legegységesebb hegylábfelszínt. A triász röghatárra igen erős 
inflexióval simul a mintegy 1000—1200 méter széles, >5°-os lejtőkategóriájú deráziós törmeléklejtő.

A Gyenesdiás—Keszthely közötti területen a „Balatoni riviera” szintén jól kimutatható, de 
két lépcsőre tagozódik: egy 140 m és egy 160 m tengerszint feletti magasságúra. A Bulla B. által 
felismert, 200 m körüli szintmagasságban jelentkező „Vadleány-barlangi”  abráziós lépcsőt is a fenti 
okokkal (fiatal tektonika) magyarázhatjuk. Harántvölgyek és sűrűbb eróziós tagolódás csak az 
északi részen észlelhetők alárendeltebb mértékben.

Karsztmorfológiai vonatkozásban néhány biztos genetikájú barlang regisztrálását tartjuk szük
ségesnek (B e r t a l a n  K. 1972):

— Balatonederics felett, az „edericsi fehérmészkő” -ben két barlang is található, melyek közül 
az ún. „Szélük” több mint 150 m hosszúságú.

— A Cserszegtomaj területén található „Kútbarlang” , amely a felső-triász dolomit és a felső- 
pannóniai homokkő határán jött létre, jelenleg 800 m hosszban feltárt.

— Balatongyöröktől északra a „Szobakő barlang” tulajdonképpen egy nyitott törés karsztos 
kioldásával keletkezett nagyméretű (6 m hosszú és 7 m magas) kőfülke a karni dolomitban.

— Vállus külterületén, az ún. „vállusi Vadlánlik” szintén kőfülke a fődolomitban, de az előbbinél 
lényegesen szerényebb méretekkel.

— A „Sinka-lik” 14 m hosszú és 4 m magas karsztos üreg a felső-triász dolomitban, melynek 
ásatása (kőtörmelékes agyag) még nincs befejezve.

— A „rezi Vadlánlik” és a közismert gyenesdiási „Vadlánylik” pannóniai homokkőben és 
dolomit-konglomerátumban kialakult, nem tipikusan karsztos jellegű üregek.

Külön csoportba tartoznak a hidrogeológiai fejezetben részletesen tárgyalásra kerülő, hévizek 
(melegkarszt) által létrehozott morfológiai formák, barlangok :

— A rezi Vár-hegy keleti oldalában, felső-triász dolomitban, 350 m tengerszint feletti magas
ságban található hévizes genetikájú barlang (egykori nevei szerint : Rezi-barlang, Várpince, Kőlyuk,
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Melegforrás-barlang), amely 24 m hosszúságban ismert és helyenként 5 méter magas, tágas üreg
rendszer.

— A cserszegtomaji Biked-tetőn három (8, 5 és 3 m hosszúságú) „őshévíz forrástölcsér” talál
ható, 181 m tsz. feletti magasságban.

— A hévízi Dobogó-tetőn 160 m tsz. f. magasságban egy 38 m hosszúságú és 3 m magas hévi
zes barlangot ismerünk.

A jelenkori morfológiai folyamatok közül a Keszthelyi-hegységben három jelentősebb hatással 
kell foglalkozni. Az első az aprózódás, amely elsősorban a kőzettani felépítés, másrészt a lejtőviszo
nyok miatt igen intenzív hatású. Ez csaknem a hegység egész területén uralkodó mállási folyamat. 
A dolomit (a kőzettani fejezetben részletesen leírt struktúrája következtében) igen intenzív fagy- 
aprózódást, a meredek lejtőkön a napsugárzásnak erősen kitett felszíneken inszolációs aprózódást, 
és a víz oldóhatása következtében létrejövő vegyi mállás okozta aprózódást mutat. Ezek a deráziós 
részfolyamatok — a gravitációs expozícióval együtt — igen mobilis és állandó morfológiai hatást 
jelentenek. A hegység talajtakarójában, amely szinte állandóan erodálódik és újraképződik, igen 
nagy százalékban találjuk a durva törmeléktől az iszapfrakcióig terjedő szemcsenagyságú mállott 
dolomitot.

A második jelenkori morfológiai folyamat az areális lemosás. Ezt a hatást mesterségesen befo
lyásolják a közvetlen antropogén és közvetett biológiai (kultúr-nö vény takaró, erdő) paraméterek. 
Az eredeti, természetes okozati elemeket (csapadék, felszíni vízfolyások, lejtési viszonyok, kőzettani 
felépítés stb.) hatásukban csökkentik, vagy éppen növelik.

A harmadik folyamat, amely jelenleg a geomorfológiát alakítja és változtatja a hegység területén, 
illetve közvetlen környezetében: az akkumuláció. Ennek számos kisebb példáját találjuk a Keszthelyi- 
hegység területén, egy fajtájával azonban kiemelten kell foglalkoznunk.

Napjainkban a Keszthelyi-hegység lepusztulási folyamatainak termékei jelentős százalékban 
a Balaton üledékgyűjtőjében akkumulálódnak. Ezt a tényt számos megfigyelésünk és elemzési 
eredményünk támasztja alá.

Balatonedericstől délre, a szigligeti öbölben, Balatongyöröktől keletre, a „Szépkilátónál” , Bala
tongyörök és Keszthely között pedig hat helyen regisztrálható, hogy a hegyláb félsz ínbe, illetve a 
törmelékkúpokba vágódott időszakos felszíni vízfolyások (esetenként torrens jelleggel) a legkülön
bözőbb szemcsenagyságú mállási törmeléket közvetlenül a Balaton medencéjébe juttatják. A fel
töltésre, illetve a beszállított üledékmennyiségre konkrét számítást csak a vízfolyások medrébe tele
pített üledékfogó gátak létesítésével lehet majd végezni.

A másik bizonyíték a hegységből származó üledék intenzív akkumulációjára, hogy például 
Balatongyöröknél, a Szent Mihály-hegy előtti öbölben (egészen Vonyarcvashegyig követhető víz- 
területen) 4 év alatt közel 25 cm vastag iszapfeltöltődést figyeltünk meg és az iszap összetételében 
igen nagy százalékban (17—42%) található a Ca-Mg karbonát, finom törmelék formájában.

Ez a morfológiai elemzés egyrészt a későbbi, földtani fejezetek tárgyalása során használható fel 
a hegység felépítésének pontos értelmezéséhez, másrészt közvetlenül e geomorfológiai folyamatok 
értékelése révén vált lehetővé az a felismerés, hogy a Balaton nyugati medencéjének védelmében a 
Keszthelyi-hegység állandó lepusztulásából származó feltöltődését sürgősen meg kell akadályozni. 
Környezetvédelmi vonatkozásban a későbbiekben erre még visszatérünk.

14



RÉTEGTANI, KŐZETTANI ÉS FÁCIESVISZÖNYOK

A Keszthelyi-hegység korszerű rétegtani leírását és értékelését — a jelenleg elfogadott mód
szerekkel — több irányból kíséreljük meg. Mind litosztratigráfiai, mind pedig biosztratigráfiai szem
pontból elemezzük a hegységet felépítő képződményeket a kronosztratigráfiai szintézis megalkotása 
céljából. Ebből a célból segédeszközként használjuk fel és e fejezetben részletezzük a kőzettani, az 
őslénytani, a faciológiai és ökológiai kutatásainkat.

F e l s ő - t r i á s z

Jelenlegi ismereteink szerint a hegység területén — felszínen és mélyfúrásban a felső-triász 
képződmények a legidősebbek és egységesen tengeri kifejlődésűek.

Kami emelet

A karni emeleten belül három litosztratigráfiai egységet különíthetünk el a Keszthelyi-hegység
ben. Ezek a korábbi elfogadott nevezéktan szerint: a „felső márga csoport” , az edericsi fehér mészkő, 
valamint a fődolomit. Mindhárom kifejlődés ismertetését a Dunántúli-középhegység analóg föld
tani képződményeivel való összehasonlító elemzés mellett részletezzük.

A „felső márga csoport” a Dunántúli-középhegységben

L ó c zy  L. (1913) a Balaton-felvidéken a ladini emelet felső részét képviselő füredi mészkő felett 
települő szürkés színű, jól rétegzett, tengeri, agyagos mészkő-márgaösszletet - mely szerinte az 
egész karni emeletet kitölti — „felső márga csoport”  néven foglalta össze és ide sorolt hat különböző 
kőzetkifejlődést, amelyeket jellemző ősmaradványokkal különített el és egymásba átmenő szinteknek 
tartott.

A Balaton-felvidék legjelentősebb vastagságú felszíni triász képződménye (550 — 770 m) egy 
déli, agyagosabb és egy északi, meszesebb-dolomitosabb vonulatra osztható. A Déli-Alpokból, mint 
típusterületről leírt raibli szint (Trachyceras aonoides), valamint a Tropites subbullatus által jellemzett 
szintet képviselő finomtörmelékes-, meszes üledékek a Dunántúli-középhegységben is a karni emelet 
hasonló kifejlődését alkotják. Néhány általános, közös kőzettani, őslénytani és faciológiai jellemző 
alapján összefoglalható, azonban számos kőzettípust tartalmazó összletként kell kezelnünk. Ezt a 
tényt erősíti meg az Északi-Bakonyban mélyült Bakonyszűcs 1. számú fúrás által feltárt rétegsor. 
Itt a felszíntől 1172 m-ig a fúrás végig karni, meszes-márgás, aleuritos rétegsorban haladt (3. ábra).

A karni emeletbe tartozó „felső márga csoport” általánosabb elterjedésű és a Balaton-felvidéken 
kívül az Északi-Bakonyban Veszprém környékén és a Déli-Bakonvban is felszínközeiben települ, 
jelentős vastagságú összletet alkotva. Valószínűleg a Déli-Bakony és az Északi-Bakony egyéb terü
letein is több helyen megvan a fődolomit, illetve a fiatalabb mezozóos képződmények alatt.

Ezt a jelentős földtani képződményt a Balaton-felvidéken és a veszprémi előfordulásokon kívül, 
L ó c zy  L . és L aczk ó  D. munkássága óta, mind ez ideig nem dolgozták fel részletesen. A  kéziratos 
irodalomban, térképezés és egyes fúrások leírása révén nyert adatokon kívül, kőzettani-faciológiai 
szempontból jelentősebb feldolgozás nem található. Ezért, amikor a keszthelyi-hegységi legidősebb 
triász képződményt, a karni mészmárgát részletesen le kívántuk írni, ahhoz az alkalmazott petrográ- 
fiai módszerek és a felhasznált irodalom rövid általános körvonalazása mellett, néhány kérdésben 
összehasonlító, elemző munkát kellett folytatnunk a Dunántúli-középhegységre kiterjedően. Ez a 
fent említett hiányosságok miatt azt jelenti, hogy részvizsgálatokat kellett végezni a balaton-felvidéki 
és az északi-bakonyi alapszelvényekben az egzakt összehasonlítási lehetőség megteremtése céljából.
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Talaj, lejtőtörmelék 
Tőzeg, lápföld
Áthalmozott törmelékkúpok

Folyami homok, lösz, áthalmozott lösz 
Törmelékkúpok, lejtőtörmelék

Folyóvízi kavics 

Fluvialis homok, tavi agyag 
Édesvízi mészkő 
Lignit
Congeria balatonica szint 
Agyagmárga, aleurit 
(Karmacsi homokkő)
Congeria ungula caprae szint, felső 
részén pirites, markazitos agyaggal 
Aleurites agyagmárga lignittel 
Alapkonglomerátum 
Dolomit anyagú breccsia________

Nannoplanktonos, kaolinites agyag 
(Cserszegtomaji Kaolinites Agyag Formáció)

Lémezes szaruköves dolomit,
bioklasztitos mészkőlencsékkel (Rezi Formáció)
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tagolódó, helyenként algás (Dasycladacea ), 
kistermetű Mollusca héjtöredéket tartalmazó 
réteges-pados-szirtes, bitumenes dolomit, 
agyagbetelepüléssel
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Mészkő (Edericsi Mészkő Formáció)

Mészmárga

2. ábra. A Keszthelyi-hegység földtani felépítésének ideális szelvénye 
Fig. 2. Generalized columnar section showing the geological setting 
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3. ábra. A  Szent Miklós-forrási és bakonyszűcsi karni mészmárga összetétele 
1. Agyag, 2. meszes agyag, 3. homokos (kőzetlisztes) agyag, 4. agyagmárga, -5. homokos 
(kőzetlisztes) agyagmárga, 6. márga, 7. homokos (kőzetlisztes) márga, 8. mészmárga, 
9. homokos (kőzetlisztes) márga, 10. mészkő, 11. agyagos mészkő, 12. homokos (kőzetlisz
tes) mészkő, 13. homokkő, aleurit, 14. agyagos homokkő, aleurit, 15. márgás homokkő, 

aleurit, 16. meszes homokkő, aleurit, 17. erősen meszes homokkő, aleurit 
Fig. 3. Composition of the Carnian calcareous marl at Szent Miklós spring

and Bakonyszűcs
1. Clay, 2. calcareous clay, 3. arenaceous to silty clay, 4. clay marl, 5. arenaceous to 
silty clay marl, 6. marl, 7. arenaceous to silty marl, 8. calcareous marl, 9. arenaceous to 
silty marl, 10. limestone, 11. argillaceous limestone, 12. arenaceous to silty limestone, 
13. sandstone and siltstone, 11. argillaceous sandstone and siltstone, 15. marly sandstone 
and siltstone, 16. calcareous sandstone and siltstone, 17. sandstone and siltstone with very

high contents of lime
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A Keszthelyi-hegységben a karni korú típusos mészmárga előfordulások Vállustól délkeletre, 
a Szent Miklós-forrásnál, valamint Lesencetomaj mellett, az Eberi-erdőben találhatók a felszínen.

A Szent Miklós-forrásnál feltárt mészmárga, a fölfelé közbetelepülő dolomitpadokkal, folyamatos 
átmenettel csatlakozik a konkordáns településű, azonos dőlés-, illetve csapásirányú, ugyancsak karni 
korú fődolomithoz. A feltárás jól szelvényezhető (4. ábra).

Az Eberi-erdőben a 415 m magassági pontnál, valamint ettől nyugatra a 350 m tsz. feletti ma
gasságban követhető nyomon a kőzet, több kisebb foltban, rossz feltárási viszonyok között. Mélyfúrás 
híján a mészmárgának a feküképződményekhez való kapcsolatát nem ismerjük.

A biosztratigráfiai vizsgálatok, paleontológiái vizsgálatok során részben a korábbi gyűjtések, 
meghatározások és leírások újrafeldolgozását, részben pedig értékelhető új formák meghatározására 
irányuló munkát végeztünk.

A Szent Miklós-forrásnál felszíni feltárásban tanulmányozható mészmárgából a korábbi és a 
jelenlegi kutatások során gyűjtött ősmaradvány-együttes a következő :

Algae: Gyroporetta sp. — Sporomorpha (det. : B ó n a  J.) : Ovalipollis ovális K r u t z s c h , Inaperturo- 
pollenites sp., Aratrisporites sp., Chordasporites sp., Enzonalasporites sp., Patinasporites sp., Podo- 
carpus típusú fenyőpollen. — Foraminifera (det.: Sc h e f f e r  A.): Variostoma praelongense K r is t . —  
T o l l m ., Spirilina sp., Frondicularia sp., Dictyotidium sp. (plankton), Textularia sp. — Silicispongia: 
Leiospongia radiciformis M ü n s t ., Stellospongia lóczyi V i n ., Thaumastocoelia baconica V i n . — Ant- 
hozoa: Montlimltm obliqua M ü n s t ., M. norica F r e c h , M. septafindens V o l z , Thamnasteria zitteli 
W ö h r m . — Brachiopoda: Spiriferina bittneri F r e c h , Thecospira cf. semseyi B it t n ., Rhynchonella 
sp. — Lamellibranchiata: Costatoria inaequicostata (K l ip s .), Augustella angusta B it t n ., Schaf- 
haeutlia cf. mellingi H a u e r , Mysidioptera cf. temdcostata B it t n ., Lopha montis caprilis K l ip s ., 
Arnauropsis sp. — Echinodermata : Cidaris sp.

Biosztratigráfiai szempontból döntő fontosságú a jelentős egyedszámmal előforduló Variostoma 
praelongense K r is t . — T o l l m . faj, amely alapján a Szent Miklós-forrásnál feltárt mészmárga korát 
a karni emelet legaljára, a cordevoli alemeletbe soroljuk (Trachyceras aon szint). A fauna normális 
sótartalmú tengeri fáciesre utal.

Karai mészmárga a Keszthelyi-hegységben

NY

r / r  TJ\
z á z a

4. ábra. A  Szent Miklós-forrás melletti feltárás földtani szelvénye 
1. Dolomit, 2. agyagos mészkő, 3. márgás dolomit, 4. vékonyréteges mészmárga, 

kissé agyagos, kőzetlisztes mészkő 
Fig. 4. Section of the rock sequence at Szent Miklós spring 

1. Dolomite, 2. argillaceous limestone, 3. marly dolomite, 4. thin-banded 
calcareous marl and argillaceous to silty limestone
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Kőzettani vizsgálatok

A kőzetanyag optikai-mikroszkópos, elektronmikroszkópos, kémiai analitikai, termoderiva- 
tográfiás, színképanalitikai, üledékkőzettani módszerekkel végzett vizsgálatainak értékelését a jelen
legi üledékképződési és a diagenetikus folyamatok korszerű értelmezésével, valamint az újabb 
osztályozási és nevezéktani rendszerek kritikai alkalmazásával végeztük el.

Makroszkóposán a kőzet világosabb—sötétebb szürke színű, helyenként sárgás-barnás foltokat 
és repedésmenti csíkokat mutató (felszínközeli oxidáció eredménye), finomszemcsés, tömött, kagylós 
törésű, változó karbonáttartalmú, vékony lemezestől a vékony padosig (3 — 300 mm-ig) változó 
vastagságú rétegzettséget mutató márga-mészmárga-agyagos mészkő. A mészmárgát olyan elkülönült 
részecskék (alloklasztikus frakció, szemcsék stb.) alkotják, amelyek kalcitanyagúak és alsó méret
határuk a 0,03 mm körül van, ami megegyezik a Leighton —Pendexter-féle mikrit sorozat határával, 
és a terepi gyakorlatban erős nagyítóval még elkülöníthető minimális szemcseméret is ez.

Mikroszkóposán irányítatlan textúrájú, inhomogén kristályos kőzet. Ásványai: kaiéit, dolomit, 
agyagásványok, kvarc, limonit, pirít, földpátok. A kőzet finomdiszperz üledékből származik. A kalcit 
anyagában a klasztikus és vegyi elegyrészarány 3:1. A vegyi alkotók között az orto- és allokemikus 
alkotórészek aránya 1:1.

A röntgendiffrakciós vizsgálat szerint a kőzet kb. 7%-a kvarc és !)3%-a karbonátásvány. Ez 
utóbbiból kétféle különíthető el:

1. A kalcit a mintának kb. 82%-át alkotja. A röntgendiffrakciós felvételek alapján a 3030 és 
1014 reflexiós csúcsok eltolódásából kiszámítható a Mg-helyettesítés mértéke. A minta két részéből 
készült felvételeken a kalcit 1014 reflexiós csúcsának eltolódásából számítva a világos (sárgásszürke) 
rész kalcitja nagyobb Mg tartalmú mint a sötétszürke részé. A világos részben a kalcit kb. 1,7 mol% 
MgC03-ot, míg a sötétszürke részben kb. 0,9 mol% MgC03-ot tartalmaz.

A röntgendiffrakciós felvételeken a törmelékes, szállított, illetve a helyben keletkezett kalcit 
között különbség mutatkozik.

2. A kalciton kívül egv másik karbonátásvány a kőzet felépítésében kb. 11 — 12%-ban vesz 
részt. Ez a vizsgálatok szerint szerkezetileg a dolomittípusú ásványok csoportjába tartozik. Ref
lexiós csúcsai alapján ankeritnek határozható, de a széles csúcsok arra utalnak, hogy a szerkezetben 
a nehezebb Fe++ ionok az ideálisnál nagyobb mértékben épülnek be a Mg-pozíciókba. Az ásvány 
összetétele tehát, a Ca(Mg,Fe)(C03)2 képlettel írható le, ahol Mg<Fe.

Az ortokemikus elegyrészek kisebb hányadát a mikrokristályos kalcitiszap adja. Az 5 g alatti 
szemcsenagyságú áttetsző szemcsék viszonylag gyors kicsapódású, normál kémiai csapadéknak te
kinthetők, azonban rövid elsodródást az erős nagyítású szemcsealak-vizsgálatok alapján ezeknél is 
valószínűsíthetünk. A helyben kicsapódott, 5 — 15 p átmérőjű pátos kalcit főleg kötőanyagként 
jelentkezik a kőzetben (I. tábla).

Az allokemikus elegyrészek típusai közül kizárólag az intraklasztok és a fossziliák csoportjába 
tartozó szemcséket, kristályokat sikerült felismerni a kőzetben (oolitot, onkoidot, pel letet stb. nem 
találtunk a csiszolatokban).

Az intraklasztos elegyrészek közül felismerhetők (és az egyidős képződmények darabjainak 
minősíthetők) a gyengén konszolidált üledékből feltöredezett, az áramlatok révén áthalmozott, 
több pátos vagy mikrokristályos kalcitszemcsékből álló akréciók, melyek mikritként jelentkeznek 
a kőzetben (I. tábla). Ugyancsak allokemikus elegyrészeknek tekinthetők a kőzetben előforduló 
ősmaradványelemek, főleg Foramini fera-, korall-, Bryozoa- és mészalga töredékek.

A klasztikus kőzetalkotókat vizsgálva megállapítottuk, hogy a karbonátanyag — közel 100 db 
csiszolatból kimért érték szerint — 75%-ban alloklasztikus elegyrészekből áll. Rendkívül változatos 
szemcseméretű, főleg mikrites, mikrosparitos és alárendelten sparitos szemcsekategóriájú. A kalcit 
anyagú kőzettörmelék mellett néhány százalékban dolomitszemcsék is előfordulnak.

Genetikailag a karbonátos kőzetalkotóknak az alloklasztikus elegyrészek csoportjába tartozó 
elemeit — a későbbiekben részletezett tanulmányok alapján — terrigén eredetűnek tartjuk.

A karbonátos elegyrészek mellett a legfontosabbak az agyagásványok. Mikroszkopikusai! erősen 
hintett formában jelentkeznek (II. tábla). Helyenként a karbonátos, mikrokristályos szövet között 
sűrűbb koncentrációkat alkotnak, máshol pedig a durvább szemcsés kalcilutitot kíséri rosszul jel
lemezhető, iszapfolyás jellegű struktúrával. A DTG vizsgálatok alapján a mészmárga agyagásványai 
illit típusúak.

Az átlagos kőzetösszetételben a 20 — 30%-nak adódó sósavban oldhatatlan maradék 56%-a 
agyag, 27%-a iszap, illetve kőzetliszt, 17%-a finom homok.

A szemcseösszetételi vizsgálatok nem adnak helyes eredményeket, mivel az agyagásványok 
koagulátumok formájában a durvább frakciók felé torzítják a tényleges szemcseösszetételt.

A karai mészmárgában homogén réteglemezekre nem bornló, horizontális, párhuzamos réteg
zettséget figyelhetünk meg. Osztályozott rétegzettséget, vízáramlás erősebb hatását a kőzet nem 
mutatja. A ferderétegzettségnek és hullámos rétegzésnek egyik válfaját sem ismertük fel. A réteg

19



vastagság a Campbell-féle beosztás alapján a következő kategóriákba sorolható : általában közepesen 
vastag réteg (10 — 20 cm), vékony réteg (3 —10 cm). Kivételesen közepesen vastag réteglemez (1—3 cm). 
A feltártság hiányában az üledékképződés ciklusosságára adataink nincsenek.

A kőzetanyag — az illit típusú agyagásványok kristályossága alapján — a közepesnél erősebben 
diagenetizált. Az agyagásvány modulus :

illit %
illit % + illit—montmorillonit% + montmori Honit % 0,5 — 0,6

között változik a kőzetben. Ez jelentősebb betemetődési mélységet jelez. (A Bakonyszűcs 1. sz. 
fúrásban 800 — 900 m közötti mélységben jelentkeztek ilyen arányok.)

A mészmárga szervesanyag-tartalma az oldhatatlan maradék 0,63 — 0,95%-a, ami a hozzá tartozó 
kőzet 0,2—0,3%-ának felel meg. Statisztikusan az alacsonyabb C03 tartalmú, agyagosabb kőzettí
pusokban magasabb a szervesanyag-tartalom. Ennek további vizsgálata az egyre fontosabbá váló 
szénhidrogén-anyakőzet kutatások vonatkozásában ennél a kőzettani egységnél kiemelt jelentőségű.

A szénhidrogén-anyakőzet vizsgálatoknál elsősorban az játszik szerepet, hogy az eredetileg a 
kőzetanyaggal együtt betemetődött szervesanyag megfelelő mértékben diagenetizálódott-e. A Szent 
Miklós-forrási mészmárga néhány kőzetmintáján végzett vizsgálatunk sem petrológiai, sem pedig 
geokémiai szempontból nem ad kielégítő választ a Dunántúli-középhegység egyik legjelentősebb 
képződményének ilyen tulajdonságairól. A korszerű feldolgozásnak ki kell terjednie a Veszprémi 
Márga Formáció Balaton-felvidéki, Veszprém környéki és észak-bakonyi előfordulásaira is.

Az elemanalitikai adatokat az 1. és 2. táblázatban igyekeztünk összehasonlító jelleggel bemutatni 
elsősorban azzal a céllal, hogy a mészmárga litosztratigráfiai egységességét alátámasszuk a Dunántúli
középhegységben. A színképanalitikai vizsgálatok szerint jelentősebb geokémiai dúsulást egyetlen 
elem sem mutat. Fontos eredmény viszont a nagymértékű azonosság, amely a Szent Miklós-forrási 
mészmárga és az észak-bakonyi karni márga kifejlődések között a ritkaelem összetételben meg
nyilvánul.

A kőzettani és elemanalitikai vizsgálatok eredményeinek ö s s z e f o g l a l á s a k é n t  meg
állapíthatjuk, hogy a felső-triász üledékgyűjtőben uralkodóan karbonátos kőzetek keletkeztek és 
a Dunántúli-középhegységben is ezek vannak túlsúlyban. A mészkő- és dől omit képződés alapvető 
feltételei biztosítva voltak az egész felső-triász folyamán. Ezért a terrigén anyag fokozottabb mértékű 
felhalmozódását — az egyébként gyors üledékképződésre valló nagy vastagságú összletben — az 
általánosan elfogadott okok közül kizárólag a lehordási terület kiemelkedése, morfológiai, tektonikai 
változása, a partvonal tartós változási folyamata okozhatta. (A másik két ok : a kémiai aktiváltság 
csökkenése és az áramlási viszonyok specifikus hatásainak érvényesülése egyaránt erősen redukált 
rétegsorokat eredményez, ezért ezeket a karni mészmárga esetében el kell vetnünk.)

1. táblázat 2. táblázat

A karni mészmárga színképelemzési vizsgálata (ppm) Teljes kémiai elemzések
Speetrographic analyses (ppm) of the Carnian calcareous mari értékhatárai a Szent Miklós-

forrási mészmárgában (%)

Elem

* Bakonyszűcs 1. sz. fúrás 
(48 db mintából)

** Keszthelyi-hegység 
(26 db mintából)

Limiting values (%) by complete 
chemical analyses of the 

calcareous marl at Szent Miklós

általában súlyozott általában súlyozott
spring

átlag átlag
Si03 12,99-18,70

Pb 10-30 12 10-15 10 Ti02 0 ,1 8 - 0,26
Cs 6 -8 0 30 6 -1 8 10 A120 3 3 ,1 2 - 4,72
V 75-300 170 10-30 16 Fe2C>3 1 ,40 - 2,16
Ti 1500-10 000 5200 1000-3000 1200 FeO 0 ,5 2 - 0,94
Cu 30-160 75 25 -6 0 40 CaO 30,40-40,60
Ag 0 ,4 -8 ,0 0,5 0 ,1 -4 ,0 0,1 MgO 1 ,60 - 3,00
Ni 10 -85 45 10-50 25 MnO 0 ,0 0 - 0,51
Cv 50-200 90 10-60 40 k 2o 0 ,0 0 - 0,99
Со 3 8 -2 0 8 8 -2 0 10 NaaO 0 ,0 0 - 0,49
В 55-250 100 5 0 -8 0 60 P2O5 0 ,0 0 - 0,02
Sr 25-130 75 80-120 100 Nedvesség 0 ,3 1 - 0,40
Mn — — 600—1000 850 Izz. veszt. 33,92-35,00
Sn — — 32,5-16,0 8 c o 2 32,10-34,70

Elemzést végezte: * MÄFI Geokémiai Laboratóriuma.
** OFKFV Komlói Laboratóriuma.
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A karni mészmárga kőzettani paraméterei 
Petrological parameters of the Carnian calcareous marl

3. táblázat

Kőzet alkotó Ásványtani, kémiai jelleg Szemcseméret
Ы

Átlagos
kőzetbeli

gyakoriság
(%)

Megjegyzés

1. Karbonátos alkotórészek 
1.1. Szingenetikus, epigenetikus

79

(autigén) kőzetalkotók 25
1.1.1. Ortokemikus kalcimikrit Afenokristályos és mikrokristá-

lyos СаСОз (kaiéit) 1 -.5 4 Diagenetikus és he-
lyettesítéses ele
mekkel együtt

1.1.2. Ortokemikus kalcit-pátit Finomkristályos СаСОз (kaiéit) 5 -1 5 5
1.1.3. Allokemikus intraklasztit Finom- és közepesen kristályos

СаСОз (kaiéit) 10 -50 0
1.1.4. Allokemikus bioklasztit

(biomikrit, biopátit) Finom-, közepes, durván kristá-
lyos СаСОз (kaleit-aragonit) 25-250 5 Bentosz fajok

1.1.5. Allokemikus dolomit Finomkristályos Са1%(СОз)г 5 -1 5 9

1.1.6. Másodlagos kaiéit 
1.2. Szállított alkotórészek

Tűs-rostos kristályos СаСОз 15 — ISO 3 Hasadékkitöltés

(extraklasztitok) 54
1.2.1. Alloklasztikus kalkarenit СаСОз (kaiéit) 50-125 10 Diagenetikus alko-

tokkal együtt
1.2.2. Alloklasztikus kalcilutit СаСОз (kaiéit) 5 — 50 2(1
1.2.3. Alloklasztikus bioklasztitok СаСОз (kaleit-aragonit) 10 [r -25  nini 10 Nekton, plankton

fajok
1.2.4. Alloklasztikus dolomit CaMg(C03)2 törmelék 5 — 50 0 Másodlagos

2. Sósavban oldhatatlan
alkotórészek 19,8

2.1. Agyagásványok
2.1.1. Iliit típusúak Törmelékes, finomkristályos 0 - 5

15 
11 Finomdiszperz koa-

gúlát um
2.1.2. Montmorillonit típusúak Lemezes, ronesoltkristályos 0 - 8 4
2.2. Kvarc (kőzetliszt) Finom- és közepesen kristályos

sío2 5 -8 0 3 Biztosan terrigén
2.3. Kovaliszt Amorf SÍO2 3 -1 5 I Részben biogén

eredetű
2.4. Limoni t Amorf és afenokristályos 0 - 8 0,8 Erősen hintett

3. Szerves anyag 1,2

3.1. Huminit Amorf kioldhatatlan 1,1 Kismértékű diage-
nezis állapotában

3.2. Bituminit Amorf kioldható 0,1

A karni mészmárga üledékképződése során a karbonát anyagú finom törmelék felhalmozódása 
ugyanolyan mechanikai folyamat keretében és ugyanolyan hidraulikai törvények hatása alatt 
történt meg, mint az összes többi törmelékes üledékes kőzet képződésénél fennáll.

Kőzettani, ásványtani és kémiai szempontból a mészmárga részletes (fény- és elektronmikrosz- 
kópi, DTA, röntgen, nedves analitika stb.) vizsgálata révén a 3. táblázatban összefoglalt eredményeket 
kaptuk.

A biztosan terrigén alkotórészek változó aránya miatt a kőzetet különböző parttávolságban 
keletkezett, illetve oszcillációsán változó partvonalú, sekélytengeri képződményeknek minősítjük.
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A balatonedericsi mészkő 
( =  Edericsi Mészkő Formáció )

A Keszthelyi-hegység délkeleti oldalát meredek falakban jól feltárt tengeri mészkő alkotja. 
A hegység túlnyomó részét felépítő fődolomittól olyannyira eltér, hogy már az első részletes földtani 
térképezés során elkülönítette B ö c k h  J. (1871) az 1:144 000 méretarányú, D9 számú sümegi térkép
lapon, mikor is a képződményt liász korúnak ábrázolta.

Lóczy L. (1913a) a diszeli mészkővel azonosította és a „felső márga csoport” -ba tartozó képződ
ménynek tekintette. Felismerte, hogy közvetlen feküje a konltordáns településű fődolomit.

Sz e n t e s  F. (1953) szerint a balatonedericsi fehér mészkő azonos a sándorhegyi mészkővel, 
noha kőzettani jellege eltérő. Eszerint ladini korú volna a képződmény. Később azonban a K olo zsvár i 
G . által meghatározott Thecosmilia de filippi St o p p a n i telepes korall jelenléte miatt nóri korúnak 
minősítette a mészkövet. így került a veszprémi 1:200 000 ma. földtani térkép rétegtani oszlopába, 
valamint a térképmagyarázóba is nóri képződményként. Ezt az ellentmondást a Thecosmilia faj 
kormeghatározó szerepének téves értelmezése okozta. A balatonedericsi mészkő elkülönített képződ
ményként való vizsgálata mindenképen indokolt, ezért a következőkben saját kutatási eredményeink 
leírásánál is így járunk el.

Balatonedericstől nyugatra és délnyugatra emelkedik az Ederics-hegy. Oldalát közel észak—déli 
csapásirányú vető mentén természetes és mesterséges feltárások sora teszi hozzáférhetővé a földtani 
észlelések számára. A kőzet világosszürke, sárgás vagy szürkésfehér színű, tömött mészkő. A merede
ken álló (40 — 60° dőlésű), rosszul rétegzett, illetve 0,4—1,8 méter vastag padokat alkotó képződményt 
számos karsztos üreg, kioldott repedés járja át. Helyenként a padosság nem ismerhető fel, szirtes - 
tömbös kifejlődést mutat a mészkő. A felsőbb szintekben a rétegzettség kifejezettebben jelentkezik, 
sárgásabb, szürkésebb, már dolomitos közbetelepülések váltakozásával.

Makroszkóposán a balatonedericsi mészkő rendkívül változatos kőzettani jellegeket mutat. 
Az előzőekben leírt rétegzettségi és színbeli variabilitása mellett, elsősorban a kőzetszöveti jellegek 
sokfélesége jellemzi a kőzetet. Helyenként tömött, kagylós törésű, rideg, máshol repedésekkel átjárt, 
üreges szerkezetet mutat a mészkő. A repedésekkel átjárt, üreges részekben gyakran limonitos 
bekérgeződés látható, vagy igen finom kristályos kalcit tölti ki azokat.

A kioldással keletkezett üregek falán durvább kristályos kalcit jelentkezik, máshol sárgás színű 
aragonitkéreg észlelhető. Legtöbbször a kőzet erősen kristályos, inhomogén, szemcsés szövetű, 
néhány helyen mészmárga jellegű, földes törésű, kevésbé átkristályosodott. Általánosan jellemző 
a kőzetre az igen nagy ősmaradványtartalom. Az uralkodó mennyiségben levő algák és korallok 
mellett egyéb zátonyalkotó, illetve zátonykörnyezetre utaló ősmaradványok ismerhetők fel (IV. táb
la). A makrofaunából a Mollusca fajok csaknem teljesen hiányoznak.

A balatonedericsi mészkő ezen alapvető tulajdonságai kutatásainkat a zátonyfáciesekkel való 
összefüggések és analógiák elemzése felé irányította.

A „bioherm” (melyet eredetileg Cu m m in g s  és Sc h r o ck  1928-ban vezetett be) a mai szakiro
dalomban nemcsak az élő zátonyalkotó közösség zónáját jelöli, hanem idesorolják az ún. reef-hof-ot, 
azaz az élő zátonyt körülvevő és a belőle származó zátonyelőtéri, valamint a zátony mögötti terület 
üledékeit is (Sc h ä fe r  W. 1969). A fosszilis zátonyfáciesek vizsgálatának is ez a beosztás képezi az 
alapját. A kutatások a központi zátonyterület (central-reef), a zátonyelőtér (fore-reef), a zátony 
mögötti tér (back-reef), valamint a távolabbi zátonykörnyezet (off-reef) lito- és biofaciológiai elkü
lönítésére, meghatározására irányulnak (Co u ld  P. N. 1952, Sc h ä fe r  W. 1967, Z a n k l  H. 1969, 
Sch olz  G. 1973). Ezek figyelembevételével vizsgáltuk a balatonedericsi mészkövet.

Biofácies vizsgálatok

Az ederics-hegyi kis kiterjedésű, rétegzetten, tömeges organogén kőzettest (5. ábra) és a hozzá 
csatlakozó padosán rétegzett, szintén igen nagy bioklasztit tartalmi! mészkőtömeg — amelyek 
együttes kiterjedése 200 V 1000 m — egyaránt egy fosszilis, szerves zátonyegyüttes maradványa. 
Erre utal az összlet makrostruktúrája is.

A kőzetben az eredeti zátonyszerkezet és a zátonytörmelék aránya 1:9, azon túlmenően, hogy 
az eredeti zátonyváz közel 50%-a is tartalmaz finomabb bioklasztitot. A zátonyváz tulajdonképpen 
zátonycsomókra (patch-reef) oszlik. Ezek a korallokból vagy algákból álló méteres nagyságrendű 
csomók ott észlelhetők, ahol a zátonyképző telepek uralkodó mennyiségben helyben maradtak.

A makroszkópos vizsgálatok - a kőzetanyag " átkristályosodottsága miatt — kiterjedtek a 
hosszú idő óta feltárt és kipreparálódott kőzetfelületekre, valamint a képződményből származó 
szintén igen jól kipreparálódott felületű törmelékre is. Az anyag megtartásából következően nem 
nyílt alkalom a finomabb paleontológiái meghatározásokra, azonban a bioherm felépítésében részt 
vevő ősmaradványcsoportok százalékos megoszlása viszonylag egzakt módon megállapítható. Vizs
gálataink során jól elkülöníthetők voltak az egykori zátonyt alkotó- és a zátonyt lakó ősmaradványok.
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5. ábra. Az Ederics-hegy földtani szelvénye
1. Alluvium, 2. fődolomit, 3. rétegzett biogén mészkő, 4. zátonymészkő, 5. felső-pannóniai homokkő,

6. holocén durvatörmelék 
Fig. 5. Geological section of Ederics-hegy

1. Alluvium, 2. Hauptdolomit, 3. bedded biogenic limestone, 4. reef limestone, 5. Upper Pannonian
sandstone, 6. Holocene coarse detritus

Zátonyalkotók
A zátonyalkotók közül legjelentősebbek a k o r a i t o k .  Ezek közül a „ T h e c o s m i l i a ,,Mont- 

livaltia” -, és , ,Thamnasteria” - féléket különítettük el.
A ,,Thecosmilia”  sp. indet.* 10 mm körüli kehelyátmérőjű, erősen elágazó telepeket alkotó 

korall, mely a központi zátonytestben 1—2 m2-es területeken található. A kelyhek mintegy 50%- 
ban növekedtek „függőlegesen” . A szejitumok nem rekonstruálhatók pontosan, a kelyhek között 
(amelyek telepen belül 20—40 mm-re vannak egymástól) haránthidak nem észlelhetők.

A „ MonÚivaltia”  sp. indet, helyenként 25 — 30 mm átmérőjű kehellyel, magános és egyszeres, 
ill. kétszeres sarjadzással elágazó telejjes korallként jelentkezik. Néhány példányon 50 mm körüli 
kehelyátmérőt is mértünk. Septum formáját nem lehetett pontosan meghatározni, azonban a „The- 
cosmiliáktól”  eltérnek és a jelzett kehelyátmérők is indokolják a „Montlivaltia” genusba sorolásukat.

A „Thamnasteria”  sp. indet. 10—15 mm kehelytávolságú egyedek gumós és kúpos telepeket 
alkotnak. A megfigyelés szerint 10—15 cm átmérőjűek ezek a gumók. A kúp alakú telepek — a töre
dékekből mérhetően — még ennél is nagyobbak voltak. Belső szerkezetük nem észlelhető.

A m é s z s z i v a c s o k  a másik ősmaradvány csoport — amely jelentős volt a kőzet keletkezése 
szempontjából — még bizonytalanabbul határozható meg a korai lóknál. A kőzetben való gyakori
ságuk azonban indokolja, hogy legalább megközelítőleg igyekezzünk hovatartozásukat meghatá
rozni.

A kőzetben számos, tagolatlan, hengeres, szabálytalanul elágazó egyedek és lapos, lemezes 
formájú szivacstestek töredékét észleltük. Vékonycsiszolatban a falakat átjáró csatornácskák kimu-
_______(ív,

* A  liászban a genus C m i (1967) revíziója szerint nem valid, mivel a jura genotípusokkal való összehasonlítás 
még nem történt meg. Mivel kőzetünkben az igen erősen átkristályosodott maradványok a mikrostruktúra vizs
gálatát nem teszik lehetővé, ezért idézőjelben használjuk a inegjelölést. (A „Montlivaltia” sp., és a „Thamnaste
ria” sp. esetében ugyanez a helyzet áll fenn.)
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tathatók, ezeket kristályos kaiéit tölti ki. Véleményünk szerint a hengeres alakú mészszivacs marad
ványok a Sphinctozoa rendbe (St e in m a n n , 1822) tartoznak. Jelenleg nem áll elegendő bizonyíték 
rendelkezésünkre, de a későbbiekben — egy részletesebb őslénytani vizsgálat eredményeként — 
összevethetők lesznek az említett maradványok a Veszprémi Márga Formációból leírt Amblysipho- 
nella lőrentheyi és a Lóczya genus példányaival.

Az egyéb formaelemeket mutató mészszivacs maradványokat az uralkodó bélyegek alapján 
az Inozoa rendbe tartozónak véljük. Főleg a max. 15 mm vastagságú, kissé hullámos lemezek és az 
ezekből szövődött laza telepek a jellemzők itt.

A m é s z a l g á k  sűrűn álló apró csövecskéit, bozótszerűen elágazó, számos egyedből álló 
telepeit, más zátonyalkotókon és töredékeiken fennőtt bekérgezéseit szép számmal találni a zátonyt 
alkotó biocönozisban. A számos, idesorolható forma közül vékonycsiszolatban kizárólag a Solenopora 
sp.-t sikerült azonosítanunk. A mintában észlelt sejtcsövek 0,02—0,03 mm átmérőjűéit és a falak 
gyöngysorszerűen illeszkedve, változó vastagságú gömbölyödéseket mutatnak hosszmetszetben.

A B r y o z o á k a t  tudtuk legkevésbé meghatározni, rendszertanilag besorolni. Megállajiítható 
azonban, hogy a kőzetben két fajta extocysta alkotási! teleprészlet van, az

A típus, amelynél a telep gumós felépítésű és a sejtcsövek egy centrumból radikálisan futnak 
szét, valamint a

В típus, amely zátonyépítő szervezetekben és töredékeiken fennőtt, rendszertelenül szétálló 
sejtcsövekkel jellemezhető.

A zátonyalkotó szervezetek között a s z e s s z i l i s  F o r a m i n i f e r á k  alárendelt sze
repet játszanak. Néhány csiszolatban észleltük, hogy egyéb zátonyalkotó ősmaradványokon bevo
natot képeznek. Elsősorban agglutinált, szabálytalan alakú és kamra-alkotású képletek ezek, elvétve 
egy-két Miliolina-féle (Eorcellanea) is előfordul. Ilyen például a Galcitornella sp., amelynél a váz a 
kezdőspirál után szabálytalanul kiegyenesedik és a szubsztrátum üregeibe is nyúlványokat ereszt.

A felismert zátonyalkotó ősmaradványok mennyiségi megoszlását értékelve megállapítható, 
hogy a közjionti zátonyvázban a kőzetanyag 10 térfogat%-át kitevő zátonyalkotó szervezetek 
maradványainak százalékos megoszlása a következő: koraitok 45%, mészszivacsok 18%, Bryozoák 
15%, mészalgák 15%, Foraminiferák, Hydrozoák és meghatározhatatlan bekérgező szervezetek 7%. 
A kőzet 90%-át a felsorolt maradványok törmeléke, mint osztálvozhatatlan bioklasztikum alkotja.

Ebben a kategóriában a még meghatározható makrofossziliák váztöredékétől a finomdiszperz 
mésziszap frakcióig minden szemcseméret képviselt. A törmelék szemcsemérete a kőzetben — a 
zátony környezetéből adódóan — rendszertelenül változik.

Zátonylakók

A zátonylakók azok az ősmaradványok, melyek a központi zátonytest, valamint a zátonykör
nyezet kőzeteiben együtt találhatók a zátonyalkotók maradványaival, de eredetileg nem vettek 
részt a szerves zátony felépítésében, sőt egvrészük éppen a zátony szétrombolását segítette élet
működése során.

A zátonylakók között a finom szemcséjű üledékrészekben található be n t о s z F o r a m i n i 
f e r á k  a legjelentősebbek, mert rétegtanilag is értékelhetők. A héjtöredékek zöme vastaghéjú 
kagylók maradványa. A t ü s k é s b ő r ű e k  közül a kőzet mind a Holothurioideák, mind az 
Echinoideák, mind pedig a Crinoideák maradványait tartalmazza. A fentieken kívül elvétve rossz 
megtartású B r a c h i о p о d a és G a s t r o p o d a  maradványok -  főleg töredékek — is fel
ismerhetők.

Kőzettani vizsgálatok

A balatonedericsi fehér mészkő jellegzetes mikrofáciesét a IV. — YrI. táblákon mutatjuk be. 
A litho- és biofáciesre jellemző megállapításokat célszerűen nem a szövegben, hanem a táblamagya
rázatnál részletezzük. A mészkő a biofácies vizsgálati eredményekből következően igen tiszta mészkő
nek bizonyult. Derivatográfiás vizsgálata alapján átlagosan 98%-ban kalcit alkotja. A kémiai elem
zések összesített eredményét a kőzet makroszkóposán elkülöníthető, 16 különböző típusú mintájából 
kaptuk, amit a 4. táblázat tartalmaz.

A kőzet magnéziumtartalma az egyes ősmaradványok vázelemeiben felszaporodó dolomitból, 
a vastartalom a kőzetet átjáró repedéshálózat falán utólagosan kivált limonitos bevonatokból szár
mazik. Egyéb alkotók mennyisége nem mond ellent a kőzet kémiai tisztaságára vonatkozó állítá
sunknak. Az 1% körüli szervesanyagtartalom („bitumentartalom” ) — véleményünk szerint — a 
zátonyról lehordott élő szervezeteknek a mésziszappal együtt szedimentálódott maradványaiból 
ered.

Allotigén ásványi alkotók rendkívül alárendelt mértékben fordulnak elő, 1500 g kőzetet sósavban 
feloldva néhány ásványszemcse maradt vissza: limonit, kaleedon, kvarc (matt), ortoklász, glaukonit,
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magnetit, és szericites földpát. Átmérőjük 
0,02—0,05 mm között van. Ezek az ás
ványszemcsék esetleg agglutinált Forami- 
nifera vázak elemeiként szerepelhettek a 
kőzetben, mint közvetett terrigén szár
mazékok. Az ortokémikus finomdiszperz 
agyagásványok kimutatását, részletesebb 
meghatározását nem sikerült megolda
nunk.

Geokémiai szempontból a kőzet az 
üledékgyűjtő közeg feltételezhető nyom
elem-összetételénél szegényesebb képet 
mutat. Ez a bioklasztit felépítésében részt 
vevő egykori organizmusok biokémiai sze
lekciójával függ össze. 8 db mintát vizs
gáltattunk az OFKFV komlói laborató
riumában kvarcspektrográfiai elemzéssel, 
félkvantitatív kiértékeléssel, s a kapott 
eloszlási eredmények átlagát a 4. táblá
zaton ismertetjük.

Külön említésre méltó az alacsony 
stronciumtartalom, ami a hivatkozott iro
dalom (K a h l e  C. F. 1965) szerint ilyen 
értéket akkor mutat, ha a kőzetalkotó ősmaradványok anyaga primér összetételű, tehát nem másod
lagosan helyettesített dolomit vagy kalcit.

Ö s s z e f o g l a l á s . -  A balatonedericsi mészkő elnevezés helyett, az ,, Edericsi Mészkő Formáció” 
elnevezést javasoljuk bevezetni. A képződmény rétegtanilag a karni emeletbe tartozik. Kőzettanilag 
uralkodóan mészanyagú bioklasztit. Kifejlődését tekintve pedig sekély, melegtengeri (leginkább a 
nyílttéri selfeken képződő) zátony maradványa. A keleten és délen tektonikailag lehatárolt kőzettest 
legnagyobb része típusos „back-reef” . Felfelé a konkordánsan települő és még számos zátonyépítő 
szervezet törmelékét tartalmazó dolomit — véleményünk szerint — a hirtelen süllyedéssel járó élő
zátony elhalását jelenti. Ez, a kis térbeli kiterjedés mellett, viszonylag időben is erősen leszűkíti az 
egykori zátony létét. Ilyen okokból nem tartjuk lehetségesnek messzemenő következtetések levonását 
a felismert képződmény alapján, földtani jelentőségét csupán az alábbi néhány kérdésben hangoz
tatjuk.

Az Alpok területén részletesen vizsgált és leírt felső-triász korú zátonyfáciesek és zátonytör
melékes kőzetek főleg nóri, illetve elsősorban raeti korúak (Oh l e n  H. R. 1959; Fabricius F. H. 
1966, bajor—tiroli Mészalpok; Z a p f e  H. 1960; F l ü g e l  E. 1962, Donner—Kogel—Dachsteingebirge; 
Z a n k l  H. 1969, Hohe Göll).

Kutatásaink szerint bizonyított, hogy Magyarországon a karni emeletben is megvoltak -  ha 
lokálisan is — a zátonyképződés feltételei.

A jövőben karni képződményeink vizsgálatánál fokozottabb figyelemmel kell regisztrálni a zá
tonyalkotó és zátonylakó ősmaradványok töredékeit. A balatonedericsi mészkőnek igen gazdag, 
és Magyarországon eddig kevéssé vizsgált fajokból álló ősmaradványegyüttese további részletes 
paleontológiái feldolgozásra vár.

4. táblázat
A balatonedericsi fehér mészkő 

elemanalitikai vizsgálatának adatai 
Element-analytical data of the Balatonederics white limestone

Kémiai összetétel (%) Nyomelemtartalom (ppm)

Si02 0 ,1 2 - 0,40 Ag Mo
TiOa

СО©1оо

As 16 Nb —

A120 3 0 ,0 0 - 0,08 в 25 Ni —

Fe2C>3 0 ,1 2 - 0,20 Ва 60 Pb 10
FeO 0 ,0 0 - 0,03 Be 2,5 Sc 15
CaO 52,60-53,14 Bi — Sr 80
MgO 0 ,9 7 - 2,05 Cd — Sn —

MnO — Со — Sb —

k 2o 0 ,0 0 - 0,03 Cr 80 Ti 120
Mg20 0 ,0 0 - 0,06 Cn 2,5 TI —

p 2o 5 0 ,0 0 - 0,01 Ga — V -

C02 43,48-44,58 Ge — vv —

Izz. veszt. 43,00-44,99 In — Zn Ca zavai
Nedvesség 0,04— 0,10 La — Zr —

Bitumen 1,00 körül Mn 500 X ~

Karai—nóri emeletek 

Fó'dolomit

A „fődolomit” megnevezés az alpi analógiák és az egész Dunántúli-középhegységben betöltött 
jelentős szerepe folytán, véleményünk szerint, egyelőre helytálló. Az igen általános és nagyvonalú 
összefoglaló elnevezés alkalmas az alp-kárpáti geoszinklinális területén, a középső-triászban (ladini 
emelet) megindult és a felső-triászban általánosan elterjedt, nagyarányú dolomitképződés követ
keztében a számtalan eltérő kőzetkifejlődésben jelentkező dolomitfajta összefoglalására mindaddig, 
amíg korszerű litosztratigráfiai alapon történő feldolgozása következtében, a hazai és nemzetközi 
(International Subcomission on Stratigrafic Classification; Report No. 7., Montreal 1972, illetve a 
Magyar Rétegtani Bizottság irányelvei, 1975) rétegtani követelmények szerint hivatalosan, esetleg 
új litosztratigráfiai egységként történő bevezetése nem történik meg.

Az idők során számos helyi elnevezéssel és a kőzetre helyenként jellemző lito- vagy biofáciesbeli 
sajátság alapján való megnevezéssel elkülönítették a fődolomit bizonyos típusait. Ezek azonban el
szigetelten, korrelációs vizsgálatok és szintézisek nélkül állnak. Mind ez ideig nincs megnyugtatóan
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eldöntve a fődolomiton belül ezek rétegtani értéke és az egymást helyettesítő fáciesek sem kerültek 
kiértékelésre. Ezen kétségtelenül fennálló tények következtében a Keszthelyi-hegység fődolomit- 
összletének feldolgozása során igyekeztünk úgy rendszerbe foglalni eredményeinket, hogy egy álta
lánosabb (akár az egész Dunántúli-középhegységre kiterjedő) feldolgozáshoz közvetlenül felhasznál
ható adatokat szolgáltassunk.

A fődolomit kutatástörténete

A Keszthelyi-hegységet vizsgáló első kutatók (Zippser 1818, Be u d a n t  1822) is leírták a hegység 
fő tömegét alkotó, az Alpokból ismert dolomitot.

LÓc z y  L. (1913a) felismerte a bakonyi és balaton-felvidéki felső-triász dolomitok kémiailag egy
séges voltát (52—56% CaC03, 42 — 46% MgC03 E m szt  K. elemzései alapján). Ugyanakkor kísérletet 
tett a fődolomit egyes előfordulásainak szintezésére is, így például a Keszthelyi-hegységben a 
Battyány-hát melletti Csókakő alján, a Rezitől nyugatra fekvő dombon és a büdöskúti erdészháztól 
északra levő Les-hegyen a lemezes, palás fődolomitot a legfelsőbb szintnek tartotta. Külön fődolomit - 
területegységként tárgyalja a Keszthelyi-hegységet, mint Balatonederics—Lesencenémetfalu—Zala- 
szántó között elterülő négyszöget.

Sz e n t e s  F. kéziratos bauxitkutatási jelentésében (1953) és a hozzá tartozó 1:25 000 ma. földtani 
térképen a fődolomit négy típusát különítette el a Keszthelyi-hegységben. Az elkülönítés alapját 
a felszínen uralkodó kőzettani jelleg és a feltételezett rétegtani helyzet képezte. A hegység északkeleti 
részén a ,,vastagpados, szirtes”  kifejlődésű dolomitot a nóri emeletbe tartozónak ábrázolta, illetve 
írta le. Az ún. ,,bitumenes dolomit” -ot az előbbi képződmény fedőjébe sorolja és a hegység déli részét, 
valamint a teljes központi tömeget ezzel jelöli. A hegység nyugati részét pedig szerinte a harmadik 
kőzettípus, a ,,réteges-szaruköves dolomit” alkotja, ami északkeleten Lesencefalu —Vállus között, és 
a büdöskúti erdészháztól délre, nagyobb foltban van a felszínen. Ennek korát kérdésesnek (nóri 
vagy raeti korúnak) tartotta. A „kosszéni fáciesű dolomit és mészkő szar ukővel”  elnevezésű képződményt 
Sz e n t e s  F. Rezi környékén Lóczy-val megegyezően térképezte és raeti korúnak tartotta.

Or a v e c z  J. a Balatongyörökön mélyített karsztvízészlelő fúrás fődolomit mintáinak vizsgálatá
ból készített kéziratos szakvéleményt (1970), s bár kormeghatározásra alkalmas ősmaradványt a 
kőzetben nem talált, a kőzetszövet-, a bitumen- és a gyér kövülettartalom alapján az itteni fődolomit 
karni korát valószínűsítette.

Ezeken túlmenően a Keszthelyi-hegység fődolomitjával sztratigráfiailag, faciológiailag vagy 
kőzettani szempontból részletesebben nem foglalkoztak.

Kőzettani vizsgálatok

A magyarországi felső-triász dolomitok kőzettani vizsgálata ez ideig még nem történt meg. Ilyen 
irányú munkánk során elsősorban az utóbbi időben egyre bővülő nemzetközi szakirodalomra támasz
kodhattunk.* Ezek alapján úgy érezzük, hogy a földtan vizsgálati módszerei, eszközei és ismeret

* Az érdemi dolomitkőzettan megalapozásának Van  Tuyl  F. M. (1916) monográfiáját tekinthetjük, melyet 
továbbfejlesztett STElDTMANN-nal (1920). H atch F. H. és szerzőtársai által (1957) kiadott üledékes kőzetek ás
ványtani kötetben már komoly fejezet foglalkozik a dolomittal. A német nyelvű szakirodalomban dolomitkőzet
tannal érdemben először L inch G. (1937) foglalkozott. Az osztrák alpi triász dolomitok kőzettanával foglalkozó 
szerzők közül a legjelentősebb Sander  В. (1936, 1951), aki a dolomit kifejlődések részletes kőzettani leírásán túl, 
genetikai szintézist és osztályozási metodikát is adott, figyelembe véve a kőzettani, az ásványtani és a kémiai 
bélyegeket. Számos alapvető dolomitkőzettani kérdést tisztáztak Cloud P. E. — Barnes V. E. (1948) a texasi 
kambro-ordoviciumi dolomitsorozat feldolgozásával. A dolomitok porozitásával foglalkoztak Murray  A. N. 
(1930) és Murray  R. C. (1960). Az elsődleges dolomit keletkezését behatóan Cooper B. N. (1956) tanulmányozta 
és határozta meg azokat az extrém körülményeket, amelyek között ma és a földtörténet folyamán primer dolomit 
keletkezett. Dunbar C. O. — R odgers J. (1957) új szempontokat vetettek fel a dolomitkérdés megoldására és 
genetikai alapon álló felosztására. A  szovjetunióban a dolomitokkal foglalkozó kutatásokat T heodorovics G. I. 
(1959, 1960) foglalta össze, a franciaországi eredményeket Garreau В. és társai adták közre (1959). Az elsődleges 
és másodlagos dolomitképződés geokémiai kérdéseivel foglalkozott Ingerson E. (1962).

Munkánk során alkalmazott vizsgálati, kiértékelési és szintetizálási módszereket fenti munkák alapján 
végeztük, míg a genetikai, biológiai, nevezéktani kérdések tisztázására az alábbi munkákat vettük figyelembe : 
a recens dolomitképződési analógiák kutatásával foglalkozó munkák közül Twenhofel W . H. (1932), Fairbridge 
R. W . (1957) és Cloud P. E. (1962), míg a kémiai elemzések értékelésénél, valamint a röntgen vizsgálatokkal 
történő korrelációnál Chave K. E. (1952, 1954), valamint Goldschmidt J. R. és szerzőtársai (1955), a geokémiai 
vizsgálatoknál pedig elsősorban Hsü K. J. (1967) eredményeire támaszkodtunk. A  legfontosabb dolomitkőzettani 
kérdésekben módszertanilag Friedmann G. M. — Sanders J. E. (1967), Michard A. (1969), illetve Milliman J. D. 
(1974) munkája alapján dolgoztunk. Az általános nevezéktani kérdésekben Bosellini A. (1967), F olk R. L. 
(1968) által javasoltakat alkalmaztuk.
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anyaga elérte azt a fokot, hogy az üledékkőzettan hosszú ideje egyik legproblematikusabb kérdéseivel, 
a dolomitok litológiájával és különösen genetikájával foglalkozhatunk. Amíg a mészkövek genetikája 
több oldalról közelíthető meg, addig a dolomit keletkezésének korszerű, tudományos magyarázatát 
elsősorban a ma lezajló folyamatoknak tanulmányozása és a földtörténeti múltba történő visszavetí- 
tése révén adhatjuk meg.

Gyakorlatilag három fő csoportba sorolhatók a mai dolomitképződési típusok :
— az árapály-övben és afölött keletkező dolomitok, illetve dolomitosodás,
— a biológiai—biokémiai, valamint
— a mélytengeri dolomitképződés.

Ez a hármas felosztás nem jelent állásfoglalást a dolomitgenetika két klasszikus és ellentétes elméleti 
iskolájának vonatkozásában, ugyanis mind a „primer dolomitképződés” , mind pedig a „secunder 
dolomitosodás” eseteit a fenti rendszer besorolja.

A dolomitképződésnek geológiai szempontból — véleményünk szerint — nem döntő fontosságú 
kérdése, hogy a kőzetté válás előtt, mely stádiumban alakult ki a kőzet végleges kémiai, ásványtani 
összetétele. Sokkal lényegesebb a kőzet keletkezési, faciológiai, ökológiai körülményeinek tisztázása, 
amihez az üledékben lejátszódó kémiai-ásványtani folyamatok csak részadatokat szolgáltatnak.

Földtanilag inkább a kőzetté válás útján lejátszódó folyamatokat értékelhetjük másodlagos 
jelenségeknek. Abban pedig általában minden klasszikus és modern dolomitképződési elmélet egyetért 
és közös alajion áll, hogy az eredetileg CaC03 alakjában kicsapódott mésziszap dolomitosodása még 
az eredeti üledékgyűjtővel szoros kapcsolatban álló lágy, híg üledékben megy végbe (néhány, főleg 
biogenetikai eset kivételétől eltekintve).

Kutatási területünkön a fődolomit rendkívül változatos kifejlődésű képződmény. A dolomitban 
mélyített Vállus 3. számú, 500 m mély fúrás bebizonyította, hogy a különböző kőzettani bélyegek, 
amelyek a korábbi földtani térképezés során horizontális variációkként jelentkeztek, tulajdonképpen 
az összlet igen változatos vertikális felépítéséből erednek. A fúrás feldolgozása során világossá vált, 
hogy a hegység északkeleti részén jelentkező és a balatonedericsi mészkőhöz csatlakozó szirtes 
kifejlődésű dolomiton kívül a felszíni feltárásokban jelentkező minden dolomitváltozat a fúrás réteg
sorában többször ismétlődve és számos változatban előfordul.

Makroszkópos bélyegek alapján a következő dolomittípusokat ismertük fel és különböztetjük 
meg a Keszthelyi-hegység területén, illetve a hegységet felépítő rétegsorban:

1. Szabad szemmel felismerhető kőzetszöveti jellegek alapján:
— kristályos dolomit,
— cukorszövetű dolomit,
— tömött, kagylós törésű dolomit,
— földes törésű, márgás jellegű dolomit.
2. Szín szerint:
— fehér,
— sárgásfehér,
— szürkésfehér,
— szürke és
— rózsaszínű (vörlienves) dolomit.
3. Rétegzettségi szempontból megállapítható, hogy a dolomit horizontálisan párhuzamos, homogén 

(réteglemezekre nem tagolódó).
A Campbell- (1967) és Balogh-féle (1971) nevezéktan figyelembevételével az alábbiak szerint 

osztályozhatjuk a különböző dolomitrétegződéseket.
— Vékonyréteges dolomit ( < 3 cm). A korábbi hazai nevezéktan szerint „leveles, lemezes” , a 

Campbell—Balogh-féle osztályozás szerint igen vékony réteg.
— Réteges dolomit (3 — 30 cm). Campbell—Balogh szerint vékonyréteges és közepesen vastag

réteges.
— Pados dolomit (30—100 cm). Campbell—Balogh szerint vastagréteges.
— Vastagpados dolomit (s-100 cm). Campbell — Balogh szerint nagyon vastagréteges.
4. Egyéb makroszkóposán észlelhető kőzetjelleg :
— bitumenes dolomit,
— breccsiás dolomit (autigén),
— sejt-üreges dolomit,
— murvásodó dolomit,
— porlódó dolomit,
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— szaruköves dolomit,
— algás dolomit,
— stromatolitos dolomit,
— repedezett dolomit (tektonikailag igénybe vett),
— Mollusca-héjtöredékes dolomit,
— oolitos dolomit,
— onkoidos dolomit,
— zátonydetrituszos dolomit.
A felsorolt különböző kőzetbélyegek számtalan kombinációjából tevődik végül is össze a Keszt

helyi-hegység fődolomitösszlete. A makroszkóposán észlelhető litológiai bélyegek és a kőzet mikro- 
fáciesének összefüggéseivel, valamint mindezeknek genetikai vonatkozásaival a későbbiekben külön 
foglalkozunk.

A Vállus 3. sz. fúrás anyagából megállapítottuk továbbá, hogy az egyetlen általános és uralkodó 
kőzetjelleg a bitumentartalom, ami egységesen jelentkezik a hegység fődolomitjában. Ez a szaglással 
észlelhető jelleg a dolomit 0,20 — 0,75%-os szervesanyag-tartalmából ered. Ezt kimutattuk a vállusi 
fúrás, illetve a hegység számos pontjáról származó minták elemzései során.

A másik fontos kőzettani jelleg, amellyel külön kell foglalkozni, az autigénbreccsiás szövet. 
A Vállus 3. számú fúrásban több szintben jelentkezett ez a néhány mm-től több cm-ig változó szem
csenagyságú, saját anyagú, szögletes szemcsékből álló autigénbreccsiás kőzetszöveti jelleg.

A fúrásban több olyan ép magszakasz fordult elő, ahol két kompakt, egynemű dolomitréteg 
vagy dolomitpad között települt az autigénbreccsiás szövetű kőzet. Ez az intraklaszt szövettípus 
tehát nem keletkezhetett a diagenezis után a kőzetet ért tektonikai hatásra. Számos autigénbreccsiás 
dolomitminta felületi csiszolatának elemzése révén az autigénbreccsiásodás kifejlődésének folyamatát 
is sikerült megállapítanunk (VIII. tábla):

I. típus: Az üledékben néhány mm-es nyitott repedések keletkeztek, melyeket alig eltérő kőzet
anyag tölt ki. A kissé eltávolodott darabok szegélye még összeillik.

II. típus: Az egyes szögletes kőzetdarabok — már méretükhöz viszonyítva is — jobban eltá
volodtak egymástól (főleg egy irányba mozogva), de az összetartozó részek morfológiailag még 
identifikálhatok.

III. típus: A breccsia törmelékszemcsék az azonos kötőanyag között több irányba mozogva, 
egymástól jelentősen eltávolodtak és morfológiai összefüggésük már nem, vagy csak alig állapít
ható meg.

Az autigénbreccsiás dolomitban a törmelék és a kötőanyag kőzettani, ásványtani és kémiai 
összetételében lényeges eltérés nincs egymástól, csupán a kötőanyag kristályosodási foka valamivel 
alacsonyabb, illetve kristályainak mérete kisebb, a csiszolatok statisztikus értékelése alapján.

Mindezekből következik, hogy a dolomitban lejátszódó autigénbreccsiásodás genetikáját üledék
képződési (feltétlenül diagenezis előtti) folyamattal kell magyaráznunk. Véleményünk szerint a korai 
üledékképződési szakaszban (amikor az eredeti ülepítő közeggel még közvetlen vagy közvetett 
kapcsolatban volt az üledék) játszódott le az autigénbreccsiásodás.* Az üledékgyűjtő egyenetlen 
vagy valamely irányban lejtő aljzatára lerakodott mésziszapréteg a konszolidálódás bizonyos stádiu
mában gravitációs erő hatására elmozdult. A géles állapotban levő üledék és az üledékgyűjtő közeg 
határán már újabban lerakodott, lágvabb, kolloidális állapotú csapadék az elmozdulás következtében 
poligonálisan feldarabolódó rögök közé befolyt. Az üledékképződés további szakaszaiban ez a folya
mat ismétlődhetett is. Az üledék feldarabolódásában esetleg különböző vízmozgások (áramlás, 
árapály, hullámzás) hatására is érvényesülhetett.

Ezzel a genetikával az igen változatos autigénbreccsiás dolomitkőzetszövet minden megjelenési 
formája jól értelmezhető (XII. tábla). Természetesen a diagenezis utáni tektonikus autigénbreccsiáso
dás a kőzettani jellegei alapján elkülöníthető és más genetikai kategóriába tartozik. Az autigén- 
breccsiásodásnak kőzettani jelentősége abban nyilvánul meg, hogy jelentkezése akár egyedi, akár 
ciklikus fenékingadozást, illetve mélységváltozást jelez.

A fúrásszelvényben továbbá igen jelentős makroszkópos bélyeg a nagy algatartalmú zónák 
jelentkezése. 209 méterben kifejezetten felszakadozott, algaszőnyeg-jellegű réteget harántoltunk. 
A stromatolitos fácies szintén az igen sekély tenger fenékingadozását jelzi (XI. tábla). Sajnos szabályos 
ciklusokat nem sikerült kimutatni a fődolomitban. Néhány rétegben a „repedezettség” átmenetileg 
tengerszint fölé kerülést és iniciális karsztosodást jelez.

F isc h e r  által az osztrák Mészalpok dachsteini mészkőösszletében felismert és kidolgozott ,,Lofer 
fácies” ciklus témáját Bo s e l l in i az olasz Dolomitokra alkalmazta. E felfogáshoz csatlakozva vizs-

* F ischer A. G. (196(5) és Bosellini A. (1967) szerint az autigénbreccsia ( =  intraformational breccia) transz- 
gressziós folyamatot jelez.
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Szövet

6. ábra. A  Vállus 3. sz. fúrás kőzeteinek makroszkópos jellegei és képződési környezete 
Fig. 6. Megascopical features and depositional environment of the sequence drilled by well Vállus 3
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gáltuk a Vállus 3. sz. fúrásban harántolt 500 m vastag fődolomitot, melyben egy teljes- és két csonka 
ciklust mutattunk ki a makroszkópos bélyegek alapján (6. ábra). Az 500 méter mélyben levő talp 
feletti repedezett, kezdeti karsztosodást mutató dolomitra 1,8 — 2,0 m vastagságú, sötétszürke bitu
menes agyag települ (mely spórákat-polleneket tartalmaz), majd az átmeneti kiemelkedést követő 
további transzgressziót jelzi az algaszőnyeg és autigénbreccsia jelentkezése. Itt tehát árapályövben 
keletkezett vékony dolomitot találtunk. Ezután több, mint 130 m vastagságú, különböző bélyegeket 
mutató, de egyaránt sekélytengeri (árapályöv alatti) dolomit keletkezett, majd felfelé, 350 — 360 m 
között ismét autigénbreccsia és erősen algás, algaszőnyeges rétegek települnek. Ezen a szakaszon a 
kiemelkedés kisebb mértékű volt, nem került szárazulatra a kőzetfelszín. Az algaszőnyeg nem szaka
dozott fel erősen, az autigénbreccsia is inkább kezdeti áthalmozást, mozgást mutat. Itt, véleményünk 
szerint, éppen csak az árapályöv alsó zónájáig történt a kiemelkedés. Ugyancsak hasonló szint jelent
kezett a fúrás 240—250 méterében.

A következő csonka ciklust — a szelvényben 130—140 méter között jelentkező - az előbbihez 
hasonló, viszonylagos kiemelkedést mutató autigénbreccsiásodás és a valamivel erősebben felszaka
dozott algaszőnyeg-nyomok jelzik. Mindezek alajDján elég biztos analógiák adódnak a Dunántúli- 
középhegység és a Déli-Alpok fődolomitjának keletkezési körülményeiben.

A makroszkóposán észlelhető, ökológiailag fontos kőzettani bélyegek alapján a Keszthelyi- 
hegységben a karni—nóri fődolomit sekély tengeri, a kontinentális partoktól viszonylag távoli, esetleg 
karbonátos, szerves zátonyfaciesekhez kapcsolódó self- vagy küszöb-képződmény, mely az időnként 
észlelhető fenékingadozás révén vízszintközelbe vagy afölé emelkedett.

A fődolomit mikromineralógiai és mikrofaciológiai (bio- és litofaciológiai) feldolgozásának ered
ményeit a VII — XII. táblák magyarázóiban részletezzük.

Ö s s z e f o g l a l á s k é n t ,  a mikroszkópi vizsgálatok alapján az alábbi tényeket szögezzük le :
A fődolomit legjellegzetesebb és legáltalánosabb szöveti bélyege a dolomitkristályok mozaik

szerű elrendeződése, ami függetlenül a szemcsekontúr erősségétől (anhedra, subhedra vagy eu hódra), 
egyértelműen a végleges kőzetté válás előtti vegyi kiválás és kikristályosodás bizonyítéka.

A környezettani, genetikai és kőzettani szempontból meghatározó jelentőségű szöveti elemeket 
két fő kéjíződési fázisra osztjuk :

1. az ambientális fázisra, az üledék lerakódásának azon szakaszára, amikor még minden jelen
séget elsősorban az ülepítő közeg határoz meg. Ezzel egybeesik tulajdonképpen a Dopples-féle 
diagenetikai szakasz és a Gingsburg-féle kezdeti diagenezis nagy része, és

2. a posztambientális fázisra, ahol már az üledék vagy a kőzetanyag nincs közvetlenül össze
függésben az ülepítő közeggel.

Környezettani jelentősége elsősorban az ambientális fázisban keletkezett elemeknek van. Itt 
elsősorban a bioklasztitként a kőzetbe került alkotók (ép fossziliák, detrituszok, pelletek stb.) fonto
sak. Ezek, a felismerhető rendszertani bélyegek alapján, a jól átvilágított sekélytengeri képződést 
bizonyítják. Törmelék-állapotukból, leülepedési helyzetükből pedig a vízmozgás érvényesülését 
regisztrálhatjuk.

A fentebb említett vegyi kiválási illetve átkristályosodási mozaikok számos variációja fordul 
elő a kőzetben, a szemcsehatárok különböző állapotán túlmenően is. Ilyenek a kristályok mérete, 
méretállandósága, méret variációi, a szabályos és egymásba fogazódó kontúrok, valamint a kristály
mozaikot tagoló, megelőző és utólagos szerkezetek (pl. az autigénbreccsiásodás különböző, már a 
makroszkópos leírásnál részletezett megjelenési formái).

Ugyancsak részletesen elemeztük — az egyes mikrofelvételek leírása során — a fődolomitban a 
különböző szemcsék és a kőzet zömét alkotó mikrit arányát. Ez szintén genetikai és nevezéktani 
szempontból meghatározó tényező. A mikrit elnevezést szemcsenagyságilag az agyag, illetve a finom 
kőzetliszt tartományba tartozó, törmelékes eredetű vagy vegyi kiválási! mésziszap kőzetté vált 
dolomitos megfelelőjére vonatkoztathatjuk, tehát a Leighton —Pende xter-féle skála szerint járunk 
el (a 0,030 mm-től egészen a <0,001 mm szemcseátmérőjű finom frakció).

Több száz csiszolat tanúsága szerint a Vállus 3. sz. fúrásban harántolt fődolomitösszletben az 
elsődleges porozitás egyik formája (szemcsén belüli, szemcseközi, szerkezetközi, mikritközi stb.) 
sem fordul elő. A másodlagos porozitástípusok közül pedig a genetikailag fontosak (szemcsék kioldása, 
lebontása, iszap felkavarása, kristályközi porozitás stb.) szintén nem jelentkeznek. Kizárólag a 
makrostruktúra felé átmeneti porozitástípusok (kőzetrepedések és törések) észlelhetők a kőzetben.

A vékonycsiszolatok vizsgálata során megállapítottuk, hogy a fődolomitban terrigén eredetű 
anyag még nyomokban sem található. A karbonátos szemcséken kívül néhány kalcedon, limonit 
és az agyagásványok finomkristályos előfordulásai egyaránt tengeri, vegyi kiválásnak minősülnek.
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Ásványtani és geokémiai vizsgálatok

A fődolomitból számos kémiai elemzést végeztettünk és összegyűjtöttük a korábbi adatokat is. 
Ezekből az eredményekből igen egyértelműen tükröződik a fődolomit állandó vegyi összetétele 
(5., tí. táblázat). A 29 — 31% körüli CaO és 19 — 20% körüli Mg() tartalom ásványtani vonatkozásban 
azt jelzi, hogy a kőzet karbonátásványa 95 — 97%-ban dolomit (a tiszta dolomitásványban a Caü/MgO 
arány 1,40, itt pedig 1,51 az átlagérték), ami megegyezik Aldermann A. R. és Von der Borch C. C. 
(1963) „ordered dolomit", valamint Bissel H. J .— Chilingar G. V. (1967), illetve Michard A. 
(1969) „typiques dolomit” meghatározásaival. A kémiai elemzések fontos adatsora az egységesen 
igen alacsony Si09, valamint ossz vastartalom.

■5. táblázat
A keszthelyi-hegységi dolomitok elemzési adatai 

Analyses of dolomites in the Keszthely Mountains

Sor
szám Lelőhely és kőzet CaO MgO ВегОз-Ь

AI2O3
Savban

oldhatatlan Izzítási veszteség

i.
i

Balatonederics

Becei ugrató. Világos barnásszürke, 
sarkosan törő, kissé cukorszövetű do
lomit 31,46 19,59 0,67 0,19

2. Márványkőfejtő-hegy, a 433,5 ponttól 
délre, 500 m. Bitumenes, cukorszöve
tű, ridegen törő dolomit 31,23 20,63 0,24 0,15

3. Vállus

A Szent Miklós-forrástól délre. Kagy
lós törésű, hófehér, finom szövetű 
dolomit 37,63 20,27 0,57 0,09

4. A büdöskúti őrháztól keletre 400 m. 
Fehér, ridegen törő, gyengén cukor- 
szövetű, pados dolomit 31,2.5 19,96 0,51 0,15

5. A Várad-hegy északi lejtőjén. Világos 
barnásszürke, kagylós törésű, finom 
szövetű dolomit 30,93 19,22 0,66 0,39

6. A Barbacs-hegy északi lejtőjén. Vilá
gos barnásszürke, cukorszövetű, sar
kosan törő dolomit 31,75 19,00 0,30 0,05

7. A Barbacs-hegy keleti szélén. Dolomit 31,30 20,79 0,35 0,13 47,27
8. Az erdészlaktól délnyugatra 1000 m. 

Dolomit 31,30 20,93 0,25 0,15 47,52
9. A Fagyoskeresztnél. Dolomit 31,09 20,53 0,20 1,03 46,90

10. Lesencefalu délnyugati szélén. Dolo
mit 31,16 20,98 0,19 0,22 57,35

11. Rezi

A falutól délre 1000 m. Dolomit 30,90 20,61 0,31 1,49 46,33
12. A falutól nyugatra 1000 m, a hídtól 

keletre 100 m. Dolomit 31,25 20,84 0,28 0,35 47,33
13. A falutól délre a Battyányhátnál, az 

út mellett. Dolomit 30,84 20,94 0,27 1,12 46,84

14. GyenescLiás

Vár völgy, a 139,3 ponttól keletre 
400 m. Dolomit 29,20 19,42 0,29 6,63 44,24

15. Büdöskúti-völgy, a 232,2 ponttól 
északnyugatra 300 m. Dolomit 30,95 20,95 0,28 0,24 47,52

16. Büdöskúti-völgy, a 232,2 ponttól 
északkeletre 500 m. Dolomit 31,04 20,91 0,13 0,39 47,39
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5. táblázat folytatása

Sor
szám Lelőhely és kőzet CaO MgO Fe203 +  

AI2O3
Savban

oldhatatlan Izzítási vesztesség

17. Büdöskúti-völgy, a 232,2 ponttól 
északra 400 m. Dolomit 31,07 21,10 0,08 0,30 47,27

18. A Vadleány-barlangtól északnyugat
ra 250 m. Dolomit 21,13 20,72 0,07 0,23 47,42

19. A 203,5 ponttól nyugatra 200 m. Do
lomit 30,94 20,95 0,18 0,24 47,60

20. A Pető-hegytől északkeletre 1500 m. 
Dolomit 31,31 20,84 0,23 0,32 47,31

21. A Pető-hegytől északra 700 m. Do
lomit 31,41 20,27 0,14 0,21 47,47

22. A Pető-hegytől délre 1500 m. Dolomit 31,10 20,73 0,30 0,35 47,54
23. A Pető-hegy magassági pontjáról. 

Dolomit 30,86 20,94 0,43 0,51 47,37

24. Vonyarcvashegy

Nagy kőfejtő. Dolomit 31,00 20,73 0,25 0,16 47,56
25. Nagy kőfejtő. Dolomit 31,33 21,07 0,66 - 46,88
26. Nagy kőfejtő. Dolomit 31,19 19,87 1,06 - -
27. Nagy kőfejtő. Dolomit 30,84 19,71 0,55 0,02 47,43

28. Balatongyörök

A falutól északkeletre, a 217,5 pont
tól keletre 150 m. Dolomit 31,00 21,06 0,42 0,35 47,34

Elemzők: Földváriné Vogt, M. (1 -8 .:  1941; 10). Somogyi A. (9., 11-13 ., 1 5 -2 3 .: 1951). Serényi E. (14., 2 4 -2 8 .: 
1951).

A Vállus 3. számú fúrás dolomitjainak kémiai összetétele (%) 
Chemical composition of dolomite samples from borehole Vállus 3 (%)

0. táblázat

180,0-185,5 260,0-267,0 330,0-334,0 415,0-420,0 472,0-476,7 476,7-481,5 490,0-500,2

mélységköz m-ben

SÍO2 1,19 1,60 1,07 1,46 2,43 6,54 2,41
TiOa — — — 0,06 — 0,20 -
AI2O3 0,31 0,30 0,25 0,40 0,82 1,65 0,54
Fe2C>3 (összvas) 0,19 0,22 0,32 0,19 0,22 0,64 0,90
РегОз 0,04 — 0,32 0,06 0,06 0,41 0,42
FeO 0,14 0,20 — 0,13 0,14 0,21 0,43
CaO 31,19 30,80 31,26 30,42 30,20 27,89 30,22
MgO 21,05 21,00 21,00 20,80 20,50 19,10 20,30
MnO — - — ny- ny- ny- ny-
k 2o 0,06 0,08 0,07 0,10 0,18 0,47 0,10
Na20 0,05 0,02 0,08 0,05 0,20 0,22 0,09
i32o 5 0,02 0,03 0,02 — 0,02 0,02 0,25
CO2 44,62 45,77 44,83 46,10 43,72 42,78 44,68
Nedvesség 0,02 0,04 0,03 ' 0,22 0,06 0,10 0,04
Izz. veszt. 44,69 45,86 44,90 46,20 45,38 42,95 45,07

A makroszkópos vizsgálatokkal összhangban ezek a mennyiségek ortokémikus limonit-, agyag
ásvány- és kalcedon-kiválást jelezhetnek.

A fó'dolomit tiszta voltát és állandó összetételét jelzi a Vállus 3. sz. fúrás rétegsorából vett 81 db 
minta oldhatatlan maradéka is. Az eredmények azt mutatják, hogy a 2,00—481,50 méterközből 
vett mintákban az oldhatatlan maradék 0,11—0,87% között változik (az átlag 0,40%), csupán a
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490.00 — 500,20 méterközből származó mintában — a közbetelepült agyagréteg szennyező hatása 
következtében — 2,27%.

A kémiai vizsgálatok során a bitumentartalomra vonatkozóan megállapítottuk, hogy a keszthelyi- 
hegységi fődolomitban a szervesanyag-tartalom 0,30 —1,90% szélső értékek között változik. A deriva- 
tográfiás vizsgálatok szerint átlag 1% körül mozog. A bitumentartalom a Vállus 3. sz. fúrásban
330.00 — 334,00 m között 0,33%, 477,70—481,50 m között 0,29%, 481,50 — 490,00 m között 0,75%, 
és 490,00—500,00 m között 1,92% volt. A vonyarcvashegyi kőfejtő szürke dolomitjából E m szt  M. 
(1952) 32 mg/kg bitument extrahált benzollal (5. táblázat, 27. minta).

A szervesanyag a viszonylag kis betemetődési mélység és a karbonátok gátló hatása miatt a 
diagenezis alacsony fokán áll. A dolomittal együtt keletkezett szerves anyag későbbi mobilizációjára 
utaló nyomokat a kőzet mikrofáciesének vizsgálata során sem észleltünk. A szervesanyag erősen 
kötött és diszperz formában van a kőzetben, a kémiai analízis során a C02-vel együtt izzítási veszte
ségként jelentkezik.

A dolomitok termolumineszcenciás vizsgálatával L e w is  D. R. (1956), I n g e r so n  E. (1962) 
és Sie g e l  F. R. (1963) foglalkozott érdemben. Mindhárom szerző arra a végkövetkeztetésre jutott, 
hogy ezzel a vizsgálati módszerrel a különböző eredetű dolomitok szétválasztására, bizonyos genetikai 
osztályozás végezhető.

A keszthelyi-hegységi fődolomit öt mintájának termolumineszcenciás vizsgálatát végeztük el 
(7. ábra). A minták a Vállus 3. sz. fúrás 75, 280, 460 méteréből (1 -3.), a vonyarcvashegyi nagy 
kőfejtőből (4.), és a cserszegtomaji Csókakőről (5.) származnak. Az 1 — III. görbéket összehasonlítás 
céljából M ic h a k d  A. (1969, 21. ábra) munkájából vettük át.

Az I. görbe a primér dolomitok emissziós intenzitását mutatja. A csúcs itt az 15 °C körül jelent
kezik és igen erős. A II. görbe „majdnem egyidejű” (pénécontemporaine), tehát igen korán dolomittá 
alakult üledékből képződött kőzet termolumineszcenciás fényemissziójának intenzitáseloszlását 
adja. Itt két, valamivel gyengébb csúcs jelentkezik a 150—170 °C 
és a 250 °C közelében. A ÍÍI. görbe a metaszomatikus, tehát geoló
giai értelemben vett másodlagos képződésű dolomitokra jellemző.
Itt viszont egy nagyobb intenzitású csúcs jelentkezik a 250 °C kö
zelében.

Az 1 -5. számú mintáink vizsgálata igen egyértelmű ered
ményt hozott. A Keszthelyi-hegység fődolomitjának termolumi
neszcenciás viselkedését tekintve, a közel egyidejűleg keletkezett 
dolomitokra jellemző emissziós intenzitáseloszlást mutatja. A kü
lönböző mintáknál két intenzitáscsúcs között észlelhető különbsé
gek mutatkoztak, amelyek — a mérési pontosságot meghaladó diffe
renciák révén — finomabb elkülönítésre is lehetőséget adnak. Ezek 
szerint a fődolomit általában az ambientális fázisban alakult át a 
priméren kicsapódott mésziszapból. Azonban, mint ezt már más 
szerzők is felvetették, véleményünk szerint a korai és késői ambien
tális fázis között még geológiai értelemben véve is jelentős időin
tervallummal kell számolnunk. így bizonyos értelemben azt mond
hatjuk, hogy a karni emelet felsőbb szintjében képződött, illetve 
a nóri korú fődolomit (1., 4. és 5. sz. minták) a 250 °C körüli csúcs 
intenzívebb volta miatt, valamivel korábbi dolomitosodásról tanús
kodik, mint a karni emeletbe, annak mélyebb szintjeibe tartozó 
fődolomit (2. és 3. sz. minták), ahol a 150 °C körüli csúcs a na
gyobb.

7. ábra. Néhány fődolomit minta termolumineszcenciás vizsgálata y>
7. Vállus 3. sz. fúrás, 75,0 m, 2. uo. 2S0,0 m, 3. no. 460,0 m, 4. vonyarc- .ü 

vashegyi nagy kőfejtő, ,5. Cserszegtomaj, Csókakő, I .  primér dolomit, £
I I .  majdnem egyidejű (pénécontemporaine) ill. korán dolomittá alakult

kőzet, I I I .  metaszomatizált dolomit. ( I —I I I :  Siegel  F. R . ábrái .E
Michakd  A. munkájában)

Fig. 7. Thermoluminescence analysis of various Hauptdolomit samples 'n 
1. borehole Vállus 3, 75.0 m, 2. borehole Vállus 3, 280,0 m, 3. borehole Vállus ■ -  
3, 460.0 m, 4. big quarry of Vonyarcvashegy, 5. Cserszegtomaj, Csókakő; E 
I .  primary dolomite, I I .  rock of peneeontemporaneous i.e. early dolomiti-
zation, I I I .  dolomite showing metasomatic alteration ( I —I I I :  figures by _________________

F. R. Siegel in A. Michabd ’s work) 250 °C 150 °C
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Nyomelemvizsgálatok

A fődolomit 36 db kőzetmintájából készült hagyományos kvarcspektrográfiás nyomelemvizs
gálat. Ezek eredményeit a 7. táblázatban közüljük. A vizsgálatok a szokásos 30 elemre terjedtek ki, 
de azokat, amelyek teljesen hiányoznak a kőzetből, illetve a kimutatási határ alatt vannak, fel sem

soroltuk a táblázatban.
7. táblázat

A fődolomit színképelemzési vizsgálatának adatai (ppm) 
Spectrographic analytical data of the Hauptdolomit (ppm)

Elem Átlagmennyiség Elem Átlagmennyiség

Ag 0,00-0,60 Mo 0,00 - 0,10
As 0,00 - 0,10 Kb 0,00 - 0,10
В 0,00-0,16 Ni 0,00 - 0,10
Ba 0,25-0,25 Pb 0,00 - 0,10
Be 0,00-2,50 Se 0,00 - 0,10
Со 0,00 - 0,10 Sr 0,20-0,40
Cr 0,00 - 0,10 Ti 0,10-0,16
Cu 1,00-2,50 V 0,00-0,60
Mn 1,00-2,50 Zr 0,00-0,25

Elemző: OFKFV Komlói Laboratórium.

8. táblázat

Dolomitminták C és 0  izotópelemzési adatai 
(Vállus 3. sz. fúrás)

C and О isotope analyses of dolomite samples 
(borehole Vállus 3)

Mélység (m) <5-C <5-0
Paleo-

hőmérséklet
(°C)

1 5 ,0 - 26,0 +  1,2 -0 ,5 18,9
5 0 ,0 - 59,7 +  1Д -  1Д 21,3
7 3 ,0 - 85,4 +  1,6 -0 ,6 19,4
99,3-105,4 +  1,4 -  1,7 24,1

123,0-131,0 +  2,2 -2 ,5 27,9
147,7-150,0 +  2,0 -2 ,1 26,1
172,5-176,0 +  2,0 -3 ,1 30,3
201,0-205,0 +  1,7 -  1,7 24,2
220,0-224,0 +  1,6 -2 ,3 26,7
246,0-252,0 +  1,16 -3 ,0 29,6
267,0-281,0 +  2,7 -0 ,8 20,1
300,0-310,0 +  1,8 -2 ,7 28,6
325,0-330,0 +  2,6 -2 ,3 27,3
348,0-353,0 +  1,6 -  1,2 22,0
371,5-376,5 +  0,6 -  1,2 21,7
398,0-415,0 +  2,2 -  1,5 23,6
420,0-440,0 +  1,7 -1 ,7 24,2
440,0-450,0 +  2,4 -  1,1 22,0
472,0-476,7 +  3,6 -  1,5 24,7
476,0-481,5 +  3,4 -0 ,1 18,5

Megjegyzés: A paleohőmérsékleti értékek az egykori tengervíz 
tényleges hőmérsékleténél nagyobbak, mivel az ambi- 
entális fázisban az eredeti üledék dolomitosodása során 
már nem volt közvetlen a kapcsolat a konszolidáló
dott kőzetanyag és az ülepítő közeg között. Gyakorlati 
tapasztalatok alapján ez az eltérés 20% körüli érték 
lehet.

A kapott összetétel alaj>ján megálla
pítottuk, hogy a fődolomit általában igen 
alacsony nehéz-, színes-, alkáli-, alkáli
föld- és ritkafémtartalmú kőzet. A vizsgált 
elemek nem érik el benne a mai üledék- 
gyűjtőkben (tengerek, óceánok) levő meny- 
nyiségeket.

Külön kell foglalkoznunk, főleg gene
tikai szempontból, a kőzet stronciumtar- 
talmával. Ebből a célból röntgensjjek- 
trográfiai vizsgálatokat végeztettünk a M. 
Áll. Földtani Intézet Geokémiai laborató
riumában. A kapott értékek tökéletesen 
egyeztek a 7. táblázatban közöltekkel, 
azaz 33 g/t átlagos Sr-tartalmat mutattak 
ki a fődolomitban.

F l ü g e l  E. (1967) és W e d e p o l  K. H. 
(1969) szerint a primér, fiatal mészkövek
ben levő 1% körüli Sr-tartalommal szem
ben a kréta előtti mészkövek általában 
0,04—0,05% Sr-tartalmúak, és ezt az össze
függést a mészkövekben lejátszódó má
sodlagos folyamatoknak, elsősorban dia
genetikus jelenségnek minősítették. Tekin
tettel arra, hogy a recens primér dolomi
tok Sr-tartalma is közel 1% körül van 
(Hsü K. J. 1967), véleményünk szerint a 
fenti összefüggés bizonyos mértékig a do
lomitokra is érvényes. Mindössze azzal 
egészítjük ki a tételt, hogy az üledék Sr- 
tartalmának jelentős csökkenése az epi- 
genetikus átalakulása során is bekövet
kezhet. Tehát, ha a dolomitosodás még az 
ambientális fázisban történik és nem má
sodlagos diagenetikus vagy metaszoma- 
tikus folyamat, akkor is Sr-tartalom csök
kenéssel jár együtt.

A karbonátos kőzeteknek, így a dolo
mitoknak is, a korszerű, experimentális 
feldolgozása ma már bizonyos mértékig 
kiterjed a kőzetalkotó elemek stabil izo
tópjainak mérésére is. így került sor 
a keszthelyi-hegységi karni fődolomit 
C 13/ C 12 és 0 18/0 16' izotóp arányértékeinek 
meghatározására a Vállus 3. sz. fúrás 20 
mintáján.

A  mérések a Bányászati K utató Intézet 
Varian M AT M — 86 típusú töm egspektrométe
rével készültek „elég jó  műszerállapot”  mellett 
(0,3% szórási tartom ány. ±0,2%  pontosság).

A  vizsgálati leírás Cornides I. után: a 
kőzetmintákat finom  jrorrá őrölve, azok karbo
nátos anyagából foszforsavas feltárással szén
dioxidot nyerünk ki, s e gázm intákat mind a C, 
mind az О izotóp összetételére nézve, megvizs-
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gáljuk. Végeredményként az egyes mért izotóparányok
nak a PDB nemzetközi standardhoz viszonyított relatív 
eltéréseit adjuk meg ezrelékekben. Ezek az úgynevezett 
(5-értékek

ő = Rm~ Rs --Ш00,

ahol R m és R s a mi és a standard mért izotópará
nyai. Minden megadott Ő-érték legalább háromszori mé
rés eredményének középértéke, s minden egyes mérésnél 
R jj, és R s értékét is kétszer határozzuk meg. Megjegyez
zük, hogy a méréseket nem közvetlenül a PDB stan
darddal hasonlítottuk össze (ez a standard ma már nem 
hozzáférhető), hanem egy korábban, nemzetközi szinten, 
a PDB-vel pontosan összemért szubstandarddal (Stryn- 
gocephalenkalk, Rübeland).

A 8. táblázatban a vizsgált 20 mintából kapott 
C és О izotópelemzési adatokat közöljük a mérési 
eredmények részletes megadása helyett. Az át
tekinthetőség érdekében csupán a PDB standard
ra átszámított végső átlagértékeket tüntettük fel. 
A táblázat 5. rovatában a paleohőmérsékletek sze
repelnek, amelyek az ismert

t °C= 16,5-4,30 c + 0,140 c2

képlet alapján az izotópeloszlási értékekből voltak 
számíthatók.

A mért C és 0  stabil izotóp arányértékekből 
kétirányú kiértékelést végeztünk. Elsőként a világ 
különböző genetikájú mai, illetve fiatal dolomit
jainak stabil izotóp arányaival hasonlítottuk össze 
a fődolomit adatait, kiegészítve a M il l im a n  J. D. 
(1974, fig. 93.) által összeállított ábrát (8. ábra).

Az izotópmérési eredményekből következően 
megállapíthatjuk, hogy a karni fődolomit stabil 
C és О izotóp arányai jól körülhatárolt, kis szórású 
értékeket adnak. A viszonylag nagy időintervallu
mot képviselő, 500 m vastag összlet képződése so
rán a stabil C és О izotóp arányait meghatározó 
környezeti és genetikai tényezők viszonylag állan
dóak voltak, vagy csak igen kis mértékben vál
toztak. Genetikailag leglényegesebb eredményként 
két momentumot emelünk ki, az egyik, hogy a 
fődolomit stabil C és О izotóp arányai egzakt mó
don elkülönülnek a primér képződésű dolomitoké
tól. A másik fontos tény az, hogy az összes kimuta
tott érték a diagramnak —■ a hivatkozott szerzők 
által megadott — ,,sekélyvízi” zónájába esik.

8. ábra. A  stabil izotópok eloszlása néhány mai tengeri és 
evaporitos dolomitban, valamint a Keszthelyi-hegység 
karni fődolomitjában (Мп.г.шл.ч J. D. [1974] 93. ábrája, 

kiegészítve a keszthelyi-hegységi adatokkal)
Fig. 8. Distribution of stable isotopes in some modern 
marine and evaporitic dolomites, moreover in the Carnian 
Hauptdolomit of the Keszthely Mts (After J. D. Milltman 
[1974: Fig. 93] complemented with data from the Keszt

hely Mountains)
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A kőzettani bélyegek közül a stabil C és О izotóp arányai alapján megállapítottuk a paleohő- 
mérsékleti viszonyokat bizonyos közelítésben. A 8. táblázatban közölt értékek átlaga: 24,06 °C, 
ami azonban bizonyos korrekcióra szorul (lásd a 8. táblázat megjegyzését).

Biosztratigráfiai vizsgálatok

A keszthelyi-liegységi felső-triász dolomitból az idők során igen kevés ősmaradvány került elő. 
Sz e n t e s  F. (1953) szerint „oolitos evinospongia félék, algák és Bryozoa-szerű mohaállat metszetek 
mellett, rossz megtartású kagylómaradványok, ritkábban csigák” találhatók benne.

A különböző munkákban és kéziratokban fellelhető ősmaradvány leírások a következők: Dip- 
lopora, Modiola ( Septiola)  pygmaea M ü n s t e r , Mytilus (Septifer) eduliformis Sc h l o t h ., Pecten 
(Entolium) filosus H a u e r , Megalodus triqueter varietas, Megalodus sp. (juvenilis alak), Avicula 
sp., Halorella sp., Sisenna sp., Lucina sp., Naticella sp., Worthenia sp., Crinőiden nyéltag, Cidaris 
tüske.

A felsorolt ősmaradványok többsége — esetleges revízió céljából — hozzáférhetetlen, így biosztra
tigráfiai szempontból nem áll módunkban felhasználni ezeket az adatokat. A M. Áll. Földtani Intézet 
múzeumában levő anyag — megtartási állapota miatt — nem alkalmas pontosabb meghatározásra.

Paleontológiái munkánkat a Vállus 3. sz. fúrásból származó dolomit kőzetminták 350 vékony- 
csiszolatának vizsgálatával kezdtük meg, mivel a fúrás feldolgozásakor a kőzetből meghatározható 
makrofauna nem került elő, de számos Lamellibranchiata (főleg kis termetű Megalodus-félék) héj
metszetét és töredékét észleltük a különböző mennyiségben levő, többször kőzetalkotó mennyiségig 
dúsuló algamaradványok mellett. A vékonycsiszolatok vizsgálata során már számottevőbb eredmény 
mutatkozott. A kőzetből általában meghatározható ősmaradvány mennyiségéhez viszonyítva sok 
Ostracoda héjmetszetet, Mollusca embriót, Echinodermata tüskét, egyéb vázelemet és több Foramini- 
ferát is sikerült felismerni. Utóbbiak közül O r a v e c z n é  Sc h e f e e r  A. meghatározott három olyan 
példányt, amelyek biosztratigráfiailag egyértelműen a karni korra utalnak, ezek az Endothyra kúpperi 
O b e r h ä u s e r  (59,7 m), az Endothyranella sp. (447,7 m), és az Oberhauserella sp. (241,0 m). Az algák 
közül meghatározható volt a Diplopora annulai,a (Sc h a e h .) S c h a f h . (112,5 m, 154,0 m), a Gyroporella 
sp. (133,5 m, 317,4 m), a Halorella sp. aff. plicatiformis B i t t n . (205,2 m, 207,9 m), és a Teutloporella 
sp. aff. herculaea S t o p p . (412,0 m).

A Dasycladaceae együttes önmagában nem nyújt lehetőséget a kor meghatározására, mivel 
a fellelt alakok fajöltője nem tisztázott. A szlovákiai karszt területén inkább a ladini és mélyebb karni 
korú képződményekben fordulnak elő a leírt alakok (B y s t r i c k y  J. 1964), ahol mélyebb tengeri 
képződmények alkotják a karni rétegsort és a ladini összlet hasonlít faciológiailag jobban a Keszt
helyi-hegység karni fődolomitjához.

A dolomit korát illetően a biosztratigráfiai szempontból egyik legfontosabb adatunk a Vállus 
3. sz. fúrás 490 méterében harántolt 40 cm vastag agyagrétegéből előkerült sporomorpha együttes. 
Ez a faciológiai szempontból már tárgyalt agyagréteg autochton szingenetikus képződmény és 
ősmaradvány-tartalma kronosztratigráfiailag is mérvadó.

A viszonylag gazdag sporomorpha együttest (XIII., XIV. tábla) B ó n a  J. határozta meg.

Paraconcavisporites lunzensis K laus 
Ephedripites div. sp.
Oinkgocycadophytus sp.
Enzonalasporites div. sp.
Cyclina sp.
Tuberculatisporites hebes LeSCHik  
Monosulcites sp.
Aratrisporites div. sp.
Ovalipollis ovalis K rutzsch 
Ovalipollis sp.
Patinasporites densus (Leschik) Siieuring 
Patinasporites sp.
Retitriletes sp.
Ballosporites hians MXdler 
P'aracirculina sji.
Monoletes (?) indet.
Gibbeosporites div. sp.
Inaperturopollenites div. sp.
Camerosporites secatus Leschik

Porcellispora longdonensis (Clarke) Scheurinc; 
PorcelUspora sp.
Aulisporites astigmosus (Leschik) K laus 
Styxisporites cooksonae K laus 
Contignisporites sp.
F'oveosporites div. sp.
Gamarozonosporites rudis (Leschik) K laus 
G. laevigatus Schulz 
Gamarozonosporites sp.
Densoisporites sp.
Toroisporis auritorus R einh .
Lycopodiacidites sp.
Saturnisporites Jischeri K laus 
Tigrisporites halleinis K laus 
Kraueuselisporites dentatus Leschik 
Zonotriletes Forma I.
Spiritisporites spirabilis Scheuring 
Micrhystridium sp.
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A sporomorphákat összehasonlítva a jellegzetesebb és biosztratigráfiailag pontosan meghatáro
zott együttesekkel, elsősorban az állapítható meg, hogy az lényegesen idősebb a Dunántúli-közép
hegység kösszeni márgáiból leírtaknál. Fiatalabb viszont, mint a germán triász tarka homokkövéből 
és a kagylósmészkőből leírt spóra-pollen együttesek. Kifejezett analógia adódik a Bázel környéki 
gipsz-keuper felső rétegeiből előkerült flórával. A vállusi fúrásból előkerült sporomorphák abba a 
biozónába tartoznak, ahol a Porcellispora longodensis eltűnik és fellép a Patinasporites densus (vö. 
Sc h e u r in g  B. W. 1970). Az előkerült flóraegyüttes megegyezik az osztrák kelet-alpi triász karni 
emeletéből leírtakkal. A legtöbb alak közös, sőt olyan formák is vannak, amelyek kizárólag a karni 
emeletre jellemzőek (vö. K l a u s  W. 1960).

Nóri emelet

A vári-völgyi észak—déli irányú tektonikus vonaltól nyugatra a fődolomit igen kevés kőzettani 
eltérést mutat, azonban települési és szerkezeti okokból már valószínűsítettük, hogy fiatalabb a 
keleti rögcsoportnál. Ennek a feltételezésnek bizonyítását biosztratigráfiai alapon sikerült elvégez
nünk a I ) л RN a y -Do к N y a i B. által gyűjtött Megalodus-fauna kiértékelése révén. A hegység nyugati 
pereméhez közeli fődolomit rögök területéről (Biked és Dobogókő-tetők) származó faunát V é g h  Sá n - 
d o r n é  határozta meg. Az előkerült fauna zöme fajra meghatározhatatlan, rossz megtartású példá
nyok alkotják. Azonban három faj néhány jól meghatározható példánya egyértelműen a norikumra 
jellemző és ezzel megbízhatóan rögzítik az itteni fődolomit korát. Ezek a fajok a következők :

Megalodus seccoi P a r .
Megalodus hoernesi rotundatus V íg h
Dicerocardium curionii St o p p . (XVII. tábla).

A fődolomit átfogó vizsgálatát ö s s z e f o g l a l v a  megállapíthatjuk, hogy biosztratigráfiai 
adatok alapján a keszthelvi-hegységi típusos fődolomit a karni és nóri emeletbe tartozik. Pontosabban 
a karni emelet középső és felső részét (juli és tuval alemeletek), valamint a teljes nóri emelet tölti 
ki, folyamatos rétegsort alkotva. A nóri emelet teljes kitöltésére vonatkozóan a raeti képződmények 
települési viszonyai is bizonyítékot szolgáltatnak.

Genetikailag a diagenezis előtt történt az eredeti mésziszap dolomitosodása. Geológiai értelemben 
nem másodlagos kőzet, viszont kémiailag nem primér kiválás.

A makro- és mikrofaciológiai vizsgálatok, a fauna- és flóratartalom elemzése alapján, valamint 
izotópgeokémiai paleohőmérséklet mérések szerint a karni kori fődolomit igen sekély, nyílt, meleg
tengeri (20 — 22 °C hőmérsékletű), kontinentális partoktól távoli, esetleg karbonátos, szerves zátony- 
fáciesekkel is összefüggő self vagy küszöb képződménye. Viszonylag kiegyenlített, lassú, folyamatos, 
epigenetikus süllyedés mellett lerakodott nagy vastagságú rétegösszlet. A süllyedés általános tenden
ciáját ritmikusan átmeneti stagnálás, illetve viszonylagos kiemelkedések szakítják meg. Erre bizo
nyítékul szolgálnak a Vállus 3. sz. fúrásban jelentkező dolomitképződési üledékciklusok.

A litológiai bélyegek (főleg az autigénbreccsiás és sztromatolitos zónák) alapján a Vállus 3. sz. 
fúrásban 0,00 — 500,00 m között több ciklus adódott : a túlnyomórészt árapályövbeli (350 m, 230 
m és 130 m-ben) képződési környezetet jelző szakasszal.

Raeti emelet

A Keszthelyi-hegység északnyugati részén, a nóri korú fődolomit fedőjében, kis kiterjedésben, 
felszínen találhatók a raeti képződmények. Az abból kikerült viszonylag gazdag faunaegyüttes révén 
a Rezi környéki „kösszeni rétegek” már a század elején szakmai irodalomból ismeretesek (BÖ c k h  J. 
1871, L ó c z y  L . 1912, 1913a). Kőzettanilag igen ellentmondásos és megfelelő feltárás hiányában hézagos 
ismeretek álltak rendelkezésünkre ezekről a rétegekről. Sze n t e s  F. (1953) lényegében a korábbi 
ismereteket foglalta össze és megkísérelte újabb faunagvűjtéssel kiegészíteni az addigi leleteket.

Lemezes, szaruköves dolomit 
( =  Rezi Formáció)

A típusos nóri fődolomit felett két foltban (Rezi, Akasztódomb és Battyánv-háti erdő), véle
ményünk szerint lepusztulásból visszamaradt összletroncsokként fordulnak elő a raeti korúnak 
minősülő rétegek. Ezek uralkodóan vékonyréteges, lemezes, szürke-, szürkésbarna színű szaruköves 
dolomitból állnak. A 30—50 mm 0-jű , szürkésbarna szarukő gumók egyes rétegekben erősebben 
feldúsulnak. Az Akasztódombon, a régi kőfejtő által feltárt összletben fehér, mállott, kissé márgá-

37



sabbnak tűnő (de normális dolomitösszetételt mutató) rétegek jelentkeznek, leveles-lemezes kifejlő
désben. Ugyanitt helyenként erősen porlódó, dolomitlisztté mállott a kőzet. E rétegek között néhány 
deciméter nagyságú mészkőlencsék fordulnak elő. Ezek barnás-szürkés árnyalatú, tömött, kissé 
bitumenes mészkőlencsék, melyek helyenként kőzetalkotó mennyiségben tartalmaznak kagyló- 
maradványokat, tehát kagylólumachellák. Ezek általában ellenállóbbak a beágyazó dolomitnál és 
így a felszínen több darabot lehetett találni. Innen ered a korábbi gyűjtések zöme és az a téves 
leírás, hogy a kösszeni típusú faunát tartalmazó mészkövek összefüggő rétegeket alkotnak a terü
leten.

A rezi Akasztódombon, a felhagyott dolomitfejtőben sikerült pontosan felismernünk a fentebb 
leírt kifejlődési viszonyokat. Ezek a lencsék — szerintünk — megfelelnek a ,,biostrome” elnevezésű, 
kis kiterjedésű biogén kőzettesteknek („kezdődő zátony testecskék” , „kagylóágyak” stb.), illetve 
ökológiai egységeknek.

Fentiek alajjján le kell szögeznünk, hogy eltekintve a faunatartalomtól és a fauna biosztratigrá- 
fiai jelentőségétől, maga a rétegösszlet kőzettanilag és faciológiailag csak kisebb mértékben egyezik 
a Bakony hegység számos, ismert és „kösszeni fáciesű” -nek tartott képződményével (Sümeg, Szőc, 
Padragkút, Úrkút, Szentgál stb.). Az onnan ismert kőzeteknek kevesebb, mint 10%-át tennék ki 
az itteni teljes rétegsort alkotó kőzetek, mivel ott uralkodóan mészkőves-márgás, itt pedig főleg 
dolomitos kifejlődésben jelentkeznek.

О

-9 : ábra. A  „kösszeni” rétegek elterjedése a Déli-Bakonyban és a Keszthelyi-hegységben (VÉGH S. után, 1964) 
1. K am i—nóri fődolomit, 2. raeti képződmények általában, 3. „kösszeni” rétegek csapása 

Fig. 9. The areal distribution of the Kössen Beds in the southern Bakony and the Keszthely Mountains
(after S. VÉGH, 1964)

1. Carnian-Norian Hauptdolomit, 2. Rhaetic formations in general, 3. the strike of the Kössen Beds
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9. táblázat

A raeti dolomit elemanalitikai vizsgálatának adatai 
Element-analytical data of Rhaetic Dolomite

Kémiai összetétel (%) Nyomelemtartalom (ppm)

Si02 2,28- 2,83 Ag 0-0 ,16 Mo Ca zavar
Ti02 0,05- 0,10 As 10-16 Nb —

Alsós 0 ,56- 0,63 в 2 5 -2 5 Ni 1 6 -1 6
ЕезОз (összvas) 0,17- 0,19 Ba 60-100 Pb 0 - 1 0

CaO 30,11- 30,61 Be 0 -2 ,5 Se —

MgO 18,40- 20,00 Bi — Sr 6 0 -6 0
MnO nyom. — 0,09 Cd - Sn -
K 2O nyom.— 0,15 Co 1 0 -1 0 Sb -
Na20 0 ,08 - 0,45 Cr 10-60 Ti 100-250

0,00 - 0,01 Cn 1 -4 TI —

co2 43,66- 44,41 Ga 0 - 4 V 10 -4 0
Izz. veszt. Ge — w -

Nedvesség 0 ,00— 0,18 In — Zn Ca zavar
Bitumen- La — Zr —

tartalom 0 ,3 0 - 1,18 Mn 100-400 Y —

A Dunántúli-középhegység kösszeni 
rétegeinek részletes kőzettani feldolgozását 
eddig még senki sem végezte el. Újab
ban (1974) — a Sümeg környékén mélyült 
fúrások tanúsága szerint — az ún. „kösz- 
szeni rétegek” a Bakony hegység nyugati 
részén kőzettani lag két pásztára osztha
tók, egy délibb, dolomitosabb és egy észa
ki, meszes-márgás sávra. Ezek szerint a 
Rezi környéki rétegek a kösszeni fáciesnek 
tartott raeti sorozat déli vonulatát kép
viselhetik. A kérdés további, részletes 
vizsgálatot igényel biológiai szempontból, 
ami azonban meghaladná munkánk kere
teit.

Mint említettük, Rezi környékén köz
vetlenül a nóri fődolomitokra települnek 
a ,,kösszeni” -nek tartott rétegek. Facioló- 
giailag jól követhető a Bakony középső 
és déli részén végigfutó csapásvonal foly
tatásában ez az előfordulás (9. ábra).

A rétegtani és kőzettani viszonyok 
összehasonlítása céljából a Keleti-Mész-
alpokban tanulmányoztuk a kösszeni rétegeket, melyek a raeti dachsteini mészkő legfelsőbb szint
jében jelentkeznek. Általában a triász legtetejét képviselik, fedőjük a legtöbb szelvényben a jura 
„hierlatz típusú” crinoideás mészkő. Kőzettanilag pedig egységesen dolomitmentes mészmárgából 
és sötét- vagy középszürke színű, bitumenes, agyagos mészkőből állnak.

A Rezi környéki raeti dolomit főleg lazább-tömöttebb, márgás, földes megjelenésű, sárgásfehér 
színű kőzet. A rétegvastagság 0,8 —6,0 cm közötti, leggyakoribbak a 4 — 5 cm vastag rétegek.

A vékonycsiszolati vizsgálatok során nyert tapasztalatainkat, megállapításainkat a XVIII. tábla 
magyarázatában részletezzük. Itt csupán a makro- és mikrokőzettani jellegeknek a fődolomittól való 
jelentős eltérésére térünk ki.

A hegység tömegét alkotó karni —nóri fődolomitnak átlag 0,40% savban oldhatatlan maradékával 
szemben a raeti dolomit oldhatatlan maradéka igen nagy, 3,9 — 5,09%. Az oldhatatlan maradék 
zöme (2,5 —4,5%) agyagásvány. A szervesanyag-tartalom viszont maximum 1,18%. Egyéb ásványok 
0,3 —1,1% közötti mennyiségben fordulnak elő, ezek: kvarc (sok), ortoklász (sok), limonit (sok), 
muszkovit, plagioklász, mikroklin, magnetit, szericites földpát, kloritos biotit, zöld amfibol, diopszid, 
limonitos pirít, gránát és zirkon. Mind jelenlétük, mind pedig előfordulási százalékuk a kőzet nagy
mértékű eltérését jelenti a karni—nóri fődolomittól.

A raeti dolomit kémiai összetételében is, valamint színképanalitikai elemzési eredményeit 
tekintve is más képet mutat, mint azt a fődolomitnál tapasztaltuk (9. táblázat). Ugyancsak lényeges 
különbség van a raeti dolomit és a fődolomit stronciumtartalma között, a raeti dolomitban kétszer- 
annyi Sr van, mint a fődolomitban. Tehát a két kőzet genetikailag is lényegesen eltér egymástól.

Mindezek alapján kénytelenek vagyunk elvetni azt a korábbi nézetet, hogy a Rezi környéki 
lemezes, vékonyréteges, szaruköves, bitumenes, raeti korú dolomit kőzettanilag kösszeni fáciesű. 
Véleményünk szerint mind a Keszthelyi-hegységben, mind pedig a Dunántúli-középhegységben 
ismert, ,,kösszeni” -nek minősített rétegek a többnyire nóri fődolomit és a raeti dachsteini mészkő, 
esetleg a raeti fődolomit és dachsteini mészkő határán képződtek és így általában valamivel mélyebb 
kronosztratigráfiai szintben jelentkeznek, mint az alpi „kösszeni rétegek” .

V a d á s z  E. — valószínűleg ebből a felismerésből — már 1961-ben javasolta a kösszeni rétegeknek 
a triász—jura határra való helyezését (10. ábra). Ez azonban a tényleges települési helyzetből adó
dóan, melyet számos fúrás anyaga bizonyít, nem vihető keresztül.

A  Rezi környéki raeti dolomiton kívül L ó c zy  L. (1913a) jelzett még egy előfordulást Lesence 
falu határában. Innen Rhaetavicula contorta (P o r t l .) maradványt írt le, azonban ezt a lelőhelyet 
mindmáig nem sikerült megtalálni sem Sze n t e s  F.-nek, sem részletes felvételünk során. Ezen a 
területegységen jelenleg a fődolomiton kívül csak a karni mészmárga fordul elő felszínen. Valószínűleg 
az utóbbiból származott a rossz megtartású Rhaetavicula faj is.
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10. ábra. A déli-bakonyi és keszthelyi-hegységi nóri, raeti és liász képződmények 
kronosztratigráfiai beosztásának változása 1872-től napjainkig 

1. Nóri fődolomit, 2. nóri dacbsteini mészkő, 3. kösszeni rétegek (1911-ben „carditás 
márga” ), 4. raeti dachsteini mészkő, 5. Rezi Formáció, 6. dachsteini jellegű alsó-liász

mészkő, 7. liász általában
Fig. 10. Chronostratigraphic divisions of the Norian, Rhaetic and Lias formations in 

the S Bakony and Keszthely Mountains, from 1872 up to now 
1. Norian Hauptdolomit, 2. Norian Dachsteinkalk, 3. Kossen Beds (in 1911 : „Cardita- 
bearing marl” ), 4. Rhaetic Dachsteinkalk, 5. Rezi Formation, 6. Lower Lias Dach- 

stein-type limestone, 7. Lias in general

Őslénytani vizsgálatok

A Rezi környéki gazdag kövületlelőhelyről a korábbi szakirodalomban főleg a kagylófaunát 
ismertették (B ö ckh  J .— L ó c zy  L . 1912, L ó c z y L . 1913a, Sz e n t e s  F . 1953). V é g h  S. 1964-ben a Ba
kony raeti képződményeinek vizsgálata során a régebbi gyűjtésekből származó Rezi környéki faunát 
is újra határozta és jelentős hányadát publikálta. Az eddig közölt faunalistákat korszerű nevezéktan 
szerint adjuk itt közre:

Anthozoa: Thecosm ilia  sp. — Annelida: Serpula constricta W is s m . — Lamellibranchiata : N ucula  
sp. (?) indet., Parallelodon azzorolae (St o p p .), P . rudis (St o p p .), M odiola minuta (G o l d f .), P in n a  sp. 
indet, (aff. P . m iliaria) (St o p p .), Pteria  (s. 1.) falcata (St o p p .), Rhaetavicula contorta (Po r t e .), Gervilleia 
inflata Sc h a f h . , E ntolium  liellii (E m m b .), E . hehlii (d ’ Or b .), Entolium  sp. [aff. E . hehlii (в Or b .)], 
PTacunopsis a lpina  (W in k l .), M yophoria  elongata M o o r e , Cardita cf. austriaca H a u e r , C. cloacina 
(Q u e n s t .), Protocardia? sp. indet., Schafhäutlia lóczyi (B ö c k h ), Schafhäutlia sp., A n atina  praecursor 
(Q u e n s t .), A natina  sp. indet., M ytilus glabratus D u n k ., Variam ussium  schafhm dli (W in k l .), 
A lectryonia  haidingeriana (E m m r .), L im a praecursor (Qu e n s t .), Placunopsis cf. alpina  (W in k l .).

40



- Gastropoda: Cerithium of. hemes d ’ Or b ., Cerithium sp., Omphaloptychus ex aff. morencyanae 
P ie t t e , Amauropsis? sp. (aff. hantkeni K it t l ), Ghemnitzia sp., Promathildia sp., Schizostoma sp., 
Trochus sp., Acteonina sp. — Reptilia: Placochelys szájpadlásfog. A felsorolt alakok zöme a Bakony 
más lelőhelyeiről is ismert.

Őslénytani vizsgálatunk az idők során előkerült és saját gyűjtésünkből származó Gastroj^oda 
fauna feldolgozására irányult. Ennek során megállapítottuk, hogy az Akasztódombról előkerült 
csigafauna, mind egyedeit, mind összességét tekintve, új a hazai kutatásokban (X IX —X X . táblák). 
A viszonylag jelentős fajszám mellett, egyes fajok igen nagy egyedszámban jelentkeznek. A fauna
listát a 10. táblázaton adjuk, amelyen összehasonlítás céljából feltüntettük még a Budai-hegység, 
a Bakony és az Alpok különböző lelőhelyeiről származó azonos fajokat is. A Dunántúli-középhegység 
néhány pontjáról leírt felső-triász faunával nem mutat érdemleges hasonlóságot az általunk feldol
gozott anyag. Annál feltűnőbb kapcsolat mutatkozik a Déli-Alpok St. Cassian-i rétegeinek faunájával. 
Ez a rokonság rétegtanilag mélyebb szintre utal. Itt azonban figyelembe kell vennünk a triász 
Gastropodákra általánosan jellemző nagymértékű perzisztenciát is. G ó c z á n  F . (1958) szerint ugyanis 
a legtöbb faj az alsó-triásztól a liászig élt.

Ökológiailag a feldolgozott Gastropoda fauna jellegéből két alapvető következtetés adódik: 
egyik az, hogy a meghatározott fajok zöme igen kis méretű, vastaghéjú egyedekből áll és ez az élettér 
kedvezőtlen voltára utal, míg a másik lényeges momentum az, hogy a fajok zöme olyan faunaegyüt
tesekkel mutat rokonságot, amelyek a szakirodalom alapján zátonyképződményekkel kapcsolatosan 
ismeretesek (K it t l  E. 1895, Z a p f e  H . 1962, 1967).

Az összehasonlító táblázat szerint a csigafauna egyes elemei számos más lelőhelyről is előkerültek, 
de összességében az akasztódombi raeti korú faunaegyüttes a legszembetűnőbb analógiát csak az 
észak-alpi Aussee melletti Fischerwiese nevű lelőhelyen a korallos, riff fáciesű, felső-triász—liász 
korú „Zlambach” -márga puhatestű faunájával mutatja. Z a p f e  H . (1967) adta kezünbe ezt az ered-

Mollusca fauna Rezi környékéről és egyéb lelőhelyekről 
Molluscan fauna from Rezi and other localities

10. táblázat

Fajok í. 2. 3. 4. 5. о. 7. 8. 9. 10. 11.

Scaphopoda

Dentalium undulatum Münst. + + + +

Lamellibranchiata

Modiola sp. +
Cardita sp. +

Gastropoda

Worthenia apunctata plutonis K ittl + + + +
Euomphalus cassianus K oken + 4- +
Neritaria plicatilis (Klipst.) + + + + + +
Coelostylina conica (MtnsrST.) + + + + + + + + + +
Coelostylina karreri K ittl + + + + + +
Coelostylina reyeri K ittl + + +
Pseudocrysalis cfr. stottsri depressa
K ittl +
Loxonema sp. + + +
Zygopleura obliquecostata (Bronn) + + + +
Undularia scalata Schloth. + + + +
Promathildia subnodosa (Münst.) + + + + + +
Promathildia winkleri (Klipst.) + + + + +
Promathildia sp. +

1. Rezi, Akasztódombról (szerző adatai); 2. Budapest környéki felső-triászból (Kutassy E. 1927); 3. Remete-hegy, nóri 
dachsteini mészkőből (Góczán F. 1958); 4. bakonyi triászból (Kittl E. 1912); 5. Déli-Alpok, marmolata mészkőből (Böhm J. 
1895); 6. Seisi-Alpok, pachycardiás rétegekből (Broili F. 1907); 7. Déli-Alpok (Dél-Tirol), marmolata fehér zátony mész
kőből (Kittl E. 1899); 8. Déli-Alpok, cassiani rétegekből (Kittl E. 1892); 9. Déli-Alpok, cassiani rétegekből (Laube G. C. 
1870); 10. Déli-Alpok, esinói mészkőből (Kittl E. 1899); 11. Cortina d’Ampezzo, cassiani rétegekből (Leonardi P.— 
Fiscon F. 1959).
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ményt, melynek révén immár bizonyítottnak látjuk az akasztódombi bioklasztos mészkó'lencsék 
genetikai faciesét. A fauna genusainak és specieseinek azonossága mellett a biotop azonosságát is fel
tételezhetjük. Ezek szerint a raeti korú, réteges, bitumenes, szaruköves dolomit közé települő mészkő
lencsék biohermek, illetve olyan iniciális zátonycsomók, amelyek az egyre intenzívebbé váló fenék
ingadozás révén nem tudtak valódi zátonnyá kifejlődni, noha a tengervíz sótartalma, hőmérséklete, 
karbonátion koncentrációja erre alkalmas lett volna.

Az ismertetett vizsgálati eredményeket ö s s z e f o g l a l v a  megállapítottuk, hogy a Rezi 
környéki raeti faunájú mészkőlencséket tartalmazó dolomit sekélytengeri képződésű és partközelebbi 
a fődolomitnál. Mikrolitofáciesében teljesen eltér attól, mozaikszerkezetű dolomitkristályok nem 
jelentkeznek benne és csaknem egy veretű dolomikrit. A mikritszemcsék alloklasztikus eredetűek. 
Egészében regressziót jelző rétegsornak minősíthető az összlet. Mivel kőzetfáciesét tekintve nem 
pontosan azonos az alpi és a bakonyi kösszeni rétegekkel, javasoljuk a Rezi Formáció elnevezés 
használatát a jövőben.

A Keszthelyi-hegység területén triásznál fiatalabb, bizonyíthatóan mezozóos korú képződmények 
eddigi ismereteink szerint sem a felszínen, sem mélyfúrásban nem találhatók.

H a r m a d i d ő s z a k

Területünkön hiányoznak az eocén, oligocén és miocén képződmények. A felső-triász és a pliocén 
közötti időszakot csupán a Cserszegtomaj környéki tűzálló agyag, illetve festékföld képviseli.

Kaolinites agyag
( =  Cserszegtomaji Kaolinites Agyag Formáció)

A Keszthelyi-hegység délnyugati peremén és előterében 1947-ben folytatott pirit-markazit 
felderítőkutatás során ismerték fel a fődolomitra települő, különleges minőségű agyagos kőzetelő
fordulásokat. Sze n t e s  F. {1948) jelentésében beszámol a kaolinos agyag felismerhető települési 
viszonyairól és egy minta kémiai elemzését is közli. Az agyagok kémiai és ásványtani összetételére 
vonatkozóan további adatokat találunk 1953-ban készült bauxitkutatási jelentésében.

Az ipari felhasználást elősegítő első jelentést K r iv á n  P. (1953) készítette az addigi adatok 
kiértékelésével, előzetes készletszámítással. A szélesebb körű kutatási és az 1950 óta folytatott 
bányászati adatok felhasználásával Csil l a g  P.-né (1956) készített összefoglaló földtani jelentést az 
előfordulásról. A bányaművelés dokumentációját K r iz s á n  P. (1973) kéziratos összefoglaló jelentése 
tartalmazza, melyben főleg a gazdaságföldtani szempontból értékelhető adatok szerepelnek.

A kaolinites agyagtelepek tudományos igényességű, részletes geokémiai leírását B á r d o s s y  G y . 
adta 1961-ben. Az előfordulás részletes terepi leírása mellett, a rendelkezésre álló vizsgálati adatokat 
genetikai szempontból kiértékelte. Az argillitos formáció és a fődolomit határán kialakult 2— 20 cm 
vastag, kéregszerű, valamint a közbetelepült konkréció jellegű ásványegyüttesek vizsgálatát nagy 
részletességgel végezte el, mivel az egész összletre vonatkozó genetikai következtetéseit elsősorban 
erre alapozta. Megállapításainak részletezése nélkül, rátérünk saját vizsgálataink eredményeinek 
közlésére minden következtetésnél jelezve a korábbi álláspont esetleges megerősítését vagy éppen 
cáfolatát. Természetesen csak olyan jellegű vizsgálatokat és kiértékelést végeztünk, melyeknek 
eredménye újat hozhatott, illetve amelyeknél a korábbi vizsgálatok óta bevezetett új módszerekre 
vagy új adatokra támaszkodhattunk.

Elterjedési és kifejlődési viszonyok

Cserszegtomaj északkeleti részén a Koponár ( + 248 m tsz. f.) és a Pajtika-tető ( + 214 m tsz. f.) 
erősen lepusztult nóri fődolomit tönkfelszínén, vékony holocén—pleisztocén kori fedő alatt, számos 
kis kiterjedésű, de viszonylag jelentős mélységű üreget tölt ki a kaolinos agyag. Jelenlegi ismereteink 
szerint 51 előfordulás van nem egészen 2 km2 nagyságú területen. Ebből 16 leművelt, 3 bányászatilag 
feltárt, 7 aknával megkutatott, 7 fúrással megkutatott, 18 előfordulás pedig geofizikai mérésekkel 
kimutatott, illetve felszíni nyomokból valószínűsíthető.

Az eddig feltárt töbrök mélysége 14 — 50 m között van (a legtöbb 30 — 40 m közötti mélységű). 
Átmérőjük 10 — 60 m között változik. Vetületileg általában torz ellipszis formát mutatnak (11. ábra). 
Helyenként sorba fűzve, egymás mellett 4 dolinát is találni, ezek a karsztmorfológiai alakzatok bár
milyen intenzitású lepusztulás során képesek voltak a legfinomabb lepusztulási termék visszatartá
sára is.
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A dolinák kialakulásával kapcsolatban vég
zett megfigyeléseink során megállapítottuk és 
új adatként rögzítjük, hogy megfelelő feltártság 
esetén észlelhető azok tektonikai preformált- 
sága. így például a Koponár K. 5. számú dolina 
két törési sík vagy vetőzóna találkozásában 
alakult ki és az erősebb, nyugat— keleti csaj)ás- 
irányú törésvonal mentén háromszoros tengely- 
hosszúságú ellipszist formál. A töbör vagy dolina 
fala sohasem törési sík!

Minden eddiginél több adatra támaszkodva 
megerősíthetjük, hogy a fődolomitban kialakult 
dolinák — amelyek a kaol inites agyagot ma
gukba foglalják —- karsztos eredetűek és nem 
hévforrás-tevékenység következtében jöttek 
létre.

A kőzet rétegzetten, tömeges megjelenésű.
A bezáró fődolomit és a kaolinites agyag ha
tárán kialakult ásvány-kőzettani viszonyokat 
Bá k d o s s y  G y . (1961) igen részletesen ismer
tette. Részünkről az újabb adatok alapján két 
kiegészítést fűzünk ehhez :

— A határfelület ásványegyüttese (hid- 
rargillites-alunitos kéreg, alumogéles, goethites 
fészkek, limonitos kéreg) rendkívül rapszodiku
san változó vastagságú, sok helyen nincs is 
meg, és összes mennyisége a feltárt dolinákban 
nem éri el a tulajdonképpeni kőzetanyag töme
gének egy térfogatszázalékát. Ezt úgy is kell 
értelmeznünk, hogy helyenként a vasoxidos ké
reg (limonitos agyag goethites fészkekkel) jelen
tősebb vastagságot ér el (pl.: K. 18. sz. dolina 
egyes részein 45 cm max. vastagságú) (12. ábra).

- A másik, újabb és igen sok adatra tá
maszkodó megállapításunk, hogy a fődolomit 
határfelületén, illetve a kaolinites agyaggal köz
vetlenül érintkező 40—60 cm-es sávban főleg 
dolomitporlódás észlelhető. A kovásodás helyen
ként mutatkozik csak, és igen alárendelt mér
tékben. A K. 7. sz. dolinában végzett vizsgála
tunk szerint (37 szelvényben mért kovás dolomit vastagsági adatából, és

Ж j a
11. ábra. A koponári dolinák elhelyezkedése 

1. Nóri fődolomit, 2. kaolinites agyag, 3. bányavágat,
4. törésvonal

Fig. 11. Layout of sinkholes in the vicinity of Koponár 
1. Norian Hauptdolomit, 2. Kaolinitic clay, 3. tunnel, 

4. fault

37,4% átlag Si02 tarta
lomból számítva), a dolinában levő kaolinos agyag tömegéből származó 0,79%-os Si02 csökkenés 
már előidézhette a dolomit adott méretű és mértékű kovásodását.

Kőzettani, ásványtani és kémiai vizsgálatok

Kőzettani, ásványtani vonatkozásban mind ez ideig nem közöltek egzakt értékeket az összletről. 
Ezért először az ilyen irányú eredményeinket foglaljuk össze.

16 leművelt és 3 bányászatilag feltárt előfordulás (kürtő vagy dolina) adatai alapján számolva, 
a kőzettani, ásványtani és kémiai összetételből megállapítottuk, hogy az összlet uralkodóan négy 
típusú kaolinos agyagféleségből áll :

1. világossárga, sárgásfehér színű tűzálló agyag,
2. okkersárga színű kaolinites agyag (festékföld),
3. fehér színű kaolinos agyag,
4. lilásvörös színű kaolinites agyag.

Ezeken kívül alárendelt mennyiségben előforduló különböző ásványos bekérgezések mennyiségi 
adatát kell még külön számolnunk.

1. A világossárga, sárgásfehér színű tűzálló agyag mennyisége lelőhelyenként minimum 46,2%, 
maximum 63,6%, súlyszázaléka a súlyozott átlagban 55,8%. Ásványtani összetételét a l l .  táblázatban 
adjuk. (A mérési hibák alapján és az átszámítás bizonytalanságait figyelembe véve, az ásványtani
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12. ábra. Földtani szelvény a Koponár 18., 19. és 10. dolinákon keresztül
1. Holocén humusz, 2. pleisztocén lösz, 3. pliocén agyag, homok, homokkő, 4. paleogén kaolinites agyag,

6. triász dolomit, 6. vető, 7. dolina jele, 8. bányaművelés területe, 0. fúrás 
Fig. 12. Geological section set up through dolines Koponár No. 18, 19 and 10

7. Holocene humus, 2. Pleistocene loess, 3. Pliocene clay, sand and sandstone, 4. Palaeogene kaolinitic 
clay, 5. Triassic dolomite, 6. fault, 7. symbol for doline, 8. mining operation area, 9. borehole

összetétel százalékos értékei +10% eltérést tartalmazhatnak.) A kémiai összetételt lásd a 11. táb
lázaton.

Színképanalitikai vizsgálatok alapján a világossárga, sárgásfehér színű agyag viszonylag kevés 
nyomelemet tartalmaz mind mennyiségileg, mind pedig a kimutatható elemek számát tekintve 
(11. táblázat).

2. Az okkersárga színű kaolinites agyag (festékföld) mennyisége lelőhelyenként minimum 24,0%, 
maximum 45,0%, a súlyszázalék súlyozott átlagban 33,6%. Ásványtani összetételét a 12. táblázat
ban adjuk. A kémiai összetételt és a kimutatható nyomelemtartalmat ugyancsak a 12. táblázaton 
közöljük.

3. A fehér színű kaolinos agyag mennyisége lelőhelyenként minimum 1,7%, maximum 7,9%, 
súlyszázaléka súlyozott átlagban 4,8%. Ásványos és kémiai összetételét a 13. táblázat tartalmazza.

Színképanalitikai vizsgálatok eredményei szerint a fehér színű kaolinites agyag valamivel gaz
dagabb nyomelemekben, mint az előző két típus (13. táblázat).

4. A lilásvörös színű kaolinites agyag mennyisége lelőhelyenként minimum 3,3%, maximum 
5,7%, súlyozott átlagban 4,1%. Az ásványos és kémiai összetételét a 14. táblázat tartalmazza. 
Ennek a kőzettípusnak a nyomelemtartalma az okkersárga agyagéval közelítően azonos.

A kaolinites agyagot az egyes lelőhelyeken (töbrök vagy dolinák) változó vastagságú, speciális 
ásványösszetételű bekérgezések határolják el a fó'dolomittól. Ezek együttes mennyisége súlyozott 
átlagban a teljes kőzettömeg 1,5%-a.

Két főbb csoportba sorolhatók a kaolinos agyag és a dolomit határán kialakult kőzettípusok:
1. Nagy vastartalmú kőzetek. Az uralkodó vasásványtól függően három altípust különböztetünk 

meg: a liláspiros hematitos vaskérget, a sárgásbarna goethites vaskérget, és a vörösesbarna limonitos 
vaskérget. Ezen kívül helyenként néhány centiméteres fészkek, gumók formájában a vastartalom 
egész magas értékeket is elérhet a kőzetben (Fe20 3>65%). Ezekben a vasas kőzetekben az említett 
uralkodó vasásványok mellett, főleg fireclay típusú kaolinit és gibbsit fordul elő jelentősebb mennyi
ségben.

2. Nagy alumíniumtartalmú kőzetek, ill. ásvány kiválások. A vaskérgek és a bontott dolomit között 
erősen változó ásványos összetételű, uralkodóan gibbsites (hidrargillites) kéreg helyezkedik el 
Ennek vizsgálatára helyezte B á r d o s s y  Gy . (1961) a fő hangsúlyt és olyan sokoldalúan dolgozta fel, 
hogy itt nem célszerű ebben a vonatkozásban részletekbe bocsátkoznunk.

A kőzettani, ásványtani és kémiai összetétel előzőekben részletezett egzakt értékeit a korábbi 
vegyelemzések, színképelemzések, mikromineralógiai vizsgálatok, röntgendiffraktometriás és diffe
renciális termoanalitikai eredményekből, továbbá a MÁFI Geokémiai laboratóriumában újabb
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11. táblázat
A világossárga, sárgásfehér színű tűzálló agyag vizsgálatának adatai 
Examination of the yellowish-white to light yellow-coloured fireclay

Ásványos összetétel (%) Nyomelemtartalom (рут) Kémiai összetétel (%)

Kaolinit (főleg fireclay Ba 0,020 7
típus) 78 Be 0,000 18

Gibbsit 3 Со 0,002
Diaszpor 1 Ga 0,006
Goethit 2 Mo 0,000 2
Amorf vashidroxid 5 Ni 0,030
Amorf kovasav i Pb 0,001
Kvarc в Sn 0,000 39
Dolomit 3 Sr 0,006 8
Kaiéit 1 Zr 0,022 2
Cirkon 1
Aktinolit 1
Muszkovit 1
Gránát - 1
Zoizit -= 1

Minimum Maximum Súlyozott
átlag

Si02 42,72 49,39 47,38
AI2O3 30,74 38,02 34,10
Fe20 3 2,10 4,20 2,80
Ti02 0,70 1,69 1,18
CaO 0,50 1,59 0,81
MgO - 0,56 0,17
MnO — — —
CO2 — 0,78 0,10
+  H2O 12,36 16,32 12,80

Az okkersárga színű kaolinites agyag vizsgálatának adatai 
Examination of the oehre-coloured kaolinitic clay

12. táb lá za t

Ásványos összetétel (%) Nyomelemtartalom (ppm) Kémiai összetétel (%)

Kaolinit (kevesebb a Ba 0,007 2
fireclay típus) по Be 0,000 22

Gibbsit 3 Ga 0,020
Diaszpor 2 Ni 0,190
Alunit 2 Pb 0,007 0
Montmorillonit 4 Sn 0,007 09
Goethit 3 Sr 0,008 5
Amorf vashidroxid 5 Zr 0,037 0
Hematit 5
Kvarc 3
Dolomit 2
Kalcit 1
Muszkovit - 1
Földpát -= 1

Minimum Maximum Súlyozott
átlag

Si02 39,80 46,59 43,05
AI2O3 27,31 34,60 30,32
Fe20 3 6,10 15,40 10,35
Ti02 0,78 1,55 1,05
CaO 0,25 1,36 0,48
MgO 0,00 0,87 0,25
MnO 0,00 0,01 0,002
CO2 0,00 0,94 0,18
+  H2O 11,70 14,58 13,65

Ásványos összetétel ( % )

A fehér színű kaolinites agyag vizsgálatának adatai 
Examination of the white kaolinitic clay

Nyomelemtartalom (ppm) Kémiai összetétel (%)

K i.  táb lázat

Kaolinit (főleg Ba 0,018
fireclay típusú) 86 Be 0,018

Mont mór illőn i t 5 Со 0,002
Hidrargillit 3 Ga 0,003
Amorf kovasav 1 Ni 0,05
Limonit — goethit 1 Pb 0,0010
Kvarc 3 Sn 0,000 39
Cirkon < 1 Sr 0,006 8
Kalcit -= 1 Zr 0,007 4
Muszkovit - 1
Dolomit -= 1
Bytownit

■ '

Minimum Maximum Súlyozott
átlag

Si02 43,11 52,60 47,38
A12Ö3 34,60 38,49 36,12
ВегОз 0,56 1,62 1,08
Ti02 0,62 1,16 0,95
CaO 0,42 0,79 0,50
MgO 0,11 0,68 0,35
MnO 0,00 0,01 0,005
C02 12,52 15,20 13,10

45



A lilásvörös színű kaolinites agyag vizsgálatának adatai 
Examination of the violet-reddish-coloured kaolinitic clay

14. táblázat

Ásványos összetétel (%)

Kaolinit 68
Montmorillonit 10
Limonit — goethit 5
Gibbsit 4
Kvarc 8
Hematit 3
Kaiéit 1
Dolomit 1
Miiszkovit 1

Kémiai összetétel (%)
I

Minimum Maximum Súlyozott
átlag

Si'o2 45,87 48,90 47,00
A1203 31,25 34,10 32,20
ЕегОз 5,23 8,75 6,90
Ti02 0,76 1,50 1,20
CaO 0,10 0,40 0,20
MgO 0,06 0,18 0,10
CO2 0,15 0,65 0,37
+  h 2o 11,65 12,90 12,00

módszerekkel végzett vizsgálatokból: röntgenspektrometriás, félkvantitatív röntgendiffraktometriás 
és DTG vizsgálati eredményekből, elektronmikroszkópos felvételek kiértékeléséből, valamint a 
megkutatott vagy kitermelt előfordulások (dolinák) nyersanyag-készleteinek pontos, felmért értékei
ből nyertük.

Külön értékeljük a következőkben az egyes kőzettípusok elektronmikroszkópos vizsgálati ered
ményeit. Ugyanis ezzel a módszerrel mind a kőzetösszetételre, mind pedig genetikájára vonatkozóan 
lényeges megállapításokra nyílik lehetőség. Az elektronmikroszkópos felvételeket a X X I —XXIII. 
táblákon mutatjuk be, s ott a táblák magyarázó szövegében közöljük megfigyeléseinket.

A kőzetösszetétel vonatkozásában az ásványi alkotók bizonyos mennyiségi és minőségi jellem
zése mellett szemcseméretük és morfológiájuk is tisztázódott.

Genetikai következtetések

Korábbi kutatások eredményeképpen (Sz e n t e s  F. 1957, B á r d o s s y  G y . 1961) több irányú ha
sonlóságot mutattak ki a Dunántúli-középhegység egyes bauxitelőfordulásai és a cserszegtomaji 
kaolinos agyag között. Részünkről az alábbi, genetikai szempontból figyelembe veendő analógiákat 
tartjuk helytállónak. B á r d o s s y  szerint a kaolinites agyag települési viszonyai hasonlóságot mutat
nak pl. a Nyírád környéki, szintén triász dolomit karsztos töbreiben található bauxitokkal. Mindkét 
képződmény egyaránt rétegzetlen, tömeges kifejlődésű. Továbbá a nagyobb méretű (100 g feletti 
frakció) allotigén ásványegyüttes ugyancsak szembetűnő hasonlóságot mutat a nyírádi és szőci 
bauxitokkal. Végül, a kaolinites agyagban jellegzetes bauxitásványok, elsősorban gibbsit, nyomokban 
pedig alunit és diaszpor található.

A továbbiakban, vizsgálataink eredményeképpen, az összletet alkotó kőzetek genetikájának új 
értelmezését kíséreljük meg.

Az ásványtani és kémiai összetétel korszerű vizsgálata során a kaolinites agyagban szabad kvar
cot is találtunk. A korábbi vizsgálatoknál ennek jelentősége elkerülte a figyelmet. A röntgenfelvé

telekből csak a nagyobb felbontóképességű mű
szerekkel készült, illetve az újabb kiértékelési 
módszerekkel sikerült kimutatni szabad kvarcot 
(V ic z iá n  I. 1975). Nagyszámú elektronmikrosz
kópos felvétel értékelése során azután megtalál
tuk a néhány g nagyságú kvarcszemcséket is, 
amelyek törmelékes jellegeket mutatnak, a kő
zetben allotigén alkotóként vannak jelen. Ezért 
a korábbi genetikai meggondolásokat felül kell 
vizsgálni.

Igen fontosnak tartjuk az összlet jellemző 
kémiai összetételét olyan szempontból értékelni, 
hogy mennyiben tér el az agyagos kőzetek 
Niggli-féle átlagos összetételétől a főbb alkotók 
vonatkozásában. A 15. táblázatból kitűnik, hogy 
itt a kaolinosodás, illetve gleyesedés (kénhidro-

15. táblázat

A cserszegtomaji kaolinites agyag kémiai összetételének 
összehasonlító értékelése (súly%)

A comparative evaluation of the chemical composition 
of the kaolinitic clay at Cserszegtomaj

Alkotók Niggli-féle
átlagérték

A cserszegtomaji 
kaolinites agyag 

átlagértéke

Si02 58,11 46,50
A1203 14,40 35,10
ЕегОз 6,20 3,80
CaO 3,10 0,81
MgO 2,40 0,20
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génmentes redukció vagy fakitás) során végbement viszonylagos kovasavtartalom csökkenés és alu
mínium dúsulás jelentkezik, ami egy normál agyagkőzettel, mint kiinduló fázissal szemben a változás 
lényegét jelenti. Ezt viszont még nem hozhatjuk szorosabb összefüggésbe az un. bauxitosodással.

Az ásványtani szintézis lényeges momentuma, hogy a kőzet átlagban nem tartalmaz több 
gibbsitet, mint az ún. normál halloyzites, terresztrikus tarka agyagok. Az itteni átlagos gibbsit- 
tartalom 3% körüli és ennek mintegy 30%-a a szegélyzónákban utólag kivált ásványi (hidrargillites) 
kérgek és gumók anyagát alkotja. Az egyéb alumíniumásványok mennyisége sem jelentős és ezek 
is az utólagosan kivált peremi részeken dúsainak inkább fel (alunit, pszilomelán, valamint amorf 
alumogél).

Egyik igen lényeges új megismerésünk a kaolinites agyag ősmaradvány-tartalma. Ennek felfede
zéséhez abból indultunk ki, ami a genetikai szintézisünk egyik sarkalatos tézise is, hogy a finom
diszperz üledékből képződött kőzetben, ha egyáltalán van szerves eredetű maradvány, akkor annak 
a nagysága nem térhet el lényegesen a kőzetalkotó ásványok uralkodó szemcseméretétől, mivel 
egy esetleges szállítás (amely nem oldat, hanem szuszpenzió formájában történt) kizárólag ezt teszi 
lehetségessé. így került sor a kőzetben a nannoplankton, illetve egyéb — közel szubmikroszkópos 
méretű — ősmaradványok keresésére. Ez eredményes volt és Báldiné Веке M. a 16. táblázatban 
szereplő ősmaradványokat határozta meg a kaolinos agyagból (X X IV —XXV. táblák).

A különböző típusú (lila agyag, sárga agyag) kőzetmintákból kikerült nannoplankton-együttes 
a 24. táblázatban feltüntetett fajöltők alapján kizárólag paleogénben előforduló fajokat tartalmaz, 
amelyek korban két különböző csoportra különíthetők el. Az idősebb társulás elsősorban a középső
eocén lutéciai korra utal (NP 14 —17 zóna), a fiatalabb pedig az egerien emeletbeli keletkezést 
valószínűsíti (NP 24 — 25 zóna).

A legkönnyebben oldódó fajok hiányoznak az együttesből. A legtöbb forma a peremén és fino
mabb szerkezetű centrális részeiben is bizonyos oldóhatás nyomait mutatja. A két különböző korúnak 
minősített csoport között megtartásbeli eltérés nincs. Az ősmaradványok között eredetileg kréta 
kori alak nem található.

16. táblázat
A kaolinites agyag nannoplanktonja

(Szerk. : Báldiné Веке M. 1975)

Nanoplanctonic fossils of the kaolinitic clay
(prepared by M. Báedi-Beke, 1975)

Fajok
Eocén Oligocén

Középső Belső Alsó Középső Felső
14 1 15 16 17 18 19 1 20 21 1 22 23 24 J 25

Coccolithus 'pelagicus (Wallich) 
Reticulofenestra placomorpha 

(Kamptner)
R. cf. lockeri Müller

R. bisecta (Hay el al.) 
Reticulofenestra sp.
Cyclococcolithina formosa (Kamptner) 
Cyclicargolithus floridanus

(Roth et Hay)
C. abisectus (Müller) 
Helicopontosphaera cf. euphratis 

(Hay)
Zygrhablithus bijugatus (Defl.)
? Lanternithus minutus Stradner 
Sphenolithus moriformis 

(Brönn et Stradner)
S. jurcatolithoides Locker

S. pseudoradians Braml. et W ilc. 
Discoaster barbadiensis Tan

?

14 — 25 = paleogén nannoplankton-zónák.
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A kőzet genetikájára vonatkozóan az üledékszerkezeti sajátosságokat ö s s z e f o g l a l v a  
megállapíthatjuk, hogy a finomdiszperz üledék allotigén törmelékes (alloklasztikus) alkotókat is 
tartalmaz. A vízi közegben történő leülepedés zömmel a már szilárd, kristályos fázisú alkotókat 
érintette. Ennek ellenére nem zárható ki bizonyos lebegtetve történő szállítás a leülepedés előtt. 
A kőzet jelentős része allokemikus keletkezésű ásványszemcsékből áll. A makrostruktúrából hiányzó 
rétegzettség a lemezes kristályszemcsék elrendeződésében már jelentkezik. Az utólagos ásvány
kiválások, az átkristályosodás — tehát szekunder geokémiai folyamatok jelei a korábban jelzett 
kis százalékos arányuk miatt az alapvető kőzettípusok mikrostruktúrájában alig jelentkeznek. 
A Magyar-középhegység területén, földtani paramétereit tekintve, hasonló kifejlődésű a Sárisáp 
környéki kaolinites homokkő, a Pilisvörösvár környéki kaolinites tűzálló agyag (V a r j ú  Gy . 1955) 
és a felsőpetényi tűzálló agyag (R a d n ó t i  E.—V et ő  I.-né 1970). Mindhárom képződmény közös 
jellemzője — amit az analógiák száma alapján a cserszegtomaji kaolinites agyagra is érvényesnek 
tartunk — a harmadidőszaki keletkezés és a jelenlegi pozíciókban a kőzetanyag másodlagos jellege.

A kőzettani elemzés alapján megállapítható, hogy az üledékgyűjtőbe szállító közeg a finom 
kristályszemcséket és kolloid alumíniumszil illátokat a durvább frakciótól elválasztva, a kvarcanyag 
zömét szelektálta. A felső-triász karsztosodott felszínére ülepedett kaolinites agyag később ismét 
felszínre került és lepusztult a kőzetanyag nagy része. Csupán a minimális reliefenergiájú karsztos 
töbrökben, dolinákban maradt vissza a képződmény. A lepusztulás nyomait sikerült a területen 
kimutatni. így többek között a Veréb-hegyen, a felső-pannóniai homokkőösszletben, 3 — 4 m vas
tagságban, rétegszerűen települt közbe a nagy kaolinittartalmú pelites, aleuritos üledék.

A biosztratigráfiai vizsgálatok a kőzettani alapon leszűrt következtetéseinket egyértelműen 
alátámasztják, kiegészítik. Ezek szerint az elsődleges szedimentáció a kréta után és a középső-eocén 
vége előtt volt, majd az áthalmozódás és szállítódás után, végül is a felső-oligocén után halmozódott 
fel ismét a finomdiszperz üledékanyag.

P 1 i о c é n

Felső-pannóniai alemelet

A Keszthelyi-hegység területén a felső-triásznál fiatalabb kőzetek a cserszegtomaji kaolinites 
agyagon kívül már a felső-pannóniai alemeletbe tartoznak. Első részletesebb ismertetésük L óczy  L . 
(1913) nevéhez fűződik. Elsősorban a faunás homokköveket írta le Rezi környékéről aVári-völgyből, 
valamint a hegység nyugati, északi és keleti pereméről. Sz e n t e s  F. a pirit-markazit és bauxitkutatás 
során a phocén rétegek elterjedésére és ősmaradványaira vonatkozó ismereteket tovább bővítette. 
Több kisebb munka közöl még részadatokat, ezekre az egyes kérdések tárgyalásánál utalunk.

A Keszthelyi-hegységben és közvetlen környékén rendkívül változatos partszegélyi, partközeli 
kifejlődésű kőzetek képviselik a felső-pannóniai alemeletet. Ezek általában hiányos, hézagos réteg
sorokat alkotnak. Az egyes csonka szelvényekben általában csak két-három különböző képződmény 
található meg egymásra települve. A legteljesebb rétegsort a Keszthely Kh. 9. számú fúrás tárta 
fel (13. ábra). Ennek segítségével sikerült azonosítanunk a hegység különböző pontjain ismert felső- 
pannóniai korú rétegeket (14. ábra).

Aiapbreccsia

A feküt általában a felső-triász fődolomit képezi. Erre több szelvényben, jól feltárt módon dolo- 
mitgörgeteges aiapbreccsia, majd apróbb szemű (30 -50  mm 0 -jű ) dolomitbreccsia települ. Ez a 
kéj)ződménv a hegység területén mindenhol bázisrétegekként jelentkezik, de különböző szintekben 
jelezve a parteltolódást. Pontosabb korát — mivel rendszerint ősmaradványmentes — többnyire a 
konkordánsan rátelepülő, életnyomokkal meghatározható korú képződmények alapján tudjuk csak 
közelítően megadni. Általában három szinthez kötődik: a ,,Congeria ungula caprae szint ' alatt van 
a legmélyebben, majd a ,,Congeria balatonira szintben” és a felső-pannóniai alemelet középső szint
jének felső részében is előfordul lokálisan, a transzgresszió időben és térben történő eltolódását jelezve. 
Típusos előfordulásai a gyenesdiási Vadleány-barlángnál (XXVII. tábla, 2.), Cserszegtomaj területén 
több helyen (200 m tsz. f. körül), a becei kápolnától 500 m-re északra ( +  250 m tsz. f. magasságban), 
Balatongyöröktől északra, 2 km-re ( + 1(50 m tsz. f. magasságban) és Zalaszántótól délre találhatók.

A rövid szállítást szenvedett, szögletes, alig koptatott dolomitgörgetegeket, kavicsokat és 
törmeléket tartalmazó monomikt kőzet osztálvozatlan, rosszul rétegzett, általában kötőanyag nél
küli, néha dolomitliszttel igen gyengén cementált. Az alapbreccsiában fölfelé haladva, határozottan 
felismerhető a törmelékanyag fokozatos finomodása.

A hegységben több helyen, különböző rétegtani helyzetben előforduló lejtőtörmeléktől és tör
melékkúpok anyagától enyhe keresztrétegzettsége, a törmelékanyag közötti idegen, finomszemcsés 
kötőanyag vagy alloklasztikus finomtörmelék hiánya is jól megkülönbözteti.
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13. ábra. A  Keszthely 9. sz. fúrás szelvénye ( R a i n c s á k  Gy . után)
Fig. 13. The geological log of borehole Keszthely 9 (after Gy . R aincsák )
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Fo lyóv íz i kavics

Fo lyóv íz i homok 

Tavi agyag

Édesvíz i mészkő 

Rétegzett f inom hom ok

Agyagos aleuroli t, pirites közbetelepülésekkel 
Lignites, agyagos kőzetl iszt

Réteges, lemezes hom okkő

Konglomerátum

Dolomitbreccsia

Karmacsi Formáció: réteges, lemezes, „ká r tyás"  homokkő 

Meszes, agyagos és kovás kötésű, kü lönböző szemnagyságú, 

kvarcanyagú összlet

Pirites, markazitos, kőzetlisztes agyag

A lig  kötött, rétegzetlen homok

Finomszemű, közbetelepült a leuroli t (kissé kötött)

Dolom itos alapbreccsia

Lignites cs íkok

Finomhomokos, kőzetl isztes agyag 

pirit-markazit gumókkal; vastagpados hom okkő  

Finom-középszemű homok, kavicsokkal, 

aleuroli t rétegekkel; pirites, szürke mészkő 

Gyöngykavics

Konglomerátum és dolomitbreccsia 

Dolomitgörgeteg

14. ábra. A Keszthelyi-hegység felső-pannóniai képződményeinek ideális szelvénye 
Fig. 14. Generalized section of the Upper Pannonian sequence in the Keszthely Mts

Konglomerátum, hom ok, hom okkő

A jellegzetes jtarti képződmény a hegység területén rendszerint a dolomitbreccsia felett települ, 
máskor helyettesíti azt. Egyes szelvényekben (1. Kh. 9. sz. fúrás) fokozatos az átmenet a két kőzet 
között, felfelé a dolomittörmelék kimarad és egyre nagyobb mértékben váltja fel a kvarckavics. 
Más szelvényekben (Cserszegtomaj — Koponár környéke, Rezi észak, Vári-völgy déli kijárat) a kvarc
anyagú konglomerátum és durvahomokkő közé 10 — 20 cm vastag dolomitbreccsia települ.

Kőzettanilag négy főbb csoportba sorolhatók az összletet alkotó kőzetek :
1. A kavicsos homok helyenként az alapbreccsia felett települ, máskor helyettesíti azt. Egyes 

szelvényekben (Kh. 9. sz. fúrás) fokozatos átmenet van a két kőzet között. A típusos előfordulások : 
Kh. 9. sz. fúrás 80 — 97,5 m; Rezitől északra; Cserszegtomaj—Koponár, Vári-völgy déli kijárata.
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A kavics a kőzetnek mintegy 32 — 35 súlyszázalékát alkotja. Uralkodó mennyiségűa 3,0 — 5,0 mm 
közötti szemcsenagyság, a 10 mm-nél nagyobb kavicsok mennyisége általában 15% alatt van.

Tekintettel arra, hogy típusosán két módusú üledékről van szó, a kőzet általános osztályozottsági 
viszonyait a legjobb közelítésben a Folk—Ward-féle (1957) ..kizárólagos grafikus négyzetes közép
eltérés” számításával oldottuk meg. így azt a módszert alkalmaztuk, amely a szemcseeloszlási 
diagram finom és durva végeinek „szórását”  is figyelembe veszi, a centrális rész mellett:

í n  _ 0  34 016 , 0 9 5 “  0 5  I
r k~ ------ 4------+  ' 6,6 j

35 minta átlagában a keszthelyi-hegységi felső-pannóniai konglomerátum, ill. durva homokkő Folk — 
Ward-féle osztályozottsági koefficiense 0,57 — 0,86 közötti értékeket adott.

Ez a szerzők által felállított verbális skála szerint a „mérsékelten jó” és „mérsékelten osztályozott” 
kategóriába tartozó törmelékes üledékes kőzetekre jellemző érték.

A konglomerátum—durva homokkőösszletből viszonylag szegényes fauna került elő az idők 
folyamán. A Vári-völgy bejárata mentén a régi kőfejtőkből L ó c zy  L . által gyűjtött Mollusca faunát 
Sc h r é t e r  Z. határozta meg (17. táblázat) (L ó czy  L . 1913a), ezek között bemosottak is lehetnek. 
H a l a v á t s  G y . (1911) Melania sp.-t írt le a durva homokkőből. Mindezekből kitűnik, hogy csupán 
a szegényes fauna alapján írem tudtuk volna eldönteni az összlet pontos rétegtani hovatartozását.

Felső-pannóniai Mollusca fauna a Keszthelyi-hegységből 
Upper Pannonian Molluscan fauna from the Keszthely Mountains

17. táblázat
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2. Szürke mészkő. Az 1900-as évek legelején mélyített ,,Keszthely, Andrássy téri artézi kút” 
94—101 m között „Szarmata mészkőpad” -ot harántolt ( L ó c z y  L .  1913a). Ezt a néhány méteres 
mészkőréteget 1,8 m vastagságban a Kli. 9. sz. fúrás is feltárta és így módunkban áll részletesebb 
ismertetésre is. Települési helyzetéből adódóan elsősorban biztosan a felső-pannóniai alemeletbe 
kell sorolnunk. A mészkövet alulról felfelé, egyre nagyobb GaC03 tartalmú pirites, montmorillonitos, 
vékonyréteges agyagmárga—rnárga—mészmárga sorozat vezeti be (az egész, maximum 2 m vas
tagságú). Az agyagos, pirites mészkőben gyakoriak a bemosott Foraminiferák, melyeknek kristályos 
kalcitkitöltése teljesen eltér a kőzetanyag szövetétől. A pirit elsősorban elszórtan, egyedi kristályok 
formájában jelentkezik, néha azonban 1 — 2 cm átmérőjű gumók is előfordulnak.

A mészkő ásványi összetétele, szöveti jellege alapján „édesvízi mészkő” -nek minősíthető. 
Képződését lokálisan a felső-pannóniai mezohalin beltó erősebben kiédesedő (oligohalin), lagunáris 
környezetében tartjuk legvalószínűbbnek.

3. Agyagásványos rétegek. A folyamatos medenceperemi felső-pannóniai rétegsorban az említett 
mészkőrétegek fölött erősen kaolinites, mésziszapos rétegek települnek. A Kh. 9. sz. fúráson kívül 
még a Veréb-hegyen is ismertek ezek a rétegek. Felismerésük és jelenlétük azért is fontos, mert a 
kaolinites tűzálló agyag—festékföld lepusztulási termékének tekintjük. A kaolinit mellett ezek a 
maximum 5 m vastag rétegek főleg mésziszapot tartalmaznak, de DTG vizsgálat alajjján gibbsit, 
böhmit és diaszpor nyomok is kimutathatók.

Gongeria ungula caprae szint

4. A pirites-markazitos homok, kőzetlisztes homok, agyag és agyagos alemolit. A Congeria ungula 
caprae szint felső részét a Keszthelyi-hegységben és környékén nagyobb vastagságú finomtörmelékes 
rétegsor építi fel. A hegység délnyugati peremén és előterében, Keszthely—Cserszegtomaj környékén 
a több szintben is megtalálható pirit és markazit különböző mértékben dúsul. A rendkívül változatos 
rétegsor kőzeteinek szemcseösszetételét a 15. ábrán mutatjuk be, az agyag—kőzetliszt—homok 
frakciók százalékos megoszlása szerint.

A Gongeria ungula caprae szint felső részében a finom homok és a kőzetliszt dominál, alárendeltebb 
az agyag. Gyakorlatilag mindhárom átmenete is előfordul a rétegsorban. A kőzetek színe szürke, 
kékesszürke, repedezettsége általában nehezen észlelhető határozatlan, de ahol kifejezettebb (főleg

Agyag %

15. ábra. A  Congeria ungtUa caprae szint pirites-markazitos 
összletének szemcseösszetétele

Fig. 15. Grain size composition of the pyrite-marcasite-bearing 
complex belonging to the Congeria ungula caprae horizon

53



eltérő kőzetanyagú határfelületeken), ott összetett rétegzettség állapítható meg. Megfigyelhető a 
horizontális és ferderétegzés váltakozása. Az igen kis szögű ferderétegzettség a viszonylag durvább 
szemcsenagyságú (homok-kőzetliszt), vékony, 8 — 10 cm-es rétegekben jelentkezik. Ez váltakozik 
a nagyobb vastagságú, 30 — 40 cm-es, finomabbszemcsés kőzetlisztes, agyagos, horizontálisan réteg
zett kőzetanyaggal. Ez az összetett rétegzési típus olyan parti öblökben, csendesvízi lagúnákban 
keletkezik, ahova időnként folyóvízi üledék hordódik be. A rétegsorban helyenként sikerült fel
ismernünk a Reineck — Wunderlich-féle ún. flázeres rétegzést is (B a l o g h  K. 1971).

16. ábra. Felső-pannóniai kőzetliszt- és homokféleségek szemcseösszetételi görbéi
I .  Finomszemű kőzetliszt (l =  Cst. 11. sz. fúrás 12,5 m, 2 =  Kh. 16. sz. fúrás 9,4 m, 3 =  Kh. g, sz. fúrás 9,3 m).
I I .  Durvaszemű kőzetliszt (4 =  Kh. 8. sz. fúrás 8,7 m, 5 =  Kh. 11. sz. fúrás 9,4 m, 6 =  Kh. 16. sz. fúrás 15,0 m).
I I I .  Homok (7 =  Cst. 8. sz. fúrás 9,6 m, 8 =  Cst. 11. sz. fúrás 2,0 m, 9 =  Cst. 2. sz. fúrás 5,0 m). I V .  Kőzetlisztes

homok (10 =  Kh. 9. sz. fúrás 31,0 m, l l  =  Kh. 11. sz. fúrás 11,9 m, 12 =  Kh. 12. sz. fúrás 13,0 m)
Fig. 16. Grain size distribution curves of Upper Pannonian silts and sands 

I .  Fine-grained silt (1 =  borehole Cst 11, 12.5 m ; 2 =  borehole Kh 16, 9.4 m ; 3 =  borehole Kh 3, 9.3 m). I I .  Coarse
grained silt (4 =  borehole Kh 8, 8.7 m; 5 =  borehole Kh 11, 9.4 m; 6 =  borehole Kh 16, 15.0 m). 111. Sand (7 =  bo
rehole Cst 8, 9.6 m; 8 =  borehole Cst 11, 2.0 m ; 9 =  borehole Cst 2, 5.0 m). I V .  Silty sand (10 =  borehole Kh 9, 

31.0 m; 11 =  borehole Kh 11, 11.9 m ; 12 =  borehole Kh 12, 13.0 m)

17. ábra. A  Gongeria ungula caprae szint kőzeteinek szemcseösszetétel-burkoló görbéi 
1. Felső, finomtörmelékes kőzetek, 2. alsó, durvatörmelékes kőzetek, 3. dolon űtbrecesiás bázisrétegek 

Fig. 17. Envelope curves of the grain size distribution of rocks belonging to the Gongeria ungula caprae horizon 
1. Upper, fine-detrital rocks, 2. lower, coarse-detrital rocks, 3. dolomite-brecciated basal strata

54



m mA finomhomok kvarcanyaga kevéssé kojJtatott. Az l.'n 
gár—Miháltz-féle megítélés szerint a szemcsék félig lekere
kítettek, gyenge folyóvízi szállításra utalnak. A kvarcszem
csék hosszúsági és szélességi méreteiből szerkesztett Hager- 
man-féle diagram szerint is rövid ideig szállítódtak folyó
vízben, az üledékgyűjtőben alig vagy keveset mozogtak (18. 
ábra).

A Congeria ungula caprae szint felső rétegében a kőze
tek karbonáttartalma igen alacsony: 6 — 8% körül van, ezen 
belül a dolomit—kaiéit—sziderit arány 5:2:1. Az anyagásvá
nyok zöme illit típusú. Általánosan jellemző a vasszulfidtar- 
talom a rétegsorra. A közel fele-fele arányban jelentkező pirit- 
markazit főleg idiomorf kristályos kifejlődésű, hintett érce- 
sedés formájában jelentkezik. Alárendeltebben tömeges kon- 
kréciók is előfordulnak.

Az összlet viszonylag faunaszegény. Ezt az anaerob 
redukciós közegű élettérként felfogható, igen kedvezőtlen 
í áciesviszonyokkal magyarázzuk. A vastag, nagy elterjedési! 
üledéksorból mindössze néhány faunaelem került elő (17. táb
lázat). A rétegek között több növénylenyomatos közbetelepülés is észlelhető 
10 — 20 cm vékony, lencsés kifejlődésű agyagos lignitcsíkok jelentkeznek.

A Keszthelyi-hegység peremi kifejlődésében a Congeria ungula caprae szint ezekkel a rétegekkel 
zárul, tehát jól regisztrálható, önálló üledékképződési ciklust prezentál a hegység nyugati, illetve 
délnyugati peremén.

0,2 0,4 0,8 1,0 mm0,6

hosszúság

18. ábra. A  kvarcszemcsék 
hosszúság/szélesség vizsgálati eredménye 

Fig. 18. Length/width measurement 
of quartz particles

A felső szintekben

Congeria balatonica szint

A Keszthelyi-hegységben és közvetlen környékén lokálisan, a felső-pannóniai alemelet középső 
szintjében, a „porta ferrae 2. sz. hullám” kéregmozgási fázissal hozható kapcsolatba ez az üledék
képződési ciklus.

Zalaszántó — Rszi, Cserszegtomaj— Kar macs—Alsópáhok környékén a Congeria balatonica szint
ben vékony, abráziós alapkonglomerátummal, illetve dolomitbreccsiával induló vastagpados homokkő 
és homok, majd nagyobb vastagságú réteges, lemezes homokkősorozat fejlődött ki. Az alapkonglo
merátum, illetve breccsia kőzettanilag azonos kifejlődésű a Congeria urigula caprae szint bázisrétegei- 
vel, azonban az abráziós parti törmelékanyag szemcséinek karbonátos-limonitos bekérgezése révén 
attól jól elkülöníthető.

Ä rétegsor általában fokozatos átmenettel fejlődik ki a partszegélyi durvatörmelékes alapkong
lomerátumból, azaz néhány szelvényben éles határral, transzgressziós diszkordanciával különül el a 
Congeria ungula caprae szint felső, regressziós, agyagos-aleuritos rétegeitől. Jellemzője, hogy a 
kőzetanyag uralkodó része — szemcsenagyság tekintetében — a homok frakcióba tartozik. Igya laza, 
kötetlen homoktól a tömött, kemény, kovás kvarchomokkőig számos kőzetváltozatból áll és ezek 
a változatok főleg horizontálisan térnek el egymástól, tehát a különböző fáciesviszonyok függvé
nyében variálódtak.

A laza és tömött homokkőváltozatok területi elterjedésének elemzése révén nem sikerült sem
milyen „elrendeződést" vagy erre utaló tendenciát felismernünk. Valószínűleg az egykori partszegély 
rendkívül változatos vonala, valamint a gyakori parteltolódások következtében ennek kialakulására 
nem is volt lehetőség. Vertikálisan azonban igen jól tagolható és értelmezhető az összlet. Az alsó 
tagozatot kvarchomok és vastagpados homokkő képviseli.

1. A kvarchomok nagyobb vastagságú, szürkéssárga, faunamentes közép- és durvaszemcséjű, 
jól osztályozott, laza üledék. Igen alacsony a mész-, változó a pirittartalma. A talajvízszin felett 
limonit mutatkozik. Limonitos, agyagos kötőanyagú, vékony homokkő közbetelepülések is előfor
dulnak benne. Ez a kifejlődés főleg a hegység gerincein és Cserszegtomaj vidékén nyomozható nagyobb 
elterjedésben. Ide soroljuk a Balatonederics—Nemesvita környéki homokfoltokat is.

2. A rétegzetten vastagpados homokkő lokálisan jelentkezik. A kvarc és kvarcit a fő kőzetalkotói, 
a szemcseméretek közel azonosak a heteropikus fáciesű homokkal. A kötőanyag főleg meszes és 
agyagos, helyenként limonitos. Az általános rétegzetlenség, a vastagjiadosság intenzív üledékképző
dést jelez. A homokkő igen változatos színű: szürke, zöldesszürke, sárga és vörös árnyalatú, ami a 
változó minőségű és mennyiségű vastartalom függvénye.

Legnagyobb feltárása Rezi északi részén levő kőfejtőben található. Itt 4 m vastagságot is elérő 
padokban, rétegzetten, tömeges kifejlődésű a homokkő, melyben zsákosan-lencsésen, fehér-sárgás- 
fehér színű kaolinites agyagbe tel ep ü lések vannak. A Veréb-hegyen a vastagpados homokkő fedő
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jében, dolomit, kőzetlisztes, kaolinites, limonitos agyagrétegek települnek. Ezek, akár a rezi kőfejtő 
zsákos közbetelepülései, egyaránt a kaolinites agyag lepusztulásából származnak. A Veréb-hegyen 
pontosan követhető felfelé a rétegsor, mert itt a kaolinites, kőzetlisztes agyagrétegek fedőjében már 
a vékonyréteges, lemezes homokkőösszlet települ.

Vékonyréteges, lemezes homokkő 
( =  Karmacsi Formáció)

A Gongeria balatonica szint alsó és középső részébe sorolható vékonyréteges, lemezes, csillámos 
kvarchomokkőösszlet legjobb kifejlődésben Karmaes—Alsópáhok környékén fordul elő.

Kőzettanilag rendkívül változatos a rétegsor. A makroszkóposán vizsgált homokkövek réteg
zettsége szembetűnő. A Campbell-féle beosztás alapján az összlet két fő csoportba sorolható:

1. Az uralkodóan vékonyréteges (3 —10 cm), tömött, kemény, finom—középszemű homokkő 
rétegződése főleg „sík—párhuzamos” , helyenként alárendelten a „sík—nem párhuzamos” kategó
riába tartozik. Ezek a jellegek nyugodt, leülepedési közegre utalnak. A lebegő részecskék a nehézségi 
erő irányára merőleges nivófeliilétén, párhuzamosan és méretük, illetve súlyuk szerint rendezetten 
ülepedtek le. Ennek a típusnak horizontális rétegzettsége homogén (nem tagolódik réteglemezekre).

2. Főleg igen vékony rétegekből (max. 3 cm), ezen belül pedig közepesen vastag (1 — 3 cm), 
vékony (0,3 —1,0 cm) és igen vékony (max. 0,3 cm) réteglemezekből álló, finomszemű, kőzetlisztes, 
kevéssé kötött homokkövek alkotják ezt a típust. A rétegzettség igen változatos, egyaránt található 
horizontálisan „sík—párhuzamos” , „nem párhuzamos” , „hullámos” , „megszakadó” , valamint 
ferderétegzettség is. A ferderétegzettségű réteglemezek jiárhuzamos sorozatokat alkotnak. Ezek a 
rétegzettségi típusok az ülepítő közeg erőteljesebb mozgását, főleg hullámzást és áramlást jeleznek. 
A rétegeken, réteglemezeken belül különösebb osztályozottság nem mutatkozik. A hullámos rétegzés 
háromdimenziós értelmezése révén (A l l e n  J. R. L. 1968) megállapíthatjuk, hogy ezek elsősorban 
áramlási alakzatok és csak kivételesen jelentkezik olyan erőteljes szimmetrikus hullámfodor a 
réteglapokon, amely a medencealjzatot érintő oszcillációs hullámok ingaszerű mozgásának ered
ményeként keletkezett.

A rétegzettségi viszonyokkal összefüggésben, az ásványos összetétel alapján is két főbb csoportra 
oszthatjuk ezt a vékonyréteges, lemezes homokkövet.

A vizsgálatokra részben a BME Ásvány- és Földtani Tanszékén került sor (1968), ezeket a saját 
vizsgálataink eredményeivel, illetve a M. Állami Földtani Intézet laboratóriumaiban készült elemzési 
adatokkal egészítettük ki. Elsősorban vékonycsiszolati ásványmeghatározás és kimérés, derivatográ- 
fiás és kémiai (oldási maradék és karbonáttartalom meghatározás) analízis eredményeire támasz
kodva számoltuk ki a középtípusos kőzetek átlagos ásványos összetételi értékeit.

1. A finomszemű, kőzetlisztes, erősen meszes, laza homokkövek tartoznak ide. Átlagos ásványos 
összetételét a 18. táblázaton adjuk. Az ott feltüntetett ásványokon kívül, 1%-nál kisebb mennyiségben 
biotit, piroxén, amfibol, epidot, zoizit, zirkon, magnetit, ilmenit is található.

A kvarcszemcsék zöme általában 0,15 mm átmérőnél kisebb. Alig koptatottak, szilánkosak, 
szögletesek a szemcsék. A törmelékfrakción kívül a kötőanyag is igen finomszemű törmelékes üle
dékből áll és ezek együtt ülepedtek le. Itt tehát a kötőanyag megkülönböztetését elsősorban az

ipari felhasználás szempontjából használ
ás. táblázat

A laza homokkő ásványos összetétele (%) 
Mineral composition of the loose sandstone (%)

Törmelékszemcsék
Átlagos
térf.%
=-0,06

Kötőanyag
Átlagos
térf.%
=-0,06

Kvarc 23,5 Kvarc, kova 15,5
Kaiéit 10,0 Karbonát 31,0
Dolomit 4,0 Agyagásványok
Földpát 3,0 (főleg kaolinit) 7,0
Pirit 2,5 Limonit 0,3
Muszkovit — szeriéit 1,3
Limoni t 1,0

2  45,3 2  53,s

juk, nem pedig kőzettani kategóriákként.
Véleményünk szerint, utólagos ce- 

mentáló hatás ezt a kőzetcsoportot ke
véssé érte. Ezek a homokkövek általában 
lazák, kissé kötöttek, lemezesek vagy 
igen vékonyrétegesek és ipari felhasználás 
szempontjából nem műrevalóak.

2. Finom- és közéjtszemcséjű, meszes, 
tömött kvarchomokkövek alkotják ezt a 
csoportot. Átlagos ásványos összetételü
ket a 19. táblázaton adjuk. A táblázat
ban szereplő ásványokon kívül, 1% alatti 
mennyiségben biotit, zirkon, piroxén, am
fibol, magnetit, ilmenit, zoizit, agyagás
vány agglomerátumok is találhatók.

A kvarcanyag zömmel a 0,20—0,32 
mm 0 -jű  frakcióba tartozik. A kvarc
szemcsék többsége kojatatlan, szilánkos
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19. táblázat

A tömött kvarehomokkő ásványos összetétele 
Mineral composition of the compact quartz sandstone

vagy alig koptatott. A kötőanyagban a 
karbonátos mellett jelentősebb mennyi
ségű a kovás kötés, ami részben utólago
san cementálta a kőzetet.

Ez a kőzettípus általában iparilag 
felhasználható. Rétegzettsége alapján az 
1 — 3 cm vastagságú (lapos kő) és a 3 — 15 
cm vastagságú (falazókő) változatok egy
aránt értékes építőipari nyersanyagnak 
számítanak.

A kőzetösszetétel kiértékelésére a 
Früchtbauer—Müller-féle (1970) osztályo
zási módot alkalmaztuk, tekintette] arra, 
hogy ez a módszer felel meg nevezék- 
tanilag az ipari felhasználás szempontjá
ból is fontos homokkövek osztályozására 
(19. ábra). Itt a háromszög-diagramban 
a kvarcot a 90%-os határértéknél jelölik 
és csak ennél nagyobb kvarctartalmú kő
zetet neveznek „kvarchomokkőnek". A kőzettörmelék elnevezés alatt egyfajta ásvány legalább há
rom (nem iker) kristály egyedéből vagy legalább két fajta ásványszemcse kombinációjából álló (mé
rettől független) aggregátumot értünk. A kőzettörmelék frakcióba tartozik a finomtörmelékes kötő
anyag teljes egésze, ide vettük az utólagos kovásodás nem kristályos fázisát is. Mindezek alapján 
világosan kitűnik, hogy ezek a Congeria balatonica szintbe tartozó vékonyréteges, lemezes homok
kövek a „kőzettörmelékben gazdag—alig földpátos homokkő”  és az „alig földpátos kőzettörme
lék—homokkő” kategóriába tartoznak.

Az egyéb kőzettani paramétereket a gazdaságföldtani részben részletezzük az ipari felhasz
nálást meghatározó szerepük miatt. A homokkövek kötésmechanizmusának tanulmányozása cél
jából elektronmikroszkópi felvételeket készítettünk és az ezekből levonható következtetéseinket a 
X X IX  —X X X . táblákhoz tartozó magyarázó szövegben részletezzük.

Törmelékszemcsék
Átlagos 
térf.% 
> 0,06

Kötőanyag
Átlagos
térf.%
>0,06

Kvarc 35,0 Kvarc, kova 21,0
Kalcit 6,3 Karbonát 20,5
Földpát 4,2 Agyagásványok
Dolomit 2,8 (főleg kaolinit) 4,5
Muszkovit — szeriéit 2,5 Limonit 1,0
Limonit 1,5
Pirit 1,0

2  53,3 2  46,о

Kvarc %

19. ábra. A  vékonyréteges, lemezes homokkő osztályozottsága 
Fig. 19. Sorting of the thin-bedded-to-laminated sandstone
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A Congeria balatonién szint felső, ,,oszcillációs” szakaszának kifejlődései

A hegység több pontján faunával kimutatható módon, a kiédesedés szakaszos folyamatának 
eredményeképpen, „oszcillációs” rétegek jelentkeznek. Ezek a kőzetlisztes agyag és homokos aleurit 
rétegek váltakozásából álló vékony összletek nem csupán a kőzettani oszcilláció jellemző példái 
(habár ez is érvényesül, de főleg helyi parteltolódás, illetve epirogén mozgások következtében), 
hanem véleményünk szerint összetett oszcillációról van szó. Mégpedig a lithológiai összetevők mellett, 
paleoökológiai és a biológiai összetevők oszcillációs változásáról. A kiédesedés a Pannóniai-medence 
belsejében közel állandó intenzitású folyamat lehetett, azonban itt a partszegélyben, helyi kifejlő
désekben, a szárazulat!—édesvízi hatások és a még bizonyos mértékig sósvizű medence közegének 
határa instabil egyensúlyi állapotban volt. Számos tényező gyorsította a kiédesedés folyamatát, 
lokálisan az átlagnál nagyobb sótartalom alakult ki vagy átmenetileg helyi kiédesedés következett 
be. Ezeknek az ökológiai jelenségeknek a váltakozása (általában a kőzettani paraméterek váltako
zásával korrelálható módon) a biocönozisban valóban oszcillációs jellegű változásokat idéztek elő. 
Például a Balatongyöröktől északra levő Szobakő-barlang melleti feltárásban miohalin és oligohalin 
faunaegyüttesek, illetve szintek váltogatják egymást. Ez a változó kiédesedési jelleg észlelhető még 
a keszthelyi téglagyár agyagfejtőjében, a Vállus község környéki lignites rétegekben és Balaton
györöktől északra nagyobb területen. A hegység északi előterében a Tátika bazalt-csoportig követ
hetők ezek a rétegek.

A felső-pannóniai alemelet felső szintjében a teljes kiédesedésre jellemző tavi, illetve folyóvízi, 
szárazföldi képződmények közül a Keszthelyi-hegység északkeleti oldalán, Uzsa—Lesenceistvánd 
felé, jelentős kiterjedésű, keresztrétegzett fluviális homok települ (Unió xvetzleri szint). Folyóvízi 
durvatörmelékes, kavicsos képződmények sorolhatók még ide a hegység előterében.

P l e i s z t o c é n

A Keszthelyi-hegységben és közvetlen környékén négy képződménycsoportot kell külön tár
gyalnunk a pleisztocén kori rétegek vizsálata során. E négy képződmény : a törmelékkúpok, a folyami 
homokok, a löszféleségek és a lejtőtörmelékek, melyek mennyiségileg a felsorolás rendjében vesznek 
részt a hegység felépítésében. Tárgyalásukat is ebben a sorrendben tartjuk célszerűnek.

A pleisztocén képződmények elterjedési és települési viszonyainak részletes vizsgálata elsősorban 
a hegység fiatalkori fejlődéstörténetének rekonstruálásához ad megfelelő alapot. Ezért ilyen vonat
kozásban a „Hegységszerkezet és fejlődéstörténet" c. fejezetben is szükségszerűen foglalkozunk 
velük. így itt ezeket a kérdéseket közelebbről nem érintjük. A kőzettani összetételre jellemző vizs
gálati adatokat viszont, a gyakorlati jelentőségük arányának függvényében, részben az agrogeológiai, 
részben az építésföldtani viszonyok ismertetése során tovább részletezzük.

A hegység belsejében — a dolomit térszíneken -  csak kisebb foszlányokban jelentkeznek 1 —2 
métert meghaladó vastagságú pleisztocén rétegek. A nagyobb vastagságú és jelentősebb kiterjedésű 
összletek a hegység előterében, illetve a hegylábfelszíneken találhatók.

A törmelékkúpok az általános lehordási és felhalmozódási tendencia következtében a hegység 
déli és délnyugati előterében alakultak ki. Az észak -déli irányú Vári-völgy előtt a törmelékkúp 
3 km'2 nagyságú. A Hidegkút-patak völgyében és a déli oldalon a Csider-völgy, Cser-völgy és a györöki 
völgy bejáratánál szintén jelentős (1 km2-nél nem sokkal kisebb) nagyságú törmelékkúpok vannak. 
Vastagságuk helyenként meghaladja a 10 métert. A dolomit egyenlőtlenül erodált térszínén pedig, 
egy-egy mélyedés kitöltését is beleszámítva, 20 — 22 m vastagságúak. A törmelékkúpok általában 
rétegzetlenek, a kőzet főleg helyi, osztályozásán dolomittörmelékből, finomabb frakciói pedig a felső- 
pannóniai homokos üledékek áthalmozott anyagából állnak. A dolomitanyagú törmelék a kőzettör
meléktől a kőzetliszt frakcióig, minden méretben előfordul. A törmelékkúpok horizontálisan bizo
nyos szemcsenagysági osztályozottságot mutatnak. A hegységből kifelé, a szállító közeg energiájának 
csökkenésével, a finomabb törmelékfrakciók kerülnek túlsúlyba. A hegység nyugati oldalán levő 
törmelékkúp anyagában a helyi dolomittörmeléken kívül egyéb kavicsok is előfordulnak. A tűzkő, 
bazalt, mészkő stb. anyagú törmelék részben a közeli felső-pannóniai, illetve raeti—kösszeni réte
gekből származik, mely részben távolabbi szállítást jelez. A törmelékkúpok a hegység peremén több 
helyen elválaszthatatlanul összefogazódnak a lejtőtörmelékkel. Rétegtanilag a törmelékkúpokat 
felső-pleisztocén korúnak minősíthetjük, elsősorban települési helyzetük alapján. Ezzel összhangban 
van a Csider-völgy törmelékkúpjából előkerült mammut-és rinoceroszfog-lelet is (Dornyai B. 1943).

A folyami homok az időszakos, elsősorban a csapadékkal összefüggő torrens vízfolyások által 
létrehozott törmelékkúpoktól jól elkülöníthető. A pleisztocén folyóvízi homok és kavicsképződmények 
szintén csak foltokban jelentkeznek a hegység különböző pontjain, elsősorban hegylábfelszíneken 
és lépcsőkön, másodsorban pedig a belső völgyekben és depressziókban. Hogy a folyami homok 
miért található különböző tengerszint feletti magasságban, mindez ideig megoldatlan kérdés. Felve
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tődött, hogy a szél által szállítódott jelenlegi helyére a gyér csigafaunát tartalmazó homok (L ó czy  L. 
1913a), ez azonban elfogadhatatlan, mivel a kvarcszemcsék egyáltalán nem koptatottak, szögletesek, 
típusosán vízi szállításúak.

Véleményünk szerint a különböző magasságokban levő pleisztocén folyami homokrétegek kü
lönböző korúak és a hegység folyamatos kiemelkedése során az idősebbek magasabb térszínre kerül
tek, mint a fiatalabbak. így a hegység belsejében, a dolomit rögökön, a Meleg-hegyen és a Büdös- 
kútnál közel 400 m tengerszint feletti magasságban találhatók a legidősebb pleisztocén folyami 
homok előfordulások.

Esetleg fiatalabb (de adódhat ez az egyenlőtlen kiemelkedésből is) a Szebike és a Láz-hegy oldalán 
300 m tengerszint feletti magasságban észlelhető pleisztocén folyami homok. Biztosan fiatalabb 
a Cserszegtomaj környéki 200 — 220 m magasságban található előfordulás. A cserszegiomaji Kőháttól 
250 méterre, délnyugatra, ebből a fluviatilis homokösszletből 1947-ben Goelodonta antiquitatis 
(Blumb.) rinoceroszfaj maradványai kerültek elő. Eddig ezt a rétegsort a würm2 jégkorszakba he
lyezték (Sze n t e s  F. 1953). Véleményünk szerint ez az összlet, települési viszonyait, fáciesét és ős
maradvány-tartalmát tekintve is, a würmj_2 közötti interglaciálisban keletkezett. Szintén fiatal 
pleisztocénnek tartjuk a hegység északi előterében, illetve hegylábfelszínén, a Vállus—Zalaszántó kö
zött nyomozható folyóvízi homokot. A hegység déli peremén, a hegylábfelszíni és a mélyen bevágódott 
völgyek talpán szintén megállapítható, hogy a különböző korú pleisztocén fluviális képződmények 
különböző magasságokban települnek. Itt azonban kisebbek a nívódifferenciák, illetve a kisebb 
szintkülönbségek nagyobb időbeli eltéréseket jeleznek. Vonyarcvashegytől északra, a Cser-völgy 
igen jó példa az említettekre. A völgykapu keleti oldalában, valamint a Vas-hegy délkeleti oldalában 
két kis völgyben, +155 m tsz. f. magasságban jelentkezik a környék legidősebb pleisztocén kavics- 
összlete. Ezt M o l d v a y  L. (1970) analógiák alapján Balatonfűzfőnél a papvásár-hegyi, günz kori 
kaviccsal párhuzamosítja. A Cser-völgy leágazásánál, +140 m tsz. f. magasságban már fiatalabb 
(elfogadva az előzőekben említett megállapítást), névlegesen mindéi—riss kori folyóvízi kavics 
települ. Ide sorolhatjuk vagy bizonyos mértékig fiatalabb korúnak minősíthetjük a balatongyöröki 
félsziget területén szétterülő folyóvízi törmelékösszlet (részben törmelékkúp) anyagát is.

Balatonedericstől délre, a Balaton-part közelében, fluviális, törmelékes rétegekből az alábbi 
édesvízi faunaegyüttes került elő: Sphaerium rivicola (L á m .), Pisidium amnicum (M ü l l .), Theodoxus 
danubialis (С. Per.). Keszthelytől északkeletre a ,,Felső-Majos” mellől 1938-ban nagyméretű Equus sp. 
maradványa került elő. Rezi községben pedig Mammutus primigenius (B l u m b .) csontmaradványokat 
találtak, ami szintén pleisztocén korúnak minősült.

Lösz. A Keszthelyi-hegység területén szálbanálló, típusos löszt csak Rezitől északnyugatra talá
lunk. Itt vastagsága 3 — 4 méter. Ősmaradványgazdag szintek nem találhatók benne, így korát köze
lebbről nem sikerült meghatározni.

A hegység legtöbb pontján a lösz lejtőkön áthalmozódott, rosszul rétegzett deluvium. Ezek 
rendszerint több-kevesebb dolomitkőzetliszt- vagy pannóniai korú homok tartalmukról is könnyen 
felismerhetők.

A balatonedericsi Be. 13. számú fúrásban 2,0 — 5,0 m között harántolt homokos lejtőlöszben a 
DTG vizsgálat szerint illit nyomokban, limonit nyomokban, kalcit (dolomittal együtt) 20—21%, 
muszkovit, kvarc és szerves anyag mutatható ki. Ugyanennek a fúrásnak 5,0—10,0 m közötti ho
mokok lejtőlöszéből hasonló DGT vizsgálati eredményeket kaptunk. Egyetlen eltérés a kalcit tarta
lomban (12 — 14%) mutatkozott.

A keszthely—hévízi országút menti 150 m magasságban levő téglavetőből Mastodon americanus 
Cuv. felső zápfog került elő. Keszthelytől északnyugatra, a Vadaskert melletti áthalmozott lejtő
löszből szárazföldi csigafauna került elő, kora valószínűleg würm: Succinea oblonga D r a p ., Trichia 
hispida (L.) Arianta arbostorum (L.).

Lejtőtörmelék. A Keszthelyi-hegység keleti peremén, Balatonederics és Lesencefalu között, a 
széles hegylábfelszínen, a dolomit sasbércek inflexiós pontjai közelében, több szelvényben óholocén — 
felső-pleisztocén képződmények alatt, pannóniai rétegek felett, dolomit anyagú lejtőtörmelék jelent
kezik, amely pleisztocén korúnak minősíthető deluviális üledék.

H о 1 о c é n

A hegység területén és közvetlen környékén a legfontosabb és legáltalánosabban elterjedt holo- 
cén képződmények a különböző genetikájú, összetételű és szerkezetű talajok. Részletes ismertetésük
kel, gyakorlati jelentőségük miatt, az agrogeológiai fejezetben foglalkozunk. A többi holocén kifejlő
dést a következőkben tekintjük át.
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Törmelékes üledékek

A hegység idősebb kőzeteiből napjainkban is tartó szárazföldi lepusztulás és akkumuláció révén 
a holocénben a pleisztocén törmelékkúpok egy része áthalmozódott, törmelékkúpok, völgykitöltések 
keletkeztek, a hegylábfelszíneken pedig kőzettörmelék terítések jöttek létre.

Pleisztocén törmelékkúpok áthalmozódásai. A legidősebb holocén képződmények a hegységben 
közvetlenül a pleisztocén törmelékkúpokhoz kapcsolódnak. A Balaton vízszintje időben változott. 
Az egykor magasabb vízszint mozgása megbontotta a törmelékkúpok anyagát és általában finomabb 
szemű üledékanyaggal (homok, iszap) összemosva ülepedtek le a holocénben. Ezek a képződmények 
összetételüket tekintve (esetleg turzásoknak is nevezhetők) attól függően változnak, hogy a meg
támadott pleisztocén törmelékkúp anyaga milyen volt és hogy mekkora mértékben keveredik hozzá 
az üledékgyűjtő mindenkori finomszemű törmeléke. így Balatongyörök —Gyenesdiás között erő
sebben dolomittörmelékesek a holocén képződmények, míg Keszthely környékén, valamint a Tapol
cai-medence felé főleg agyagos, kőzetlisztes kifejlődésűek.

Törmelékkúpok. A hegységből lefutó időszakos, gyakran torrens vízfolyások (a geomorfológiai 
fejezetben részletezettek szerint) kisebb-nagyobb törmelékkúpokat raknak le. Ezek anyaga főként 
felső-triász fedődolomit osztályozatlan törmelékéből kerül ki. Korábban a fiatal mozgások, a leg
újabban elsősorban antropogén hatások következtében felgyorsuló lepusztulási folyamatok miatt, 
ezek a képződmények is viszonylag jelentősek. Ilyen holocén törmelékkúpokat találni a balatongyöröki 
félsziget nyugati és keleti nyakánál, Vonyarcvashegynél, Gyenesdiásnál, valamint a Szépkilátó 
környéki part szegélyen.

Völgykitöltések. A deráziós völgyekben és az eróziós mély völgyekben néhány méter vastag holocén 
lejtőtörmelék vagy finomabb szemcséjű völgytalpi törmelék észlelhető. Cserszegtomaj és Rezi kör
nyékén a felső-pannóniai rétegek folyamatos erózió következtében 5 — 6 m vastagságot is elérő 
völgytalpi törmeléket hoztak létre. A hegység északi, déli és keleti peremén a felső-triász rögök közé 
bevágódott mély, eróziós völgyekben lefutó időszakos torrens vízfolyások főleg dolomit anyagú 
durva törmeléket szállítanak, illetve raknak le ezekben a völgyekben és közvetlen előterükben.

Hegyláb felszíni kőzettörmelék terítések. A Balatonederics—Lesencefalu között húzódó típusos, 
széles hegylábfelszín talajszelvényeiben köz betelepülésként, több helyen pedig közvetlenül a fel
színen, 10 — 20 cm vastag dolomitliszt anyagú rétegek vannak. Hasonló, de kisebb kiterjedésű finom
szemcséjű kőzettörmelék Vállus mellett és a Várvölgyi-medence peremén is több helyen észlelhető. 
Általában a hegység radiális irányú völgyeinek tágabb előterében, időszakosan képződő, erősen 
szétterített, igen vékony és viszonylag nagy kiterjedésű képződmények ezek. Az enyhe lejtésű 
hegylábfelszíni és medenceiteremi részeken a hegységből lefutó csapadékvizek által szállított és le
rakott finomtörmelékes üledék jelentősége, illetve káros hatása elsősorban agrogeológiai vonatkozás
ban számottevő. Az időszakos képződés a fiatal tektonikai mozgásokkal van összefüggésben.

A Rezi vár északi oldalában a humuszos lejtőtörmelókből Imlocén fauna is előkerült: G lis glis 
(L.), Talpa europaea L., Microtus sp., Lepus europaeus (L.), Felis catus Sc h r e b ., Coturnix coturnix 
(L.), Gallus domensticus L., Turdus sp.. Bufo bufo Laur., Rana sp. (det. K e n e  A. 1956).

Keszthelynél, a Balaton medrében, a parttól 2 km-re mélyített fúrásból holocén fauna került 
elő. Ez a fauna 2,4 m mély víz alatt, az aljzattól mérve —3,1 méter mélységből vett mintából szár
mazik: Pisidium amnicum (Mü l l .), Pisidium sp., Valvata piscinalis (M ü l l .), Stagnicola palustris 
(M ü l l .), Radix peregra (M ü l l .), Planorbis planorbis (L.).

Tőzeg, lápföld

A Keszthelyi-hegységhez kapcsolódó peremi medencék jellegzetes holocén képződménye a tőzeg 
és a lápföld. Mivel mindkettőnek nagy jelentősége van agrogeológiai és gazdaságföldtani szempontból, 
ezért a megfelelő fejezetekben részletezzük a kémiai, kőzettani és készletadatait. A hegység közvetlen 
környezetében három jelentős tőzegterületet különböztetünk meg.

A szigliget —tapolcai tőzegterület. A Balaton északi partszegélyétől Lesenceistvándig, közvetlenül 
a hegység keleti hegylábfelszínéhez kapcsolódó, nagy kiterjedésű tőzegterület. Az egvveretű kifej
lődésben jelentkező tőzegláp maximális vastagsága 7 méter (átlagosan 3,5 m), észak felé kiékelődik 
néhány cm vastagságú lápfölddé. Feküje a medence belsejében pannóniai kőzetlisztes agyag, keleti 
szegélyén pleisztocén törmelék. A tőzegmedence felszínének átlagos tengerszint feletti magassága 
+  107 m, tehát maga a tőzeg-lápföldösszlet félig a Balaton átlagos szintje alatt, félig afelett települ.

A tőzegláp kialakulása egyértelműen az óholocénben kezdődött és a Balaton lefűződő, tartósan 
zárt öbléhez kötődik. A tőzeg rostos (abszolút száraz anyagra számított szervesanyag-tartalmának 
több mint 58 súlyszázaléka 20 mm-nél hosszabb növényi rostokból áll), gyengén meszes (30% ned
vességtartalmú anyagra számolva 20% körüli a CaC03 tartalom), semleges kémhatású (7,2 az átla
gos pH).
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A tőzegtelepet kísérő lápföld főleg a fedőben jelentkezik. Szél és víz által hordott kőzetliszt és 
agyag bekeveredésével, valamint a tőzeg erős humifikálódásával keletkezett talajféleség, amelyben 
a száraz anyagra számított szervesanyag-tartalom meghaladja a 20%-ot.

Balatonederics mellett a lápföldből mocsári fauna került elő: Bithynia tentaculata (L.), Lymnaea 
■stagnalis (L.), Planorbarius corneus (L.), Anisus vorticulus (T r o sc h .), Succinea elegans (Risso).

A vindornyai tőzegterület. A Keszthelyi-hegység északnyugati előterében Vindornyaszőlős, 
Zalaszántó, Karmacs által határolt területen fekvő tőzeg-, és lápföld genetikailag eltér a szigliget — 
tapolcai és kis-balatoni tőzegmedencéktől. Jelentősebb, +135 m-es tengerszint feletti magasságban 
fekszik. A zárt, lefolyástalan medence valószínűleg a pleisztocénben alakult ki és a pleisztocén végétől 
a legutóbbi időkig beltó borította. Mesterségesen csapolták le a területet Vindornya-patak—Gyöngyös
patakhoz kapcsolódó árokrendszerrel. A tőzeg oxidálódása elég intenzív és előrehaladott. A viszonylag 
meredek dombokkal határolt medence peremén a tőzeglápot vastagabb kőzettörmelék, homok és 
kőzetliszt rétegek fedik. A teljes tőzegkészletet L ászló  G.— E m szt  K. (1915) mintegy 4 millió m3-re 
becsülték. Poílenanalitikai vizsgálatok alapján K in z l e r  (in V it á l is  S. 1946) a „fenyő—nyír”  kor
szakba tartozónak minősítette a tőzeget.

A kis-balatoni tőzegmedence. A nagy kiterjedésű tőzegmedence tulajdonképpen több részre oszlik 
és csak a kétségtelen összefüggések miatt lehet összefoglalóan így nevezni a három részmedencére 
különülő előfordulást (északi: egregy—sármelléki; nyugati: zalavár—balatonmogyoródi; keleti: 
vörs—szőkedencsi). A Keszthelyi-hegység peremét közvetlenül az északi terület érinti. Itt a hévíz — 
alsópáhoki tőzeget a Kh. 36. sz. fúrás jó szelvényben tárta fel:

0,00 — 0,80 m lápföld, 30% körüli növénymaradvány tartalommal, alig meszes, erősen humifi- 
kálódott, lefelé fokozatosan fogy az éghetetlen anyag tartalma.

0,80—1,20 m rostos tőzeg, 50%-ot meghaladó növénymaradvány tartalommal, alig meszes, 
kissé lúgos kémhatású.

1,20 — 4,90 m szuroktőzeg, vastag, egyveretű, magas növénymaradvány tartalmú, 68% körüli 
recens csigafaunát tartalmazó „fő telep” .

4.90— 5,75 m kőzetlisztes homok, durvaszemű dolomittörmelékkel.
5,75—5,90 m kőzetlisztes, növénymaradványos (tőzeges), finomszemű homok.
5.90— 7,15 m szuroktőzeg.
7,15 — 8,10 m agyagos, kőzetlisztes, durvaszemű dolomittörmelék.
8,10 m-től felső-pannóniai homok, kőzetliszt, aleurolit.
Végül megemlítjük, hogy ez a tőzegterület ásványkémiai összetétele a hévízi forrástó gyógyha- 

tását és egyéb értékeit jelentősen befolyásolja.
A balatongyörök—vonyarcvashegyi tőzegelőfordulás. A Balaton jelenlegi medencéjével közvetlenül 

összefüggő, 5 —6 m vastag tőzegláp a legfiatalabb a hegység környezetében. Kiterjedése viszonylag 
jelentéktelen (1,5 km2), fekvésénél fogva azonban, a Balaton-part fejlesztési tervezése során, mint 
jelentős építésföldtani tényezőt, figyelembe kell venni.

* * *

Az egyik legfontosabb holocén képződménycsoporttal, a különböző talajokkal az „Agrogeológiai 
adottságok” c. fejezetben foglalkozunk részletesen.
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HEGYSÉGSZERKEZET ÉS FEJLŐDÉSTÖRTÉNET

L ó czy  L . (1913a) a hegység morfológiájának és a tektonikai hatásoknak összefüggését számos 
területegységen kimutatta. Sz e n t e s  F. számos szerkezeti elemet ismert fel (1953). Megállapítása 
szerint a Keszthelyi-hegység tektonikailag és a rétegsorok eltérése, illetve hasonlósága alapján nem 
a Balaton-felvidéki, hanem a Veszprémi-fennsík folytatása (1972).

Egyéb tektonikai vonatkozású irodalmi adat külön kiemelését nem tartjuk célszerűnek, mivel 
vizsgálataink leírásánál az érdemi részletekre kitérünk. A továbbiakban morfotektonikai, nagyszer
kezeti, mélyszerkezeti-geofizikai és fejló'déstörténeti feldolgozásunk eredményeit foglaljuk össze. 
A korábbi adatok figyelembevétele mellett részletes hegységszerkezeti megfigyeléseinkre, méréseinkre, 
az újabb mélyfúrási adatokra, valamint geofizikai mérések és légifényképek korszerű interpretálására 
támaszkodtunk.

Szerkezeti elemek

A Keszthelyi-hegység típusos röghegvség, legfontosabb szerkezeti elemek a meredek vetőkkel 
határolt sasbércek és árkok. Magát a hegységet is peremi vetők határolják. Az uralkodó fő törésirány 
észak -déli, ez jelentkezik a hegység belsejében is (Vári-völgy, Vállusi-völgy, Cser-völgy, Györöki- 
völgy stb.).

A hegység déli peremén az alaphegység rögök számos kisebb, lépcsős letörése mutatható ki, 
melyeket fiatalabb képződmények fednek. Ezeknek a kelet -nyugati, északnyugat—délnyugati 
csapásirányú vetőknek az átlagos vetőmagassága általában 10 —20%-kal nagyobb, mint az észak- 
déli fővetőkének. A déli oldalon a fődolomit rögök általában északra dőlnek és helyenként magasabban
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20. ábra. Ideális földtani szelvény a Keszthelyi-hegység déli pereméről 
1. Holocén — pleisztocén áradmány, 2. felső-pannóniai konglomerátum, 3. karni fődolomit 

Fig. 20. Geological section of the southern marginal zone of the Keszthely Mountains 
1. Holoeene-Pleistocene floodplain sediments, 2. Upper Pannonian conglomerate,

3. Carnian Hauptdolomit
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visszamaradt sasbérceket alkotnak, mint a Vonyarcvashegy, Szent Mihály-hegy (20. ábra). Ezt a 
lépcsős vetőrendszert igen jól mutatta ki a geofizikai kutatás.

A hegység északi peremén a közel észak—déli csapásirányú vetők kulisszaszerűen tagolt, 
ferde rögsort hoztak létre. A Várivölgyi-medence felé a lépcsős levetődések mérete hasonló a déli 
peremhez.

A Keszthelyi-hegység keleti pereme képezi a legpregnánsabb tektonikus vonalat a területen. 
Az átlagosan 430 méter tengerszint feletti magasságú sasbérc egyetlen hatalmas észak -déli csapás- 
irányú, több mint 10 km felszíni hosszúságú vető mentén érintkezik a Tapolcai-medencével. A vető 
nagyszerkezeti és mélységi jelentőségét aláhúzza, hogy csapásában északra a Kis-Láz-hegy és Nagy- 
Láz-hegy (az uzsai bazaltvonulat) húzódik. A Nemesvita (Nv.) 1. számú fúrás, valamint Balaton- 
ederics és Szigliget mellett, a tapolcai öblözetben mélyült szerkezetkutató fúrások általában +10 - 
18 méter tengerszint feletti magasságban érték el a fődolomitot, tehát a fővető jelenleg mérhető 
el vetési magassága meghaladja a 400 métert.

A hegységet észak—déli irányban kettészelő Vári-völgy szintén igen jelentős törés. A völgy 
keleti oldalán +200 — 300 méter tengerszint feletti magasságban a karni korú fődolomit van fel
színen, míg a nyugati sasbércet, közel azonos magasságban, már a fiatalabb rétegtani szintbe tar
tozó nóri fődolomit alkotja. A vári-völgyi nagy törés, illetve vető 
mentén történt elmozdulás mérete nem adható meg a fődolomit É
pontosabb rétegtani szintezésének megoldhatatlansága miatt. Hoz
závetőleges becslés szerint azonban több száz méteres elvetési ma
gasságot feltételezhetünk. Lényegileg a törésvonal mentén került 
a két különböző korú (karni és nóri) fődolomit rög egymás mellé, 
közel azonos tengerszint feletti magasságúra lepusztított térszínnel.

A fő törésvonalak mellett a hegység belsejében számos kisebb 
vető mutatható ki, másodrendű szerkezeti elemként. Ezek csapása 
már sokkal több irányhoz kötődik. Uralkodó az észak- déli irány, 
de a kelet —nyugati és a hegység általános rétegtani csapására 
merőleges, északnyugat— délkeleti törések is szép számban mutat
hatók ki. Alárendelten, ezektől a főirányoktól eltérő vetőket is ész
leltünk. A főbb törésirányoktól eltérő csapású vetők között sok a 
kisebb dőlésszögű, laposabb síkokon történt rátolódás. Ezeket 
Sze n t e s  F. (1953) jnkkelyeződésnek nevezi. Az egyes kisebb tekto
nikai egységeken (sasbérc vagy árok) belül, kisméretű (néhány mé
tertől néhány 10 m-ig terjedő) gyüredezettség, redőződés teszi tel
jesen kaotikussá a dőlésirányokat.

A hegység különböző korú triász képződményeiben 300 ponton 
mért dőlés alapján megkíséreltük statisztikusan értékelni az ural
kodó dőlésirányokat. A 21. ábra tanúsága szerint is kimutatható, 
hogy a szerkezeti elemkombinációk következtében a rétegdőlések
irányai igen nagy szórást mutatnak. Statisztikus átlagban világosan kiadódik a rétegek északnyugati 
dőléstendenciája, amivel a rétegtani felépítés is összhangban van és ezek alapján egységesen értel
mezhető a hegység struktúrája.

A fődolomit litoklázisainak irányát vizsgálva kiválasztottuk azokat a helyeket, ahol a kőzet 
teljes tömege általános aprózódási jelenséget nem mutat, így a hegység négy pontján felszíni, nagy
méretű, kompakt dolomittestek valódi kőzetrésrendszerének irányítottságát mértük (22. ábra).

A litoklázisok с к ap á s i r á n у á n a k égtájak szerinti százalékos megoszlása :

21. ábra. A karni mészmárga, 
a balatonedericsi mészkő, a fődolo
mit és a raeti korú kőzetek össze

sített dőlésdiagramja 
Fig. 21. Diagrammatic representa
tion of dip readings on Carman cal
careous marl, Balatonederics Lime

stone and Rhaetic beds

I. mérési hely: A keleti hegységperemen (Szabad-hegy délkeleti záró völgye), 210 mérési pont 
alapján az É — D-i (337,5°—157,5° és 22,5°—202,5° között) 39,5%, az ÉK —DNY-i (22,5°—157,5° 
és (57,5°—247,5° között) 21,3%, а К  — Ny-i (67,5°—247,5° és 112,5°—292,5° között) 20,4%, a DK — 
ÉNv-i (112,5°—292,5° és 157,5°—337,5° között) 18,8%.

II. mérési hely: Balatongyörök, Büdöskút-puszta, az erdészeti útbevágásban, 123 mérési pont 
alapján az É —D-i 21,3%, É K —DNy-i 31,5%, K —Ny-i 20,9%, DK —ÉNy-i 25,3%.

III.  mérési hely: a Vári-völgy két oldalának dolomit kibúvásaiban 180 mérési pont alapján az 
É D-i 36,3%, É K —DNy-i 24,0%, K —Ny-i 19,2% és D K —ÉNy-i 20,5%.^

IV. mérési hely: Cserszegtomaj —Koponár, 95 mérési pont alapján az É —D-i 23,6%, É K —DNv-i 
28,2%, K  —Ny-i 23,0% és D K —ÉNy-i 25,2%.

A kőzetrésiránvok százalékos megoszlásából kívánunk a későbbiekben geomechanikai és tekto- 
genetikai következtetéseket levonni.

A keleti hegységperemen, a nagy vető közelében, valamint a Vári-völgy szerkezeti vonala mentén 
jelentkezik az észak —déli csapású kőzetrésrendszer dominanciája. A köztes dolomit rögökben pedig 
kisebb csúcsértékkel, északkelet—délnyugati csapásirányúak a litoklázisok.
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!.mérési hely II.mérési hely É
Büdöskút

III.mérési hely IV.mérési hely

A hegység és környékének 
nagyszerkezete

A Keszthelyi-hegység északnyu
gat—délkelet irányú, mintegy 15 km 
hosszú tengely mentén kialakult rögsor
ból áll, amelyeknek közel azonos tenger
szint feletti magasságig lepusztított tér
színét délkeleten a karúi emelet aljába 
tartozó rétegek, északnyugaton pedig a 
raeti képződmények alkotják.

Az általában északnyugatra dőlő 
hegység délkeleti rögei a kiemelkedés so
rán sokkal magasabbra törtek, mint az 
északnyugatiak. Ezek a több ezer méter 
vastag (a karni —nóri — raeti emeleteket 
kitöltő) rétegek nivellálódottak a hegy
ség két jiólusa között.

A hegység közvetlen és távolabbi 
környezetének nagyszerkezeti jellegei 
közül említésre méltó a tapolcai mély
törés, amely esetleg összefüggésbe hoz
ható a villány—szalatnaki paleozóos 
nagyszerkezeti vonal északi folytatásá
val (K a ssa i M. 1973).

Ennél sokkal nagyobb méretű és 
jelentőségű a Keszthelyi-hegység nyu
gati és északnyugati oldalán a felső
triász képződmények mélybe szakadása 

(lásd a Zalalövő 3. sz. fúrást, melyben a felső-triászt 3061 m-ben érték el, miocén üledékek alatt).
Másik jelenség, amely ezt a területrészt figyelemre méltóvá teszi, hogy jelenleg eltemetve, vi

szonylag felszínközeiben, a teljes vagy igen jelentős vastagságú felső-triász sorozat megmaradt. 
A Kehida 3. sz. fúrás 209 — 3855 m között harántolta a karni—nóri rétegsort. Ez bizonyítja, hogy itt 
jelentősebbek a vertikális tektonikai elmozdulások és, hogy a Keszthelyi-hegység szerkezeti felépí
tésében jogosan számolunk 2000 — 3000 méter vastag felső-triász üledékekkel.

Megafáciesét tekintve, a keszthelyi-hegységi felső-triász — véleményünk szerint — a Keleti- 
Mészal[tokkal mutat rokonságot. Az eltérés — ami a hegység területén a felső-triászban csupán két 
fácies (fődolomit, illetve karni márga) kifejlődését jelenti — abból ered, hogy míg a központibb alpi 
területeken már a labai orogenezissel végétért a konszolidációs időszak és számos heteropikus fácies 
alakult ki, addig itt a raeti emeletig tartott a viszonylag nyugalmi periódus.

A Keszthelyi-hegység és környezetének nagyszerkezeti viszonyaiból nem következik egyértel
műen, hogy a magyar felső-triász miogeoszinklinális környezetben kialakult, helyi üledékgyűjtő 
pásztákban priméren lerakodott rétegösszlet, tehát autochton megafácies. Inkább az alp—kárpáti 
takarórendszerek peremi, kevéssé gyűrt régiójába esik a terület, de feltétlenül bizonyos allochtóniával. 
Az eddigi adatok alapján a hegység tömbjének, északi, illetve nyugati előterének mélyszerkezeti 
viszonyaiból adódóan a megafáciesek tektogenetikus egymás mellé kerülésével és jelentős térrövidü
léssel kell számolni.

A Dunántúli-középhegység területén azért nehéz a tektogenetikusan rendeződött és az autochton 
fáciesöveket megkülönböztetni, mert a mezozóos geoszinklinális triászt követő partközei i fáciesövei- 
nek csapása azonos a legjelentősebb mozgásfázisok (larámi és alpi orogén) által tektonikusán létre
hozott nagyformák csapásával.

22. ábra. A karni —nóri fődolomit litoklázisdiagramja 
Fig. 22. Diagram of joints of the Carnien-Norian Hauptdolomit

Fejlődéstörténet

A Keszthelyi-hegység fejlődéstörténete — az eddig ismertetett földtani viszonyok alapján - 
az alpi geoszinklinális eseménysorával kezdődően vizsgálandó. A hegység környezetében azonban - 
a korábbi adatok és a legújabb ismeretek szerint (Kékkút I. sz. mélyfúrás) — lényegesen korábbi, 
prealpi, varisztid fázisok feltárt képződményeivel célszerű kezdeni a terület fejlődéstörténeti leírását.

Ezek szerint — feltehetően — a hegység ismert és ismeretlen triász képződményeinek aljzatát 
szilur—devon tengeri üledékes kőzetek, újpaleozóos lagunáris és szárazulati képződmények, esetleg 
kvarcporfír alkotja. Ezen az összleten települnek a mezozóos rétegek, melyek közül jelenleg a felső
triász képződmények ismertek. Az alsó- és középső-triász kifejlődésére vonatkozóan a hegység aljza-
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tában semmilyen támpontunk nincs. A középhegység más területeivel (Bakony vagy Balaton- 
felvidék) összehasonlítást ebben a vonatkozásban céltalannak tartjuk.

A karni emelet alján induló rétegsor tanúsága szerint epirogén mozgásokra vezetjük vissza a 
márgás, finomtörmelékes ü 1 e d é к к ép z ődés t . Átmeneti süllyedést bizonyít a balatonedericsi zátony 
kialakulása.

A karni emelet középső és felső részét és a teljes nóri emeletet kitöltő nagy vastagságú fődolomit 
nyílt-, sekélytengeri képződésű rétegsora a kéregmozgás szempontjából viszonylag nyugodt periódust 
képvisel. A miogeoszinklinális övben keletkezett fődolomitban az epirogén kéregmozgások (oszcilláció) 
hatását üledékciklusok jelzik (Vállus 3. sz. fúrás). A konszolidációs időszak végét a raeti képződmé
nyek kifejlődése mutatja a hegység területén. Az ókimmériai fázishoz tartozó tartós kiemelkedés és 
parteltolódás jelei regisztrálhatók a Rezi környéki karni mészmárga rétegek révén.

A hegység területén és közvetlen környezetében a jura, kréta, eocén, oligocén és miocén kori 
üledékek hiánya különböző fejlődéstörténeti okokra vezethető vissza. A fiatalabb mezozóos képződ
mények hiánya utólagos lepusztulás eredménye lehet, míg az eocén kori szárazföldi lepusztulás 
nyomaiból (cserszegtomaji kaolinites agyag) ítélve a harmadidőszak elején kontinentális periódus 
volt a hegység területén. A fiatalabb harmadidőszaki rétegek hiánya — az ősföldrajzi szintézisek 
alapján — szintén primér üledékhézagnak tekinthető.

A triász végétől a pannóniai emelet közepéig tartó szárazföldi időszakra tehető a Keszthelyi- 
hegység makrostruktúrájának kialakulása. Az első mozgási fázisban a fődolomitot az északkelet — 
délnyugati irányra közel merőleges kompresszív nyomás érte. Erre utalnak az észlelhető kőzetrések. 
A kőzetaprózódás — az észak—déli csapásirányú litoklázisok dominanciájának tanúsága szerint — 
korábbi fellazulásos szerkezetalakulások következménye. A hegység mezozóos tömbjének kiemelkedése 
az attikai fázis hatására indult meg.

A Keszthelyi-hegység fejlődéstörténetének további, közvetlenül nyomozható periódusa a felső- 
pannóniai alemeletbe bekövetkezett transzgresszió, mely a szlavóniai fázist rögzíti. A hegységben 
a felső-triász különböző korú kőzeteinek azonos nívóig lepusztított felszínére és a kissé széttördelt 
rögök közé a mezohalin beltenger üledékei rakódtak le. Ezt követően oszcilláció nyomai mutathatók 
ki, majd a pleisztocénben a hegység tömbjének fokozatos kiemelkedése történt meg. Az előbbit a 
rétegsorok kőzettani jellegei alapján igazolhatjuk, míg a kiemelkedésre számos szelvényben feltárt 
hegységszerkezeti bizonyíték adódik. Ugyanis a hegység peremén a kiemelkedő felső-triász fődolomit 
tömeg a pliocén rétegeket ,,diapirszerűen” felvonszolta (M o l d v a y  L . 1977, S z e n t e s  F . 1953). Ezeket 
a mozgásokat a wallachi /., II. fázisoknak tulajdonítjuk.

A felső-pannóniai homokkövek a vízszintesből kimozdult, töredezett rétegekkel jelentkeznek. 
A hévízi-völgy és a keszthelyi gerinc nyugati peremén azonosítható homokkő rétegek között mintegy 
25 méteres vertikális elmozdulást mértünk.

A negyedidőszaki mozgások fő bizonyítékait a hegység geomorfológiája adja. A felső-pannóniai 
alemeletbeli képződmények jelenleg +  300 m tengerszint feletti magasságot meghaladó előfordulásai 
szintén az utólagos kiemelkedés bizonyítékai. Ezzel összefügg a wallachi I. fázis következményeként 
nyilvántartott 50 — 100 méteres kiemelkedés, amely az egész területen létrehozta a 300 méter körüli 
legidősebb hegylábfelszínt. A wallachi II. fázisban bekövetkezett kiemelkedés jele az átlagosan 250 m 
tengerszint feletti magasságú fiatalabb hegylábfelszín, ami több helyen és kissé eltérő magasságokban 
nyomozható a hegységben.

A további kiemelkedéseket a mindéi végére, majd a mindéi—riss közötti bahini fázis idejére 
(ez a Lóczy-féle „riviera” ) helyezik; ezek a 130 — 165 m magasságban kialakult hegylábfelszínek.

Végül, a riss — würm interglaciálisba eső balti orogén eredményei a törmelékkúpok és a beléjük 
vésődött színlők, amelyek a Keszthelyi-hegységben igen bizonytalanul, sok szintben és bonyolult 
térbeli elrendeződésben jelentkeznek.

A pleisztocénnél fiatalabb mozgásokat uralkodólag már csak a színlők jelzik (a színlőket azonban 
nem lehet kizárólag a kiemelkedés következményeként értékelni, mivel a félsz ín változásokat klimati
kus, sőt legújabban az antrojjogén hatások is befolyásolták). A hegység déli peremén bizonyíthatóan, 
99 —130 méter között, két színlőt lehet elkülöníteni.

A Keszthelyi-hegység legfiatalabb mozgására jellemző, hogy a hegység tömege jelenleg 5 — 7 mm-t 
süllyed 10 évenként ( B e n d e f y  L. 1967). Ez az érték csak a legfiatalabb mozgástendenciát prezen
tálja. Véleményünk szerint ez a jelenség arra is utal, hogy a hegység kiemelkedésének folyamatában 
rövid stagnáló, sőt negatív időszakok is vannak, és valószínűleg voltak a múltban is.

A Keszthelyi-hegység fejlődéstörténetének felvázolt tektonikai mozzanatai a tényleges ese
ménysornak pusztán azon momentumai, melyekre mai eszközökkel és módszerekkel a hegység 
jelenlegi viszonyainak földtani értelmezése révén fényt tudtunk deríteni.
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HIDROGEOLÓGIAI VISZONYOK

A hegység vízföldtani viszonyainak megismerése terén jelentős munkát végeztek Ch o l n o k y  J. 
(1918, 1942), D a r n a y  (D o r n y a i) B. (1947a, b, 1954), ifj. L ó czy  L . (1944), Sz e n t e s  F . (1943, 1953), 
P a n t ó  G. (1949), Sz á d e c z k y -K a r d o ss  E. (1941), V e n k o v ic s  I. (1950, 1953). Újabban a Vízgazdál
kodási Tudományos Kutató Intézet végzett rendszeres karszthidrológiai vizsgálatokat a területen.

A Keszthelyi-hegység viszonylag önálló hidrogeológiai egység. Számba veendő vízföldtani para
métereit elsősorban analitikus módszerrel dolgoztuk fel. Ezeken kívül itt csak a legszükségesebb 
ismereti adatokat közöljük.

Csapadék

A hegységben működő csapadékmérő állomások által megadott adatok szerint 50 éves átlagban, 
a hegység nyugati előterében (Hévíz) 700 mm, a keleti oldalon (Nemesvita) 675 mm volt a csapa
dékmennyiség. A 20. táblázatban az 1970 — 72. évi csapadék adatsorát ismertetjük, mint az 50 éves 
átlagértéken belüli jelentős szórás egyik példáját.

20. táblázat

Az 1970 — 72. években hullott csapadék mennyisége (mm-ben) 
Atmospheric precipitation in 1970/1971/1972 (mm)

Csapadékmérő állomás 1970 1971 1972

Keszthely, Cserszegtomaj 628 437 754
Vállus, Büdöskút 731 521 811
Uzsa-puszta 602 484 893
Kanyó-puszta 633 490 770
Tapolca 611 514 701

Eves átlag 641 489 798

A hegység 150 km2 területére vonatkoztatva a csapadékhozam 1970-ben 96,150 000 m3 (93,17%), 
1971-ben 73,350 000 m3 (71,08%), 1972-ben 119,700 000 m3 (115,99%) volt, ha a sokéves átlagot 
— 103,200 000 m3-t — 100%-nak vesszük. Tehát rendkívül jelentős mértékű éves ingadozás van, 
ami többéves, azonos rendű periódusban számottevően megbonthatja a hegység vízháztartásának 
egyensúlyát. Ezt a jelenséget azért mutattuk be, mert a karsztvízkészlet- és karsztvízszint-ingadozá- 
soknál számolni kell ezzel a tényezővel.

Felszíni vizek

A hegységgel összefüggő legjelentősebb felszíni víz a Balaton. Hidrológiai —hidrogeológiai 
szempontból igen sokoldalú, széles körű kutatás, illetve állandó rendszeres megfigyelés alatt áll 
és az erre vonatkozó irodalom bőséges. Részletezése nem tartozik feladatkörünkbe.

A hegység hidrogeológiai vizsgálata szempontjából lényeges momentum, hogy az átlag 104,5 m 
tengerszint feletti magasságú Balaton a hegység vizeinek és lepusztuló törmelékanyagának erózió
bázisa. A későbbiek folyamán ezt az értéket számításainkban felhasználjuk.

A hegység területén állandó vízfolyás nincs. A nyugati előtérben észak—déli irányú természetes 
vízfolyás a Gyöngyös-patak, valamint az újvízi csatornarendszer, ezek azonban nem képeznek
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1 о 9
23. ábra. A  Keszthelyi-hegység hidrogeológiai vázlata

I — III. karsztvízkészlet tömbök. 1. Vízmegfigyelő kút az 1974. I. 1-i karsztvízszint feltüntetésével, 2. karsztvíz
szint izohipsza, 3. a produktív karsztvízgyűjtő terület határa, 4. a karsztvíz áramlási iránya, 5. a rétegvíz áram

lási iránya, 6. erózióbázis, 7. időszakos vízfolyás, 8. torrens vízfolyás, 9. a Hévízi-tó 
Fig. 23. Hydrogeological sketch of the Keszthely Mountains region 

I — III : block units for calculating karst-water resources. 1. Observation well showing the karst-water table for 
1/1/1974, 2. karst-water table contours, 3. boundary of the area of active catchment to the karst-water reservoir, 
4. karst-water flow, 5. confined-water flow, 6. base level of erosion, 7. watercourse of seasonal streams, 8. water

course of torrential streams, 9. the Hévíz lake
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számításba veendő paramétert a hegység 
vízháztartásában. Az eróziós völgyekben 
az időszakos vízfolyások, általában a csa
padékhullást követően, torrens jellegűek 
(23. ábra). Jelentőségük a szállított tör
melékanyag miatt geomorfológiai, illetve 
környezetvédelmi szempontból számot
tevő. A Rezi-medencéből eredő Csókakő
patak (vagy Hidegkíiti-patak), amely a 
sokévi átlagot tekintve 6 — 8 hónapon ke
resztül száraz, tavasszal és ősszel szállít 
csak vizet, például 1895 áprilisában 23 400 
l/perc hozamot mértek itt (Ch o l n o k y  J. 
1918).

Talajvíz

A hegység számos pontján található 
összefüggő, nagyobb felületű, szabadtükrű 
talajvíz. Ezeknek helyzetét, illetve kiala
kulását rétegtani, kőzettani és morfológiai 
viszonyok határozzák meg és ezért rend
kívül változatos a hegység belső meden
céjében, völgyeiben, hegylábfelszínein és 
a peremi medenceterületeken a talajvíz 
mélységi elhelyezkedése, horizontális ki
terjedése, mozgásviszonyai, kemizmusa 
stb.

A legjelentősebb talajvízelőfordulás a 
Rezi-medencében, közel 300 m tengerszint 
feletti magasságban alakult ki. Részletes 
hidrogeológiai leírását Sz e n t e s  E. adta 
meg 1943-ban.

A dolomit felszíneken kivastagodó 
pleisztocén rétegekben tározódó talajvizek 
a hegység belsejében rendkívül alárendel

tek. A belőlük táplálkozó kutak vize (kivéve a büdöskúti erdészház kútját) fertőzött, ammónium- 
szulfátos, ivásra alkalmatlan. A hegylábfelszínek talajvizeire az intenzív radiális áramlás jellemző. 
A csapadékviszonyoktól függő 0,5 —2,0 m-es talajvízszin ingadozáson kívül sokéves intervallumban 
több méteres ingadozást figyeltek meg. A 24. ábrán tüntettük fel a VITTJKI által figyeltetett keszt
helyi 1216. és 1268. számú kutakban mért talajvízszint ingadozásokat.

A Keszthelyi-hegység talajvizeiben elsősorban a vízadó réteg kora, illetve kőzettani jellege 
szerint nagyon változó az összes oldottanyag-tartalom, a keménység és a főbb alkotók mennyisége 
(21. táblázat). Általában uralkodó a szulfátom, hidrogén-karbonátos víz, de több helyen jelentős az 
ammónia- és a klorittartalom is.

24. ábra. A talajvízszint-figyelő kutak vízjárásgörbéi 
Fig. 24. Ground-water table fluctuations in observation wells

Rétegvizek

A Keszthelyi-hegység fő tömege dolomitkarszt lévén, a nyomás alatt álló mélységi vizeli (artézi 
vizek) kizárólag az előtéri, peremi medenceterületeken találhatók. Rövid áttekintésük szükséges 
egyrészt Keszthely és más helységek vízellátásában betöltött szerepük miatt, másrészt a karszt
vizekkel való kölcsönhatásuk vonatkozásában. Az alaphegység felszíni peremétől viszonylag kis 
távolságban a felső-pannóniai medenceüledékek kis porozitásúak, közepes ellenállásnak (40 — 
50 olim/m), így még a legjelentősebb mélységi rétegvízre telepített kútcsoport (a Keszthely városi 
vízmű kútjai) is viszonylag kis hozamúak, a környéken karsztvízzel táplálkozó kutak (pl. a dobogó
majori vízmű kútjai) hozamához viszonyítva. A 22. táblázaton a keszthelyi felső-pannóniai mélységi 
vízadó rétegek jellemző adatait mutatjuk be.

Külön említésre méltó a hegység peremén az az átmeneti mélységi víz, amely rétegvízként 
jelentkezik, de tulajdonképpen a karsztvízzel áll szoros kapcsolatban, annak másodlagos megjelenési 
formája. Ez a dolomitrögökre nagy szögdiszkordanciával települő fiatal lejtőtörmelékek, dolomit 
anyagú törmelékkúpok, durvaszemcsés homokkövek és gyöngykavics konglomerátumok vize, mely 
a hegység déli és délnyugati peremén közvetlen hidraulikai kapcsolatban van a karsztvízzel. A ben-
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22. táblázat

A kút helye
Tsz. feletti 
magasság 

(m)
Mélység

(m)
Nyugalmi

vízszint
(m)

Vízhozam
(i/p)

Állapot

Rákóczi tér 116,00 83,0 +  0,5 12 működő
Helikon liget 110,00 69,0 +  1,5 140 működő
Villany telep 131,00 112,2 -  14,35 160 működő
Bástya u. 2. - 100,0 -1 8 ,0 - működő
Vágóhíd utca 119,58 75,0 +  3,9 100 működő

nük tározódó víz összetételében és a tározó kőzet nagy porozitása következtében, vízutánpótlódás 
tekintetében is, a karsztvízzel való szoros összefüggést bizonyítja. Vízbeszerzési szempontból ezek 
a vizek rendkívül figyelemreméltók és elterjedésük pontos megismerése geofizikai módszerekkel jól 
megoldható (Jósa E. 1 9 7 2 ).

Karsztvíz

A hegység, földtani felépítésénél fogva jelentős karsztvíztározó hidraulikai rendszer, ezért itt ez 
a legfontosabb mélységi víz. Hegységszerkezeti okokból a karsztvíztározó egység összefügg a Dunán
túli-középhegység fő karsztvízrendszerével.

Karsztliidrológiai viszonyok

A Keszthelyi-hegységet alkotó karni —nóri fődolomit mintegy 96 km2 nagyságú, uralkodóan 
nyílt tükrű, magas helyzetű sekélykarszt. Az 1:10 000 méretarányú fedett és fedetlen földtani tér
képek képződményhatárainak pantrografálásával kimért különböző jellegű karsztfelületek :

1. Nyílt karszt (kopár karszt)
Mészkő (edericsi zátonyfácies)
Kami—nóri fődolomit 
Raeti mészkőlencsés dolomit

2. Alig fedett karszt (25 cm-t meg nem haladó talajtakaró alatt)
0—25 cm törmelékkel 
0—50 cm törmelék 

50 — 100 cm durvatörmelék 
100*—200 cm durvatörmelékkel

3. Fedett karszt (talajtakaró alatt)
0,0 — 2,0 m félig áteresztő üledék 
2,0 — 5,0 m félig áteresztő üledék

1—3. összesen:
4. Zárt karszt (talajtakaró alatt)

5 m-t meghaladó félig áteresztő és vízrekesztő rétegsor

1—4. összesen:

0,4 km2 
10,9 km2 
0,9 km2

12,2 km2

7,8 km2 
11,3 km2
10.0 km2
21.1 km2

50,2 km2

17,6 km2 
16,0 km2

33,6 km2 
96,0 km2

54,0 km2
54,0 km2 

150,0 km2
(1—3. a produktív vízgyűjtő terület.)

Az eddigi vízföldtani gyakorlattól eltérően a 2. pontban ,,alig fedett karszt’ '-nak minősített felszín 
a hegység speciális földtani felépítéséből adódó, szükségszerűen felállítandó kategóriát jelent. A hegy
ség területén jelentkező rendkívül nagy üledékhézag (triász—pannóniai, illetve triász—pleisztocén 
között) és az ezzel kapcsolatos nagyarányú szárazföldi lepusztítás következtében jelentős terület- 
egységeken a karsztosodott dolomitot vékonyabb —vastagabb, fiatal törmelék borítja, amelyeknek 
porozitása, beszivárgási tényezője, általában a hidraulikai paraméterei közel azonosak a karsztos 
alapkőzetével.
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A karsztvízszint alakulása

A hegység morfológiájával nem pontosan azonos a karsztvíz domborzata a tározó fődolomitban. 
Egy adott időpontban a peremeken és a központi részen mért vízszint között általában 9 m körüli 
szintkülönbség adódik. A VITUKI által készített karsztvíztérképeken feltüntetett izohipszák lefutását 
„torzítja” a Vállus 2. számú megfigyelőkútban mért karsztvízszint-érték ( + 142 m tszf. körül). 
Ebben a megfigyelőkútban vagy nem a nyílt tükrű főkarszt jelentkezik vagy egy esetleges, nagy 
mértékű beáramlás (a felső-pannóniai rétegekből) emeli meg helyileg a karsztvíz tükrét.

A különböző észlelőfúrásokban mért karsztvízszintek abszolút értékét és több éves ingadozását 
a 25. ábrán tüntettük fel.

A keleti hegységrész morfológiai centrumában mélyült Vállus 3. számú szerkezetkutató fúrás 
vízszint változásai 1971 — 1975 között lényegileg kismértékű karsztvízszin süllyedést mutatnak (23. 
táblázat). A fődolomit karsztosodására, a
karsztvíz kommunikációs viszonyaira jel
lemzőek a Vállus 3. számú fúrás víznyele- 
tési adatai :

A fúrás talpa 500 m. Nyitott szakasz 
272,44 — 444,4 m-ig (86 mm 0  ). Lecsövezve 
272,4 m-ig (102 mm 0 ) ,  444,4 — 500,0 m-ig 
( 7 6 mm 0 ).

I .  lépcső: a fődolomitba 3 óra alatt 1600 1 
víz 100 literenként, időben egyenletesen be
adva. Maximális emelkedés: 44,20 m. Az eredeti 
vízszint 40 perc alatt visszaállt.

II . lépcső: 113 mm 0 -jű  furatba a do
lomitba 3 óra alatt 2200 1 víz 200 literenként, 
időben egyenletesen beadva. Maximális emel
kedés: 81,30 m. Az erdeti vízszint 46 perc alatt 
visszaállt.

I I I .  lépcső: 113 mm 0 - jű  furatba a dolo
mitba 3 óra alatt 550 1 víz 50 literenként, időben 
egyenletesen beadva. Maximális emelkedés: 
22,51 m. Az eredeti vízszint 26 perc alatt 
visszaállt.

Ezek alapján a nyílt tükrű karsztvíz 
közepesen karsztosodott (tektonizált, re
pedezett) kőzetben tározódik, amelyben 
az áramlási viszonyok is közepesnél kisebb 
értéket jelentenek a középhegységi fő- 
karsztvíztározó kőzetek átlagos vízát- 
eresztő-képességi mutatóinál.

Vízelvonási tényezők

m. A .  f. 

+  135

+  130
+  1 2 0 4

+ 115
+  125-J

Várvölgy i megfigyelőkút

Cserszegtomaj

Keszthe lydVárvö lgy i út)

+  140
1969 1970 1 9 7 1  19 7 2  19 7 3 1974

25. ábra. Karsztvízszint-figyelő kutak vízjárásgörbéi 
Fig. 25. Karst-water table fluctuations in observation wells

A természetes és mesterséges megcsa
polásból összetevődő vízelvonási tényezők 
minél pontosabb számbavétele azért fon
tos, mert a vízkészletváltozásnak, illetve 
a vízmérleg felállításának alapvető meg
határozásai és egy adott szabad túlfolyást! 
rezervoárból mesterségesen kivett és ter
mészetesen távozó vízmennyiség meghatá
rozásának hibái gyengítetlenül jelentkez
nek a vízkészletváltozás számításának vég
eredményében.

A Keszthelyi-hegység karsztját ter
mészetes módon megcsapolják a források. 
Ezek vízhozamait csak közelítőleg tudjuk 
megadni (24. táblázat), mivel a jelentő
sebbeket vízművek számára foglalják és

23. táblázat

A Vállus 3. számú fúrás vízszintváltozása 
Water table variation in borehole Vállus 3

Mérési időpont
Relatív mélység 
(csőperem alatt) 

(m)

Tsz. feletti 
magasság 

(m)

1972. III. 19. 241,52 +  127,43
1972. VII. 1. 241,74 +  127,21
1973. I. 3. 242,15 +  126,80
1973. VII. 7. 242,38 +  126,57
1974. I. 2. 242,06 +126,89
1974. VII. 3. 242,16 +  126,79
1974. XII. 28. 242,42 +  126,53
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Hideg vizű karsztforrások 
Cold-water karst springs

2i. táblázat

Vízhozam (1/perc)
Helység A mérés éve

természetes vízművel
termelt

Megjegyzés

Gyenesdiás 

J ános-forrás

V onyarcvashegy

1970-71
1972

396,65
2206 havonta mért

Erzsébet fúrás 
Szt. Mihály-forrás

1970-72
1970-72 53,50

2170 havonta mért 
becsült hozam

Balatongyörök

Kőbányai-forrás 
Szépkilátói Római-forrás

1970-74
1969-73

О
 Ю

1 
1 

О
 о

 
CO CM

becsült hozam 
becsült hozam

Vállus

Szt. Miklós-forrás 
Büdöskúti-forrás

1968-73  
a felvétel 
ideje alatt

10 -20
10

hat alkalommal mért 
becsült hozam, a vízszint 
2 — 5 m mélységben 
van a felszín alatt

mesterségesen termeltetik. Végeredményben azonban a karsztból történő összes vízfelvétel szem
pontjából lényegtelen, hogy hol regisztráljuk a kivett mennyiségeket. A hidegvizű karsztforrások 
természetes és mesterséges hozamának átlaga összesen 4512 1/perc, ez éves szinten 2,4-106 m3.

A hegységben igen jelentős a karsztvíz laterális elszivárgásából adódó természetes vízelvonási 
tényező. Ezzel főleg a hegység déli peremén kell számolni, ahol a Balaton — mint erózióbázis — igen 
nagy mértékű, közvetlen elszivárgási lehetőséget jelent.

Az intenzív laterális elszivárgásra bizonyítékul szolgál a Gyenesdiás 12. számú szerkezetkutató 
fúrás, amiben a felszíni agyagos rétegek átfúrása után a dolomitból felszökő víz jelentkezett. A Bala
tongyörök 7. számú szerkezetkutató fúrás környékén a tőzeges iszap alatti dolomitra telepítettek 
több kutat, amelyek az erózióbázis felé áramló karsztvizet csapolták meg és ezek hatására a szom
szédos hegységperem magasabb felszínén ásott kutakból eltűnt a víz. A hegység keleti peremén a 
laterális elszivárgás alárendeltebb, mivel a leszálló karszt és a dolomitban a tározódó nyílt tükrű 
karszt ezeken a részeken többnyire a vízrekesztő felső-pannóniai rétegekhez támaszkodik, illetve 
ezek tektonikusán felvonszolt rétegfejei elszigetelik a dolomitot a medence belseje felé.

A nyugati hegységperemen rendkívül összetett és sokoldalú kölcsönhatás áll fenn a dolomit és 
az üledékes kőzetek között. Itt a laterális elszivárgás szintén számottevő. A +110 m tengerszint 
feletti magasságú lápterület is összefügg a karsztvíztároló dolomittal. Az északi hegységperemen 
a rétegvizek esetleg a karsztba szivárognak be, ezzel is számolni kell.

A hegységben tározódó főkarsztvíz laterális elszivárgásának mennyiségére vonatkozó egzakt 
értéket nem tudunk adni. A hegység vízháztartásában ezt a tényezőt számítástechnikailag ki lehet 
hagyni, mivel a rendszerbe felszín alatt (főleg a szomszédos karsztból, de a mélységi rétegvizekből is) 
érkező vízmennyiség meghaladja a laterális elszivárgás, valamint a szökevényforrások és a nem mért 
időszakos források stb. hozamának mennyiségét. Ezt a tényt a VITUKI által végzett „tározásvál- 
tozás” , illetve „leürülés” számítások matematikailag is igazolták (Mü l l e r  P . 1975).

Mesterségesen csapolják a hidegkarsztot a Keszthely területén működő fúrt kutak. Ezek állandó 
hozama: 1122 1/perc, azaz 0,59-10e m 3/év. A Dobogó-majornál létesített karsztvíz művet változó 
hozammal termeltetik. Átlagosan 1800 1/perc a vízkivétel, ami 0,95-106 m3/év mennyiségnek felel 
meg. E két legjelentősebb hidegkarszt megcsapoláson kívül a hegylábi területeken a dolomitra vagy 
a karsztvizet átvevő durva dolomittörmelékre telepített ásott és fúrt kutakból kivett víz átlag 
1000 1/perc körüli. Ez a vízháztartásban 0,53- 10e m3/év mennyiségnek felel meg.

A karsztvíz kémiai összetétele

A Vállus 3. sz. fúrás mélységi vízmintájának kémiai összetétele mutatja a legmegbízhatóbban 
a dolomitban tározódó karsztvíz összetételét (25. táblázat). A hegységperemen fakadó vonyarcvas- 
hegyi Szent Mihály-forrás karsztvizének kémiai összetételét ugyanott adjuk, a különbségek korre-
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lálása végett. Ezek szerint a karsztvíztározó rendszer központi részén a víz összetételében mintegy 
20%-kal kevesebb az oldott anyag, lényegesen alacsonyabb a keménység és szinte nincs ammónium- 
tartalma. A kémiai összetételben mutatkozó legszembetűnőbb különbség az, hogy a karsztvíz a 
dolomit tározókőzetben áramolva, egy bizonyos oldottanyag mennyiség után már főleg csak kalcium
hidrogén-karbonátot old ki. Tehát a peremen fakadó karsztvízben lényegesen nagyobb a kalciumion- 
tartalom, annak ellenére, hogy a víz kizárólag dolomittal érintkezett. Ennek a geokémiai szempontból 
elméletileg evidens jelenségnek (ami a Ca és Mg oldékonyságának különbségéből adódik) gyakorlati 
érvényesülését szemléletesen bizonyítják adataink.

A hegység karsztvízháztartása

A terület vízháztartásának meghatározását a
P =  Cs — L — В

képlet alapján végeztük, ahol Cs = csapadék sokéves átlaga, L =  a lefolyó víz mennyisége, B =  a 
beszivárgó víz mennyisége, P =  az elpárologtatott csapadék.

A vízháztartási egyenlet egyes tagjainak meghatározására több lehetőség kínálkozik. Munkánk 
során arra az eredményre jutottunk, hogy az evapotranszspiráció az a tényező, amely a legkevésbé 
mérhető, noha igen jelentős szerepe van a hegységben, a nagy kiterjedésű növénytakaró miatt.

1. A lefolyás meghatározása. A lefolyó víz mennyiségére megfelelő mérési adatok nem álltak 
rendelkezésünkre, így irányadó értékként V. N a g y  I. (1972) által szerkesztett országos lefolyás
eloszlási térkép vonatkoztatott adatait alkalmazzuk. A sokéves csapadékátlagnak az innen kapott

25. táblázat
A dolomitban tározódó karsztvíz és a hévízi forrás vizének vegyeiemzési adatai 

Data bearing on the chemical composition of karst-water stored 
in dolomite and of the Hévíz thermal spring water

mg /1 Than-féle egyenérték %

1. 2. 3. 1. 2. 3.

Kationok

K+ 6,52 2,0 3,6 0,74 0,69 1,20
Na+ + 44,67 12,7 17,4 20,42 7,54 8,37
n h 4+ 0,00 — 7,0 — — 4,28
Ca++ 87,73 45,5 85,3 46,00 30,97 47,00
Mg++ 37,40 54,2 43,3 32,31 60,79 39,30
Fe+ + 0,00 — — — — —
Mn++ 0,00 - - - - -

Anionok

ci- 25,00 8,2 8,6 7,36 3,15 2,67
HCO3- 414,87 390,5 490,8 71,58 87,25 86,92
N0 3- 0,00 — — — — —
n o 2- 0,00 — — 0,00 — —

so4- 94,62 33,8 45,0 20,31 9,59 10,35
H2SÍ03

összes oldott 
anyag 

Lúgosság 
Keménység 

(Nkf.)
Ог-fogyasztás 
Rádiumemanáció 

a vízben 
(curie)

14,56

792,10

18,90

0,28

13,0

559,09
6,40

18,83

17,6

708,6
7,88

21,9
1,4

1. Hévízi forrás kráteréből; 2. Vállus 3. számú fúrásból; 3. Vonyarcvashegy, Szent Miklós-forrásból. 
Elemzők: 1. Papp Sz il á r d , OKI 1951; 2 — 3. B a r a b á sn é  Se r é n y i  E., MÁFI 1974.
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érteke számszerűleg is (lehetséges hibáit illetően is) közel azonos a VITUKI által alkalmazott em
pirikus képletekkel számított eredményekkel. A súlyozott átlagérték meghatározásánál az eróziós 
völgyek lejtési szögeit, az ezekhez tartozó hegyoldalak lejtőkategorizált kiterjedését, valamint a 
korábban ismertetett karsztfedettséget, a csapadékeloszlásban a „nagy csapadékok” többéves gya
koriságát, illetve a le nem folyó csajiadékok lehetséges százalékát is figyelembe vettük. A meghatá
rozásnál történt elhanyagolások pedig csak olyan tényezők (pl. a talaj és növényzet vízvisszatartó 
kéjiessége), melyek a lefolyás mértékének csökkentését eredményezik. Mindezek alapján a Keszthelyi
hegység produktív vízgyűjtő területére (96 km2) a súlyozott lefolyási átlagérték 68 mm/év, azaz 
6,53-10° m3/év.

2. Beszivárgás. A Keszthelyi-hegységben működő cserszegtomaji és büdöskút-pusztai állomások 
mérési adatai szerint a Kessler-féle beszivárgási százalék alakulása több év átlagában 328 nnn/év. 
Ez az érték volt a sokéves csapadékátlaghoz viszonyítva: 47,7%. Ezzel a beszivárgási százalékkal 
— karsztfedettségi elemzésünk szerint — mintegy 62,4 km2-en számolhatunk (1. és 2. karsztfedettségi 
kategóriák területe). Ezen a területen sokéves átlagban tehát a beszivárgott v íz  mennyisége 
21,123 200 m3/év.

A 3. kategóriájú fedett karsztterületeken — összesen 33,6 km2-en — Böcker T. (1969) szerint 
csupán a beszivárgó víznek 10%-a jut el a karsztos dolomitba. Ez a mennyiség 1,102 088 m3/év. 
A 96 km2 produktív karsztgvűjtő területen sokéves átlagban tehát a beszivárgó csapadék mennyisége 
kereken 22,2-106 m3/év.

A csapadék mennyisége sokéves átlagban, ugyancsak a produktív karsztvízgyűjtő területre 
számítva, 66,0-106 m3/év. A behelyettesített karsztvíz háztartási egyenlet az evapotranszspirációra 
kifejezve

P = 66,0-106 — 22,2-106 — 6,53-10® =  37,27-10e m3.
Ezek szerint a produktív karsztvízgyűjtő területre hulló csapadékmennyiségnek átlagosan 62%-a 
párolog el. Ez a tényező a hegység 12,2 km2 nagyságú nyílt karszt területein gyakorlatilag nem ér
vényesül. A 83,8 km2 nagyságú alig fedett és fedett karszt területet dús vegetáció borítja (jelentős 
százalékban karsztos erdő). Erre a területnagyságra vonatkoztatva a számított evapotranszspirációs 
érték 561 mm/év, amely igen reális az OMI éghajlati atlaszában a Dunántúli-középhegység komoly 
növénytakaróval rendelkező fedett karszt területére megadott értékekkel való összehasonlítás alap
ján is.

Ö s s z e f o g l a l v a  a Keszthelyi-hegység vízháztartási helyzetét, az alapegyenlet 
(Cs = L + B +  P) éves átlagban kifejezett számszerű értékekkel:

6,53• 106 m3 +  22,20-10° m3 + 37,27-10° m3 =  66,00-10° m3,
azaz a 100% csapadékból 9,89% a lefolyó víz-, 33,64% a beszivárgó víz-, 56,47% az elpárolgó víz 
mennyisége.

A karsztvíztározó karni—nóri fődolomit porozitású

A fődolomit karsztvíztározásra alkalmas hézagtérfogatát a Keszthelyi-hegységben uralkodóan 
másodlagos porozitás alkotja. Tekintettel arra, hogy a szakirodalomban a karsztvíztározó fődolomit 
hézagtérfogatának számszerű értéke rendkívül széles határok között mozog, mérésekkel és kísérleti 
úton igyekeztünk minél jobban megközelíteni a számításba veendő tényleges üregességi koefficienst.

A Vállus 3. számú fúrás 500 méter vastagságban, jó magkihozatallal tárta fei a karni fődolomit
nak a hegységben előforduló csaknem összes kőzettani változatát. így jó átlagot harántolt a külön
böző porozitású dolomitféleségekből is. A fúrás teljes maganyagát hosszában végigmértük két, 
egymásra merőleges irányban. A fúrástechnikai okokból felmorzsolt, illetve töredezett szakaszokat 
kihagytuk.

1. méréssor: a 417,80 fm hosszú fúrómag lineáris, cm-pontosságú mérése alapján ebből a tömött kőzet 
404,15 fm hosszú, a kőzetüreg, repedés 13,65 fm volt. A durva hézagtérfogat, 3,267%.

2. méréssor: az 1. mérési vonaltól 90°-al eltérő vonal mentén, a cm-pontosságú mérés alapján a tömött 
kőzet 408,17 fm, a kőzetüreg, kőzetrés, repedés 9,63 fm volt. A  durva hézagtérfogat 2,304%.

A két mérés átlagában a durva hézagtérfogat a karni fődolomitban 2,785%. A kapott értéket 
csak bizonyos közelítésnek fogadhatjuk el, mivel mérésünk számos hibalehetőséget rejtett magában.

1. Az egyes nagyobb (10 cm-t meghaladó hosszúságú) magdarabok között, amennyiben ter
mészetes kőzetrés volt a határfelület, ezeket a mérésnél nem vettük számításba.

2. Hézagnak mértük viszont az elszórtan jelentkező olyan sejtüregeket is, amelyek esetleg nem 
aktív vízvezető, illetve tározó hézagtérfogatnak számítanak.

3. Esetleg természetesen aprózódó, kőzetrésekkel átjárt dolomitnak minősítettük — egy-két 
esetben — a fúrástechnikai okokból összetört kőzetszakaszokat.
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A hibatényezők közül az 1. számú a valóságosnál kisebbnek, míg a 2. és 3. számú jelentősebb 
hibatényezők a ténylegesnél nagyobbnak mutatják az üregesség mértékét.

Kísérleti úton végeztük a hézagtérfogat meghatározását a vonyarcvashegyi dolomitbányában. 
Egy robbantási fellazulástól mentes részen kézi fejtéssel kitermelt 1 m3 mennyiségű dolomitot gon
dosan tömörítve, 1 m:!-es mélyfúrási víztartályba helyeztünk. A kimaradó kőzetanyagot 1 m2 alap- 
területű oszlopba raktuk, ez 18 cm magasságúnak adódott. Ebből következik, hogy az eredeti hézag
térfogatot mesterségesen mintegy 18%-kal megnöveltük. A tartályban 182 liter víz fért el. Levonva 
ebből a 0,92 m3-re eső 18% mesterséges fellazítást, azaz 165,6 litert, a fennmaradó 16,4 liter megfelel 
1,78% természetes hézagtérfogatnak. Ez az érték viszont az átlagosnál azért lehet alacsonyabb, mert 
az állandóan karsztvízszin alatt levő kőzetben, a dolomit lassú és kicsi oldódási affinitása ellenére is, 
jobban érvényesül a kioldódási hézagtérfogat-növekedés.

A karbonátos kőzetek porozitásának jellemzésére legújabban alkalmazzák a „folyamatos mező’ ’ 
elvét (B a l á z s h á z y  L., K ovács  J. 1975). Ez a módszer a felszíni kibúvások, illetve kőfejtők kőzet
felületén három irányban (x, y, z koordináta szerint) a lineáris porozitás mérését, számítását jelenti. 
Megkíséreltük a balatongvöröki kőfejtő fődolomitjában is e módszer alkalmazását, azonban a három 
dimenzióban mérhető felületek mesterséges kőzetfellazulása következtében irreálisan nagy értéket 
kaptunk a térfogatporozitásra (5 — 8% körüli érték).

Eredményeinket összevetve a gyakorlati és irodalmi adatokkal (B ö c k er  T. 1971 ; Sc h m ie d e r  A. 
1970; M ü l l e r  P. 1975), számításainknál a hézagtérfogatot átlagosan 2,5%-nak vesszük.

A Keszthelyi-hegység karsztvízkészlete

A közelítőleg lehatárolható hidrogeológiai egység földtani, ill. természetes felszín alatti karsztvíz
készletét a kitermelhető vízkészlet meghatározása céljából számítjuk. Ennek során a természetes 
dinamikus vízkészlet és a kitermelhető statikus vízkészlet külön vizsgálatot igényel. A vízmérleg
módszert alkalmaztuk, mivel így értük el a legkevesebb elhanyagolást számításainknál.

A karsztvízkészlet lehatárolása. A hegységi karsztvíztározó rendszer vertikális lehatárolását két 
tényező figyelembevételével kell megoldani. Egyik a vízrekesztő feküt képező karni márga mélységi 
helyzete, a másik pedig a hegység kiemelt fődolomit rögében az erózióbázis feletti karsztvíztömeg 
vastagsági és elhelyezkedési viszonya. Ez utóbbi ugyanis a kitermelhető statikus vízkészlet mennyiségi 
alakulásának legfontosabb eleme.

A hegységszerkezet alapján horizontális lehatárolással három karsztvíztömböt különítettünk 
el. A 96 km2 területű karsztrendszerben a keleti hegységrészen (a Vállus—Balatongyörök vonaltól 
keletre), a 27 km2 nagyságú I. sz. tömbben (23. ábra), a fődolomitban nem számolhatunk jelentős 
statikus karsztvízkészlettel, mivel itt a vízrekesztő karni márga felszínközeiben nagy, az átlagos 
karsztvízszint feletti abszolút magasságban települ.

Itt külön kezelendő a balatonedericsi zátonymészkő, amelyben a karsztvízviszonyokat a ki
fejlődés speciális települési viszonyai szabják meg. Rétegtanilag a karni emelet alját képviselő 
zátonymészkő gyakorlatilag a vízrekesztő mészmárga heteropikus fáciese. Annak ellenére tehát, 
hogy a feküje ismeretlen, lényeges karsztvízvezetőnek és tározónak tekintjük, ami valószínűleg a 
földtörténeti múltban, a kiemelkedés előtt, kommunkációs egység volt a mélyebb szintekben (anizu- 
szi—ladini) és a fődolomitban (karni—nóri) tározódó karsztvizek között. Erre utal az egész zátony - 
mészkő-komplexum nagyfokú karsztosodása is. Kis kiterjedése miatt azonban a jelenleg benne 
tározódó statikus karsztvízkészlet elhanyagolható. Ezt az elhanyagolást az is indokolja, hogy a 
medencével tektonikusán érintkező kőzettest az erózióbázis felett minden karsztvizét direkt módon 
leadja.

A II. sz. karsztvízkészlettömb területe (pantografálással kimérve) kereken 35 km2. A tömb 
területén a vízrekesztő fekü (karni márga) bizonyítottan az erózióbázis szintje alatt helyezkedik el. 
Ezért a kitermelt statikus vízkészlet magasabb ismeretességi fokú kategóriájába (Сх) sorolandó a 
tömb területén a +104,5 m magasságú szint és az átlagosan +125 m magassági felszínű karsztvíz
mennyiség. A 2,5%-os üregesség figyelembevételével ez a mennyiség 1,75-10® m3. A ,,D” kategóriába 
sorolható az a karsztvízkészlet а II. sz. tömb területén, amely az erózióbázis és a vízrekesztő fekü 
között helyezkedik el, mivel ennek mélységét csak hozzávetőlegesen ismerjük. A Vállus 3. számú 
fúrás 500 méterben, a fődolomit aljában állt le. Itt a karni mészmárga felszíne —131 m tsz. alatt 
helyezkedik el, tehát minimálisan 235 m vastagságú karsztvíz tározódik a tömb területén.

A vízrekesztő fekü, a rétegtani és szerkezeti viszonyok alapján, nyugat felé egyre mélyebbre 
süllyed (a felszíni dőlésadatok értékeiből számítottan).

А III. sz. karsztvízkészlettömb a Vári-völgytől nyugatra eső területet öleli fel. A völgy szerkezeti 
vonala mentén a hegység nyugati röge 400 métert meghaladó vertikális távolságra levetődött. Ez 
szabja meg а III. sz. karsztvízkészlettömb jellegét, ugyanis a tömb területén a vízrekesztő karni 
mészmárga felszíne —700 m tsz. alatt helyezkedik el és a dőlésadatok szerint északnyugati irányban 
erősen tovább mélyül. Az itt tározódó vízmennyiség meghatározását közelítőleg sem kíséreljük meg.
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A tömb területén szintén számszerűen érdemes meghatározni a C, kategóriájú statikus karsztvíz - 
készletet, amely itt is az erózióbázis és az átlagos karsztvízszint közötti vízmennyiséget jelenti. 
A III. sz. tömb területén az átlagos karsztvízszint az 1974 — 75. évben +121,5 m a tenger szintje 
felett. Ennek alapján a kereken 38 km2 nagyságú tömb területén, a 104,5 m erózióbázis felett 17,0 mé
teres vízoszloppal számolva, a készlet 1,62-106 m3.

A Keszthelyi-hegység területén tehát az erózióbázis felett tározódó statikus karsztvízkészlet 
3,37-106 m3. Az erózióbázis alatti karsztvízkészletet egy nagyságrenddel nagyobb mennyiségűre 
becsüljük az ismertetett vízföldtani viszonyok alapján. Ez tehát 4,00-107 m3 +20% lehet.

Hévíz

Ez a Keszthelyi-hegység karszthidrológiai viszonyaival foglalkozó szakirodalomnak, valamint 
napjainkban a tudományos és gyakorlati vízföldtani kutatásnak egyik legfontosabb tárgya. A kuta
tások aktualitását az adja, hogy rövid időn belül meg kell határozni egzakt módon a karsztvízszin- 
süllyesztéses bauxitbányászati tevékenység hozamcsökkentő hatását, ill. a bányászat által okozott 
károk kiküszöbölésének módját. Ennek a népgazdaságilag jelentős problémakörnek tudományos 
megoldásához szeretnénk munkánkkal szerényen hozzájárulni.

Munkánk keretében a Keszthelyi-hegység karsztvízrendszerének és a Hévízi-tó forrásának lehet
séges összefüggéseit kíséreltük meg tisztázni. Ezért kizárólag az ehhez szükséges adatok és következ
tetések leírására szorítkoztunk.

A hegység nyugati peremén lépcsőzetesen északészakkelet—déldélnyugat irányú vetők mentén 
leszakadó fődolomit rögökön települő, részben velük együtt tektonizált felső-pannóniai vastagpados 
vagy rétegzetlen homokkőben alakult ki a forrástölcsér. A forrásbarlangban a legújabb könnyűbúvá- 
ros vizsgálatok kimutatták a termálvíz és a hidegebb karsztvíz különálló betörési helyeit. A forrás
barlangban kelet felől, a hegység irányából, a teljes hozamnak mintegy 5 — 10%-át kitevő, 16 °C 
hőmérsékletű karsztvízbeáramlás van.

A +41 °C átlaghőmérsékletű hévizet részben ez a ,,hidegkarszt” -beáramlás hűti 32 — 35 °C 
hőmérsékletűre, amely a tóra jellemző érték. A hőmérsékletadatok alapján a keszthelyi-hegységi 
hidegvizű karszt részvétele a Hévízi-tó vízutánpótlódásában nem haladhatja meg sokkal azt az 
5 — 10%-ot (az egész Hévízi-tó forráshozamához viszonyítva), amit az újonnan felfedezett mellék
forrás hozama jelent. A hegység, földtani felépítése következtében, adhat le nyugati irányban karszt
vizet, azonban éppen a hegységszerkezeti viszonyok és a kis távolság minimálisra csökkenti a hegység
ben tározódó hidegkarszt és a Hévízi-tó forrása között a hőmérsékleti különbség kialakulásának 
lehetőségét. A geotermikus energia, ami a hévíz hőmérsékletét okozza, 1000 métert meghaladó mély
ségben jelentkezik, ezért hőkapacitás vonatkozásában közvetlen összefüggés csak, mint hőmérséklet
csökkentő résztényező lehetséges.

Az összefüggés meghatározására a másik közelítési lehetőségnek a vízhozamadatok összehasonlí
tását tartjuk. A forrás hozamának csökkenése — véleményünk szerint — három tényezőből ered:

— természetes abszolút hozamcsökkenés, illetve időszakos hozamváltozások,
— vízhozammérések pontosságának változása,
— mesterséges megcsapolás következtében beálló hozamváltozások.

A természetes abszolút vízhozamcsökkenés, illetve változás földtani folyamat. A földtörténet 
során a hegységszerkezeti folyamatokkal összefüggésben a hévízi forrás egyre kisebb relatív nyugalmi 
vízszintet mutat. Ezzel együtt, egy adott feltörési helyen, a hozam az idők folyamán fokozatosan 
csökken. Időnként a kitörés helye is változik és a jelenlegi hegységszerkezetben regisztrálva egyre 
alacsonyabb felszínen tör fel a termálvíz. D a r n a y  B. (1947) felismerését vizsgálataink megerősítették 
és így kimondhatjuk, hogy a Biked-tetőn, +  181 m tengerszint feletti magasságban egy földtörténeti- 
leg idősebb, míg a Dobogó-dombon, +150 m tengerszint feletti magasságban fiatalabb termálvíz 
feltörés nyomai jelentkeznek. Ezek a hegységrész emelkedése révén egyre mélyebb relatív kitörési 
szintre kényszerített hévízfeltörések is alátámasztják állításunkat.

Megállapítottuk továbbá, hogy 1894 óta (Ch o l n o k y  J. 1918) a forrás átlagos hozama a déli 
kifolyónál mérve 18,6-106 m3/év mennyiségről az 1960—69-es időszakban mérve 17,2-106 m3/év 
mennyiségre csökkent. Ezt az értéket megfelelő számú adatsor átlagolásából kaptuk, ezért viszony- 
számként jó közelítésnek fogadható el. A 70 éves periódusban mért hozamcsökkenést — véleményünk 
szerint — több mint 50%-ban a századforduló óta növekvő volumenű szénhidrogén- és kőszénbányá
szat, valamint a Dunántúli-középhegység főkarsztvízrendszerét megcsapoló kutak, mint mestersé
ges hatások okozzák.

A valóban természetes hozamcsökkenés a földtörténetileg rendkívül elenyésző időintervallum
ban, a kimutathatóság határa körüli érték. Óriási azonban az a geotermikus energia, amely a felszálló 
hévíz révén zömmel kárbavész, hiszen a forrás táplálásához egy, a mainál lényegesen kisebb optimális

76



hozam is elegendő. Az éves középhőmérsékletet +9,5 °C-nak, a felszálló víz hőmérsékletét + 41 °C-nak 
véve, csupán századunkban (75 év alatt) 4,3-1012 Kcal hő távozott. Ez a hőmennyiség például 
5,3-108 n m3 hajdúszoboszlói földgáz fűtőértékének felel meg (81 000 Kcal/n m3).

Az elkövetkező időszakban — a korszerű technika és a rendelkezésre álló jelentős anyagi eszközök 
segítségével — tehát nem minél nagyobb mesterséges hozamot kell biztosítani Hévízen, hanem egy 
állandó gazdaságos és szükséges, optimális hozam kialakítására kell törekedni.

A természetes hozamcsökkenés, illetve hozamváltozás az előzőeken túlmenően, Hévíz vonat
kozásában származhat a karsztvízszinek alakulásánál tárgyalt, ún. „leürülési periódus” -sal is, amely 
az 1970—74-es években általános hatásként jelentkezett a Dunántúli-középhegység főkarsztvizében.

A hévízi forrás természetes vízhozamának egzakt értékét a kifolyásnál végzett legpontosabb 
mérésekkel sem lehet meghatározni a forrástóból a környező felső-pannóniai rétegekbe és a pleiszto
cén—holocén tőzeglápba történő elszivárgás miatt. Ennek mennyiségét még hozzávetőlegesen sem 
becsülhetjük, azonban mértékére jellemző adatokat kapunk a környező talajvízkutakban mért víz
hőmérsékleti értékekből. Hévíz területén négy kútban (1974. VIII. 7-én mérve) 24 °C külső hőmér
séklet mellett, a távolságtól függően 15,2—21,6 °C hőmérsékletű víz jelentkezett. Hévízszentandrás 
és Felsőpáhok kútjaiban 0,5 —1,5 km távolságban, a tőzegláp nyugati peremén, a kutakban még 
mindig 12,8 — 17,5 °C hőmérsékletű talajvíz van a felső-pleisztocén rétegekben, az átlagos 9,5 °C 
talaj víz-hőmérséklettel szemben.

A vízhozammérések hibája a hozammérés technikai kivitelezéséből is adódik. (A különböző 
profilú bukógátak mérési eltéréseivel itt nem kívánunk részletesen foglalkozni.) Zömmel ebből ered,
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26. ábra. A  hévízi forrás vízhozama 1951 — 1973 között 
Fig. 26. Discharge of the Hévíz thermal spring between 1951 and 1973

hogy 1966 — 68-ban a VITUKI és Cz ir á k y  J. által mért vízhozamadatok között rendszeresen 22 — 
23% eltérés van, ami abszolút értékben 9722 1/perc vízmennyiséget jelent. Magunk részéről a sebes
ségméréssel kapott értékeket (Cz ir á k y  J. 1971) nem tartjuk reálisnak és a VITUKI adatokat fogadjuk 
el mértékadónak (26. ábra).

A leglényegesebb mérési hibát a forrástó különböző mértékű visszaduzzasztása okozza. Ilyenkor 
a nagy felületű tó néhány deciméteres (10 — 30 cm) szintemelkedése a forrástölcsérben igen jelentős 
hidrosztatikus nyomásnövekedést eredményez, ami természetszerűen vízhozamcsökkenésben nyilvá- 
nid meg.

A mesterséges megcsapolások következtében is észlelhető az utóbbi évben hozamcsökkenés. 
Hévíz területén közvetlenül a hévízrendszerre mélyült 7 db kút maximális összkapacitása 7,8 m3/perc. 
Az időszakos üzemeltetés következtében átlagosan 1000 1/perc hozammal tartják nyilván ezt a 
vízkivételt.

A rendszertelenül változó volumenű vízkivétel 1 m3/perc mennyiséget is lényegesen meghaladó 
átlagos hozamcsökkenést eredményezhet.

A hévízi tóforrás és a Keszthelyi-hegység karsztvizének összefüggése

Az 1970 — 74. évek között a Hévízi-tó forrásának vízhozama fokozatosan — a természetes kis 
mértékű és rövid ideig tartó hozamingadozásoktól eltekintve — az előző 10 év átlagának mintegy 
50%-ára esett vissza (32,64 m3/percről 16,11 m3/percre). Ebben az időszakban a Keszthelyi-hegység 
peremén levő karsztvíz megfigyelő kutakban mért vízszin részben minimális csökkenést mutatott, 
részben pedig nem változott (24. ábra). Részünkről a legfontosabbnak a hegység centrális részén 
a Vállus 3. sz. fúrásban (Büdöskút-puszta) észlelt adatsort tartjuk (30. táblázat). Itt a vizsgált időszak
ban mért adatok szerint csupán 90 cm karsztvízszint csökkenés következett be, szemben a Hgn. 
30. sz. fúrás 25 méteres vízszintcsökkenésével, ami szignifikáns a Hévízi-tó és a nyírádi víztelenítés 
kapcsolatában (M ü l l e r  P. 1975). Ezzel bizonyítható, hogy a Keszthelyi-hegység tározódó karsztvize
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nincs közvetlen összefüggésben a Hévízi-tó forrásával. Ez még abban az esetben is helytálló, ha 
figyelembe vesszük, hogy a karsztvízszint és a forráshozam összefüggése általában számos természetes 
és mesterséges tényező egvmásrahatásának függvénye.

Vízkémiai viszonyok

A hévízi tóforrás vizének kémiai összetételéből a víz származtatására következtetve számos 
variációt találunk a szakirodalomban. Részünkről elsősorban a keszthelyi-hegységi karsztvíz kemiz- 
musával való összehasonlítás alapján teszünk néhány megállapítást (a két víztípus elemzési adatait 
a 25. táblázatban foglaljuk össze) :

-  a hévízi tóforrás alkálitartalma 2,5-szer annyi, mint a tiszta karsztvízé;
a Ca-tartalom azonossága mellett, az Mg-tartalom a hévízi tóforrásban alacsonyabb;

- a kloridtartalom viszont abszolút értékben (25 mg/1) és a Than-féle egyenérték-százalék 
tekintetében, többszöröse a tiszta hideg karsztvíz értékeinek ;

— a hévízi tóforrás hidrogén-karbonát-tartalma relatíve alacsonyabb, mint a karsztvizeké; 
a szulfáttartalom viszont jelentősen meghaladja még a vonvarcvashegyi Szent Mihály-forrás- 
ban mért értéket is, ami pedig a fakadási hely, illetve forrásfoglalás következtében ott is 
viszonylag magasabb értékű.

A Hévízi-tó vizének rádiumemanáció-tartalmát a környező tőzegláp szolgáltatja. A vízben le
begő, mikroszkopikus kicsinységű piritszemcséket pedig a felső-pannóniai rétegekből származó 
piritkonkréciók törmeléke adhatja.

A felsorolt különbségek alapján megállapítható, hogy a Keszthelyi-hegység karsztvizének össze
tétele a hévízi tóforráséval csak rendkívül hosszú áramlás, számos üledékes vagy vulkáni kőzettel 
való érintkezés, esetleg jelentős rétegvíz vagy juvenilis mélységi vizek hozzákeveredése révén válhat 
azonossá. Tekintettel arra, hogy a tóforrás közvetlenül a keszthelyi-hegységi főkarsztvíztömb peremén 
fakad, ezek a feltételek csak úgy teljesülhetnek, ha a közvetlen összefüggés nem áll fenn vagy pedig 
minimális mértékű.

Fentiek szerint mind a vízmennyiség, mind a hőkapacitás, mind pedig a kemizmus azt bizonyítja, 
hogy a Keszthelyi-hegység alárendelt szerepet játszik a hévízi tóforrás közvetlen vízutánpótlódásában.
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A KESZTHELYI-HEGYSÉG TERMÉSZETI ERŐFORRÁSAI

A Keszthelyi-hegység megkutatottsága

A korszerű gazdaságföldtani feldolgozás feladata egy adott régiónak a geonómia minden eszkö
zével és módszerével a természeti eró'források feltárása. Alapvető gazdaságföldtani meghatározó 
tényező a tájegység földtani ismeretessége, feltártsága, illetve a rendelkezésre álló információk meny- 
nyisége. Mindezek tekintetében a Keszthelyi-hegység kevésbé ismert, mint a Dunántúli-középhegység 
más területei. Összesen 17 nyomtatásban megjelent mű tartalmaz érdemi gazdaságföldtani adatokat, 
további 14 kéziratos jelentés foglalkozik a hegység nyersanyagaival. Nyomtatásban nem jelent meg 
részletes földtani térkép.

A teljes területet legrészletesebben Szentes F. által az 1953. évi reambuláció alapján készített 
1:25 000 méretarányú kéziratos térképe ábrázolja. A hegység déli peremének 1:10 000 méretarányú 
felvételét készítette el a Balaton környéki építésföldtani térképezés keretében a Magyar Állami 
Földtani Intézet 1972 — 74. években (27. ábra). A felvételi munkában a triász képződmények feldol
gozását a szerző végezte.

A mélyfúrásos kutatás volumene terén a Keszthelyi-hegység területe messze elmarad a Dunán
túli-középhegység átlagos feltártságától. Alapfúrás a hegység területén és közvetlen környékén nem 
mélyült. Szerkezetkutató rétegtani fúrás egy van a hegységben, a Vállus 3. számú, amely 500 m mély
ségű. Hidrogeológiai kutatófúrások, illetve karsztvízmegfigyelő kutak a hegység területén hét 
helyen mélyültek. Ezek az 100 — 300 méter mély fúrások általában elég sok földtani információt adtak, 
és bizonyos rétegtani, kőzettani vizsgálatok is készültek belőlük.

A hegység északi előterében, Várvölgy környékén, 1970-ben nagyarányú bauxitkutatás kezdő
dött. Ennek során négy fúrást mélyítettek, ezek közül az S. 24. számú Sümegprágától 1000 méterre,
173,0 m mélységben, fiatal harmadkori rétegek alatt fődolomitban, az S. 25. számú fúrás Sümeg- 
csehitől északkeletre, 2500 méterre, 600 m mélységben szenon rétegekben állt le. Az S. 26. számú fúrás 
az uzsai vasútállomás mellett, 329 m mélységben, miocén rétegek alatt közvetlenül felső-triász dolo
mitba jutott. Végül az S. 28. számú fúrás Sümegprágától keletre, 200 m mélységben érte el tortonai 
rétegek alatt a fődolomitot. A fúrások alapján a terület bauxitban meddőnek bizonyult, s a további 
kutatással felhagytak.

A Balaton környéki építésföldtani térképezés során számos sekélyfúrás mélyült a Keszthelyi
hegység déli előterében. A Keszthely-É jelű térképlapon 44, a gyenesdiási lapon 56, a becehegyi lapon 
pedig 54 térképező fúrás mélyült, amelyek az általános földtani információkon túlmenően, építés- 
földtani, mérnökgeológiai és hidrogeológiai adatokat is szolgáltattak. A fúrások általában 15 m 
mélységűek. Külön említést érdemel a 110,7 m mély Kh. 9. számú fúrás, amely szerkezetkutató, illetve 
rétegtani kutatófúrásként is értékelhető.

A hegységben és közvetlen környékén korábban folytatott kutatások és kútfúrások eredménye
képpen 44 fúrás adatai állnak rendelkezésre. Információs értékük rendkívül kicsi. Ezek közül a 
„Jövedéki mélykutatások” során, a hegység délnyugati előterében, az 1947 —1949-es években pirit- 
markazit kutatási céllal mélyült 13 fúrás. Adataik a pliocén korú képződmények faciológiai és elter
jedési viszonyainak tisztázására is alkalmasak voltak. A hegység területén, illetve peremén 1945 
előtt 12 fúrást mélyítettek. Ezek az 50 méternél mélyebb kutatófúrások szintén szolgáltattak bizo
nyos gazdaságföldtani információkat, míg az 1945. év után mélyített 18 fúrt kút adatai főleg víz
földtani szempontból értékelhetők.

Fentieken kívül még két fúrást említünk meg, amelyek Rezitől délre bauxitkutatási céllal in
dultak, de csak a felső-pannóniai lignitelőfordulást tárták fel. Mindkettőben a dolomitig (53, illetve 
56 m) négy —öt 40 cm vastag lignittelep van a pirites, markazitos agyag felett. A cserszegtomaji kao- 
linites tűzállóagyag és festékföld kutatás során az 1968 — 1969. években mélyített 56 kismélységű 
fúrás főleg a nyersanyag vastagsági és minőségi viszonyokat tisztázza.

Fentiek alapján a Keszthelyi-hegység és közvetlen környékének 150 km2 nagyságú területére 
vonatkoztatva, átlagosan 18 fm magfúrás esik 1 km2-re. A rendkívül kevés információt szolgáltató 
régi és újabb, teljes szelvényű fúrások mennyisége 12 fm/km2.
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27. «fera. Gazdaságföldtani térképvázlat
7. Az építésföldtani térképezés területe, 2. dolomit kitermelésére alkalmas terület, 3. megkutatott homokkő
készletek területe, 4. tőzegmedence, 5. természetvédelmi terület, 6. alapfúrás, 7. szerkezetkutató fúrás, 8. karszt
vízkutató fúrás, 9. tűzállóagyag, festékföld előfordulás, 10. dolomitfejtő, 11. homokkőbánya, 12. szeizmikus 

szelvény nyomvonala, 13. geoelektromos szelvény nyomvonala 
Fig. 27. Economic-geological sketch map

1. Area for engineering-geological mapping, 2. Perspective areas for dolomite quarrying, 3. Area of sandstone re
serves explored, 4. peatfield, 5. Nature Conservation Area, 6. key borehole, 7. borehole for structure-geological re
connaissance, 8. karst-water exploration well, 9. occurrences of fireclay and colour earth, 10. quarry in dolomite, 

11. quarry in sandstone, 12. seismic survey traverse, 13. geoelectric survey traverse
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A hegység területén és környékén az országos áttekintő méréseken (gravitációs, földmágneses) 
kívül, néhány részletes geofizikai mérés is történt. 1969-ben a hegység északi előterében, Várvölgy 
környékén gravitációs-geoelektromos előkutatást végeztek. A vázlatosan kirajzolódott medence- 
aljzat hegységperemi, 500 méternél sekélyebb zónájában 1970-ben szeizmikus—geoelektromos 
mérésekkel tették pontosabbá a szerkezeti képet. 1971-ben a hegység déli és délnyugati előterében 
— az építésföldtani térképezésekhez kapcsolódva — részletes geoelektromos szelvényezéssel mérték 
fel a kis mélységű medencealjzat domborzatát és a töréseket.

Hasznosítható ásványi nyersanyagok

Lignit. A hegység területén és környékén ipari kitermelésre alkalmas energiahordozó előfordulás 
nincs. A felső-pannóniai összletben lokálisan kifejlődött, max. 50—60 cm vastag lignitlelőhelyek 
Vállus és Nemesvita között, Nemesvitától északnyugatra, Rezitől délkeletre, Felsőpáhok határában 
és Balatonedericstől észak—északnyugatra ismeretesek. Az 1920 — 1930-as években magánvállalkozók 
kísérleteztek kis mennyiségű termeléssel, de a bányászat gazdaságtalannak bizonyult.

A nyugati hegységperemen a felső-pannóniai fáciesek elemzéséből következtethető nagy meny- 
nyiségű lignitkészlet, amely feltárható a nyugati országhatár menti ismert előfordulásokig, az észak- 
déli irányú eróziós völgyek között, a kevésbé lepusztult felső-pannóniai hátságok területén. Ezek 
felderítő kutatására javaslatot teszünk.

Tőzeg és lápföld. A rétegtani fejezetben tárgyalt tőzeg és lápföld előfordulások, amelyek a Keszt
helyi-hegység peremi süllyedékeiben helyezkednek el, viszonylag jelentős gazdasági értéket képvi
selnek. A mező- és erdőgazdálkodással hasznosított területeken egyre sürgetőbb probléma a talaj 
szervesanyag-tartalmának pótlása. A szükséges mennyiségű természetes szervesanyagot egyre inkább 
a tőzeg és lápföldek felhasználásával juttathatják a termőtalajokba.

A területen található tőzeg- és lápföldek legfontosabb minőségi és mennyiségi adatait, a rendel
kezésre álló dokumentáció alapján, a 26. táblázaton adjuk.

Pirit-marlcazit. Érces ásványi nyersanyag a Keszthelyi-hegység területén és környékén csupán 
a felső-pannóniai üledékes rétegekből ismert. Rétegtanilag elsősorban a felső-pannóniai alemelet 
Congeria ungula caprae szintjét képviselő, maximálisan 60 — 65 m vastag, medenceperemi, lagunás, 
redükációs közegre utaló, finomhomokos agyag rétegekben — sokszor a lignit között — alakultak 
ki pirit-markazit konkréciók, hintések, zsinórok. Jelentősebb előfordulások Keszthely környékén 
találhatók, ahol gyakorlatilag minden fúrás harántolta ezeket a rétegeket. Rezi környékén, Cserszeg- 
tomaj és Lesencetomaj határában pedig felszínen, illetve a felszín közelében találhatók.

A pirit-markazit kutatással az 1930—1940-es években foglalkoztak. P á v a i  V á j n á  F. 1930-ban 
készítette az első komolyabb szakvéleményt (1937), majd Sc h n e id e r h ö h n  H. (1931) készített meny- 
nyiségi és minőségi vonatkozásban optimista felmérést a készletekről. Legrészletesebben Sz e n t e s  F. 
foglalkozott a Keszthelyi-hegység kénkovand-előfordulásaival (1948).

Az 1971-ben mélyült Kh. 9. számú fúrás felső-pannóniai rétegeket harántolva a piritesedést több 
szintben mutatta ki, kisebb-nagyobb mértékben. így a felső-pannóniai alemeletbeli Congeria bala
tonira szint kőzetlisztes, agyagos, lignites, oszcillációs rétegeiben is előfordulnak pirites-markazitos

A tőzeg és a lápföld műszaki jellemzői 
Technical parameters o f peat and swamp earth

26. táblázat

B.-tördemic, Raposka, B.-ederies, 
B.-györök, Lesencetomaj

Vindornyaszőlős, Vindornyalak, 
Zalaszántó, Karmacs

tőzeg lápföld tőzeg lápföld

Megkutatott terület 20 377 000 m2 20 709 600 m2 2 195 000 m2 1 701 000 m2
Megkutatott készlet 4 195 800 t 6 898 400 t 372 000 t 267 600 t
Átlagos

nedvességtartalom 30% 30% 30% 30%
rétegvastagság 147 cm 67 cm 52 cm 36,5 cm
hamutartalom 19% 16,8% 34,5%
szervesanyag-tartalom 49,5% 32% 53,1% 35,4%
nitrogéntartalom 1,54%
PgOg-tartalom 0,11%
КгО-tartalom 0,07%
pH-tartalom 7,7% 7,5%
fűtőértók 2,330 Kai/kg 2,560 Kai/kg
vízfelszívó képesség 140% 80% 160% 90%
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fészkek, gumók, hintések és zsinórok. A részletes ásványtani és kémiai vizsgálatok szerint a szulfidos 
ércet kizárólag pirít és markazit alkotja, fele-fele arányban (átlag 52% a pirít, 48% a markazit). Az 
1% feletti érctartalmú kó'zetlisztes agyagrétegekben — az eddig megismert szelvényekben — a pirít - 
markazit tartalom átlagosan 3,2 súlyszázalék. Amennyiben beszámítjuk az igen kis vastagságú és 
lokálisan kifejlődött piritkonkréciós tömzsöket (ezekben 20 — 25% pirít-markazit van) és az összes 
ismert rétegvastagság fm-ére eső súlyozott átlagértéket vizsgáljuk, akkor az 1,8 súlyszázaléknak 
adódik. A jelenlegi követelmények mellett ez a koncentráció messze alatta van a műrevalósági érték
határnak, ezért sem jelenleg, sem perspektivikusan nem tekinthető műrevaló nyersanyagnak.

A tűzálló agyag, festékföld részletes földtani kutatási eredményeit az előzőekben közöltük. A gaz
daságföldtani adatokat és az ezekből levonható következtetéseinket itt adjuk meg:

Í955 —1972 között Cserszegtomaj térségében tűzálló agyagból 282 390 tonnát, festékföldből 
165 890 tonnát kitevő Cx és C2 kategóriájú, műre való készletet kutattak meg. 1972-ig kitermeltek 
tűzálló agyagból 53 020 tonnát, festékföldből 59 016 tonnát. Tehát a 16 leművelt dolinából 112 180 ton
na nyersanyagot értékesítettek. További 17 dolina megkutatása során a megismert földtani készlet 
336 100 tonna. (Ezek bányászatilag, vágatokkal, illetve fúrásokkal megkutatott dolinák.) Fentieken 
túlmenően geofizikailag kimutatott és felszíni nyomokból megállapított 18 dolina (mivel az egyes 
dolinák volumene és a nyersanyag minőségi vonatkozásban közel 100%-os analógiával számolhatunk) 
320 000 tonna nyersanyagvagyont képvisel prognosztikus készletként.

A készlet termékstruktúrája válogatott nemesagyagra, válogatott fehéragyagra, kályhaipari 
agyagra, hőszigetelő döngölő masszára, okker nyers- és okker 10/0-ás őrleményre oszlik meg. A nyers-

„  „  27. táblázat
A típusos dolomitminták műszaki jellemzői
Technical parameters of typical dolomites

G -yen esd iá s V  о  n y  a rcv a sh  e g y P a jt ik a - te t ő

d b á t la g m in . m a x . d b á t la g m in . m a x . d b á t la g m in . m a x .

S zab á lyos p róba test 

T é r fo g a t s ú ly ,  g r / c i n 3
lé g sz á ra z 15 2 ,7 2 1 2 ,6 4 8 2 ,763 5 2 ,8 2 2 2 ,7 3 3 2 ,9 3 6 16 2 ,6 2 7 2 ,3 4 8 2 ,739

k is z á r í t o t t 10 2 ,7 1 9 2 ,698 2 ,735 11 2 ,6 1 1 2 ,3 3 1 2 ,6 6 1

t e lí t e t t 10 2 ,7 3 3 2 ,6 6 3 2 ,760 11 2 ,6 7 0 2 ,471 2 ,7 3 8

F a js ú ly ,  g m /e m ® 2 ,8 3 2 ,85 2 ,871

V íz t a r t a lo m , s ú ly  % 0 ,21 0 ,0 9 0 ,4 0

V íz fe lv é t e l ,  s ú ly  % 0 ,98 0 ,2 6

M é r té k a d ó  v íz f e lv é t e l ,  s ú ly  % 0 ,7 3 0 ,17 1 ,91

T ö m ö t t s é g ,  t é r f o g a t  % 9 6 ,0 0 9 6 ,0 0 9 2 ,6 9

H é z a g o s s á g , t é r f o g a t  % 4 ,0 0 4 ,0 0 7 ,31

F a g y á l ló s á g i  s ú ly  v e s z te s é g , % 
N y o m ó s z ilá r d s á g , k p /c m 2

4 ,01

lé g sz á r a z 5 1 37 4 ,0 9 4 4 ,0 1 80 5 ,0 5 1 87 6 ,0 1 01 5 ,0 2 8 1 2 ,0 5 1 15 9 ,1 7 80 ,1 1 42 7 ,0

t e l í t e t t 5 1 40 5 ,0 9 4 5 ,0 1 8 3 9 ,0 55 2 4 0 ,8 1 12 1 ,5 1444,9

1 5 . fa g y a s z t á s  u t á n  v íz z e l 
t e l í t v e  ( s z á m ít o t t  é rté k ) 5 1 28 0 ,0 4 8 8 0 ,5 6 67 ,5 1 02 7 ,4

2 5 . fa g y a s z t á s  u tá n  v íz z e l

t e l í t v e 5 1 25 6 ,0 5 9 4 ,0 1 7 4 3 ,0 4 8 2 3 ,4 6 67 ,5 1 0 2 7 ,4

R u g a lm a s s á g i m o d u lu s ,  k p /c m 2
lé g sz á ra z 5 1 8 9 ,3 0 0 1 67 ,50 0 5 9 5 ,7 8 0 4 7 ,6 2 0 1 75 ,44 0

te lí t e t t 5 1 80 ,10 0 5 1 0 9 ,0 8 0 8 7 ,7 2 0 1 3 1 ,5 8 0

15. fa g y a s z t á s  u tá n  v íz z e l  

t e l í t v e  ( s z á m í t o t t  é r té k )  
2 5 . fa g y a s z t á s  u tá n  v íz z e l

4 9 4 ,2 30 9 1 ,0 50 1 00 ,39 0

te lí t v e 8 1 7 2 ,0 0 0 4 8 1 ,1 5 5 7 1 ,4 3 0 1 28 ,20 0

S zab á ly ta lan  próba tes t  

T é r fo g a t s ú ly ,  g r / c m 3

lé g sz á r a z 2 ,795

k is z á r í t o t t 2 ,731

t e l í t e t t 2 ,8 4 5

F a g y á l ló s á g i  s ú ly  v e s z te s é g , % 

K r is t á ly o s ít á s i  s ú ly  v e s z te s é g , %

0 ,18 1 ,13 0 ,4 5

V a aS 0 4 1,31 0 ,38 1 ,1 4

M g S 0 4 1,95 1 ,44 2 ,5 4  A

L o s  A n g e le s  a p r ó z ó d á s i  
s ú ly v e s z te s é g , %  

V iz s g á la t i  o s z t á ly  V I . 37 ,0 36,6 37,4 4 1 ,5 4 1 ,2 41,8 3 8 ,2 8

V iz s g á la t i  o s z t á ly  I I I . 3 1 ,2 8  C

D é v a i k o p á s i  é r té k

-̂ száraz 8 ,7 10,0 3 ,4 4

I>vi2e 8 ,0 8,7 4 ,4 4  В

T e r m é k c s o p o r t M S Z  1992
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28. ábra. A  gyenesdiási nagy kőfejtőből származó fődolomit alakváltozási diagramja 
Fig. 28. Strain diagram of Hauptdolomit sampled from the big quarry at Gyenesdiás 

7. In air-dry condition, 2. under full absorption of water

anyag egyébként finom- és középkerámiai (csempe, épületkerámiai stb.) gyártási célokra is alkalmas 
adalékanyag, ezért távlatilag lényeges értéket képvisel.

Az igények visszaesésével 1972-ben a termelést beszüntették, azonban népgazdasági szinten, 
távlatilag nem írható le az a potenciális érték, amelyet ez az ásványi nyersanyagkincs képvisel. Az 
új finom- és középkerámiai termékstruktúra és gyártástechnológia már a közeljövőben is rentábilissá 
teheti a bányászatot, elsősorban a felhasználó ágazat részéről. Ezért a Keszthelyi-hegység gazdaság
földtani potenciáljában prognosztikusán számontartandó a cserszegtomaji kaolinites agyag.

Dolomit. A hegység fő tömegét alkotó karni—nóri kori fődolomitot elsősorban kőzetszerkezeti 
sajátossága teszi igen értékes nyersanyaggá. Az állandó kémiai- és ásványtani összetétel mellett a 
porlódás, a murvásodás, a breccsiásodás, ami általános jelenség a hegység fődolomitjában. Mivel 
számos helyen igen nagy tömegben és jelentős mértékben aprózódott a kőzet, a kőbányászat termék- 
struktúrája is a különböző szemcsenagyságú, aprózódott dolomitváltozatok szerint alakult ki.

A d o l o m i t l i s z t e t  (0,01—0,1 mm 0 )  üvegipari és finomkerámiai adalékanyagként 
használják fel, ha az összvastartalom 0,2% alatt van. A súrolópor alapanyaga (VIM, VIMEX, SUPER- 
DOL stb.), ha a Si02-tartalom 1% alatt van. A 0,1—0,5 m m 0-jű  dolomitlisztet pedig nemes vakolat, 
vakolatadalék, fröcskölt falak készítéséhez használják.

A d o l o m i t m u r v á t  (5,0—10,0 mm 0  ) kerti utak, díszsétányok felszórására, parképítésre 
alkalmazzák. A Balaton-parti tájrendezés egyik legfontosabb alapanyaga. A 10,0—22,0 mm 0 -jű t 
úsztatott beton adalékanyagaként, a 10,0 — 40,0 mm 0 -jű t martinkemencékbe, folyósító anyagnak 
szállítják.

A d u r v a  d o l o m i t t ö r m e l é k e t  
(40,0—120,0 mm 0  ) kohászati adalékanyagnak, 
az 50,0 mm < feletti, osztályozatlan követ pe
dig útépítésre, tömedékelésre alkalmazzák.

Az építőipari felhasználáson kívül jelenleg 
azonban még nem hasznosítják elég széles kör
ben, de a pilisvörösvári dolomitbányászat leállí
tása vagy visszafejlesztése révén — ami környe
zetvédelmi és természetvédelmi szempontból, 
valamint a készletek kimerülése miatt, hama
rosan bekövetkezhet — a felmerülő igényeket 
elsősorban innen lehet majd kielégíteni, mivel 
a Dunántúli-középhegységben ez a leghasonlóbb 
kifejlődési terület. A legfontosabb technológiai 
jellemzők is teljes azonosságot mutatnak a keszt
helyi-hegységi és a pilisi dolomitok között. A 27. 
táblázaton a gyenesdiási (1), és a vonvarcvas- 
hegyi (2) típusos dolomitminták technológiai 
vizsgálatának eredményeit adjuk.

A Keszthelyi-hegységben éves átlagban 
500 000 m3 (1,400 000 tonna) különböző dolomit-

28. táblázat

A  Pajtika-tető dolomitjának vizsgálati adatai 
Examination o f dolomite sampled from  Pajtika-tető

Kémiai összetétel (%) Színképelemzés (ppm)

SiOa
TiOa

0,10
0,02

Cu-tartalom 60

А12Оз 0,19
Fe2C>3 0,01
FeO 0,03
MnO 0,02
CaO 31,00 Oldási maradék (%)

MgO 22,05 Tömött dolomitból 0,84
Na20 0,12 Porló dolomitból 0,74
k 2o 0,03
+ H2o 0,53
- h 2o 0,06
co2 46,41
p2o5 0,01
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1. Légszáraz á lla p o tban  2. T e líte t t  á lla p o tban  3. A 25 . fagyasztás u tán

Fig. 29. Strain diagram of Hauptdolomit sampled from Pajtika at Cserszegtomaj 
1. In air-dry condition, 2. under full absorption of water, 3. after the 25th freezing

29. táblázat 30. táblázat

Réteglappal
párhuzamosan

(%)

Réteglapra
merőlegesen

(%)

Kvarc 35,4 29,0
Csillám 6,6 3,6
Vasoxid 4,6 24,4
Kötőanyag 38,4 37,6
Hé zagtér fogat 15,0 5,4

A kőzet összetétele (%)

Természetes
állapotban

10 napi vizes 
tárolás után

R2O3 4,82 4,95
СаСОз 53,56 48,79
MgC03 0,15 0,13
Oldási maradék 41,47 46,13

Homokkőm inták műszaki jellemzői 
Technical parameters o f  sandstone samples

31. táblázat

db Átlag Min. Max.

Térfogatsúly, gr /cm3
légszáraz 10 2,527 2,413 2,592
kiszárítva 3 2,462 2,402 2,545
vízzel telítve 3 2,600 2,568 2,620

Víztartalom súly%
légszárazon 3 0,41 0,36 0,45

Mértékadó vízfelvétel
súly% 3 1,59 1,10 2,09

Nyomószilárdság, kp/cm2
légszárazon 4 857 750 959
fagyasztás után légszárazon 3 710 597 816

Rugalmassági modulus, kp/cm2 (E)
légszárazon 4 230 000 171 000 276 000
fagyasztás után légszárazon 3 179 000 145 000 206 000

Longitudinális ultrahanghullám terjedési sebes-
sége, km/s (C)

légszárazon 7 4,441 4,067 4,866
vízzel telítve 3 4,294 3,907 4,719
fagyasztás után légszárazon 3 4,272 3,907 4,529

F agy állósági j ellemzők
F /l 0,828
Ef/Ei 0,778
Cf/Cj 0,962

A szabvány szerint a kőzet fagyálló (MSZ. 1991).
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terméket fejtenek és értékesítenek a jobbára mezőgaz
dasági termelőszövetkezetek kezelésében működő bá
nyákból. 1974-ben Balatongyörök, Gyenesdiás, Vonyarc
vashegy és Cserszegtomaj területén, a működő bánya- 
területeken, összesen 149,950 000 tonna földtani készle
tet tartottak nyilván.

Tekintettel arra, hogy a készletek szinte korlátla
nok, a kutatás révén megismert földtani készlet és a ter
melés arányát elegendő fenntartani perspektivikusan.
Ennek a készletnek a biztosítása a közeljövőben rend
kívül nagy volumenű kutatási feladat lesz, mivel a 
legnagyobb bányákat (Vonyarcvashegy, Gyenesdiás,
Balatongyörök) természet-, illetve tájvédelmi okokból 
folyamatosan fel kell hagyni és helyettük a természet- 
védelmi területeken kívül kell a kieső készletek pótlásá
nak lehetőségét feltárni (27. ábra).

Becsléseink alapján, csupán a hegység nyugati, nem 
védett területén — a jelenlegi földtani nyersanvagvagyon 
ötszörösével számolva — 750 millió tonna dolomit ki
termelésére nyílik lehetőség. Eddigi kutatásaink alapján 
már 1975-ben megindult a kijelölt prognosztikus terület 
egy részén, Cserszegtomaj és Csókakő térségében a fel
derítő dolomitkutatás, ahol a felkutatott nyersanyag 
minőségi paraméterei megegyeznek a korábban művelt 
bányákéval (27., 28. táblázat és 29. ábra).

Építőipari homokkő. A felső-pannóniai réteges-leme
zes homokkő, a karmacsi összlet egyes változatai ipa
rilag hasznosítható nyersanyagnak számítanak. A kutatások során megismert készletre jellemző 
kőzetvizsgálati adatok átlagos értékeit a 29. táblázatban adjuk meg.

A kőzeten természetes állapotban és vízzel való telítés után végeztünk mennyiségi kémiai elem
zést annak megállapítására, hogy a vízben való tárolás során a kőzet karbonáttartalma milyen 
mértékben oldódik ki (30. táblázat). A táblázatból leolvasható, hogy a CaC03 tartalom a vízfelvétel 
közben, mintegy 4,5%-kal csökkent. A homokkő technológiai vizsgálatának eredményeit a 31. táb
lázaton, a 30. és 31. ábrákon mutatjuk be.

A homokkövet magasépítési célokra használják elsősorban, mint jó minőségű, esztétikus falazó
követ. Erre a meszes kötőanyagú, réteges vagy vékonypados változatok alkalmasak (rétegvastagság 
>30 mm). A másik fő felhasználási terület a kertépítési ,.laposkő” , a kovásabb kötőanyagú, lemezes 
és vékonyréteges (5,0—30,0 mm) kőzettípusból.

A homokkövet több kőfejtőben termelik. Számottevő bányászatát és értékesítését az EVM 
Kőfaragó és Epületszobrászipari Vállalat által javasolt 1967—68. évi kutatások készítették elő. 
Ennek eredményeként két bányaterület (27. ábra) műre való készlete összesen 18,377 000 tonna. 
A jelenlegi éves termelés 20 000 tonna. Az esetleges nagyságrendi termelésemelkedés mellett is, ez a 
készlet több mint 100 évig elegendő nyersanyagvagyont jelent.

30. ábra. A  Karmacs környéki felső-pannóniai 
réteges, lemezes homokkő vízleadás—vízfelvétel 

görbéje
Fig. 30. Water absorbing/discharging curve of 

the Upper Pannonian banded-to-laminated 
sandstone of Karmacs

1. Légszáraz állapotban 2. A  25. fagyasztás után

a (kp /cm 2 ) 1818 c r (kp /cm J )

31. ábra. A  Karmacs környéki felső-pannóniai réteges, lemezes homokkő alakváltozási görbéi 
Fig. 31. Strain diagrams of the Upper Pannonian banded-to-laminated sandstone of Karmacs 

1. In air-dry condition, 2. after the 25th freezing
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A KESZTHELYI-HEGYSÉG AGROGEOLÓGIAI ADOTTSÁGAI

Az agrogeológiai szempontból legfontosabb tényezők közül a földtani paraméterekkel legszoro
sabban összefüggő meteorológiai és talajtani viszonyok részletezésére szorítkozunk.

A hegység területén és közvetlen környékén a napsütés évi összege 1900 — 2000 óra, a tenyész- 
időszak napsütése (IV—IX. hónapok között) 1400 — 1500 óra, a borult napoké (felhőzet 80%) 100 — 
120 óra között alakul. A ködös napok átlaga évente 20—30 nap. Az évi középhőmérséklet 9,5 — 
10,1 °C; a tavaszi kalászosok tenyészidőszakában (III—IV. hó) a középhőmérséklet 12,5 °C, a kapás
növényekében (IV—IX. hó) 17,0 °C. Az első fagy általában X. 25.-éré esik, az utolsó IV. 10.-éré 
tehető. A fagyos napok száma 80, a fagymentes időszak tartama 190 nap.

A .csapadék évi összege 700 mm körüli, a tavaszi kalászosok tenyészidőszakában 200 — 250 mm, 
a kaj)ásnövényekében 350—400 mm-re tehető. A lehetséges évi evapotranszspiráció 660—680 mm. 
A havas napok száma 20—25, míg a hótakarós napoké 25 — 40. Á hótakaró átlagos vastagsága 
6 —7cm.

A terület hőmérsékleti és csaiiadékviszonyai tehát, kedvezőek. Az ökológiai adottságokat to
vábbá elsősorban a felszínközeli kőzettípusok litológiája, a morfológia és a tektonika határozza meg.

A hegység dolomitos területein a rendzina, a homokos, löszös, kőzettörmelékes területeken az 
agyagbemosódásos barna erdőtalaj települ. Ezek különböző vastagságban (néhány cm-től 1,0 m-ig) 
fejlődtek ki. A déli völgytalpakon az agyagbemosódásos jelenség gyengébb, a kilúgozottság kisebb. 
Esetenként, ahol nem lösz vagy felső-pannóniai kőzetlisztes agyag az an}rakőzet, ott a barnaföld 
rozsdabarna erdőtalaj típusa alakult ki.

Az antropogén tevékenység talajképződést befolyásoló hatása viszonylag alárendelt a hegység 
területén. A klimazonális talajképződés érvényesülését nagy mértékben módosítják a talajképző 
kőzetek.

A hegység területének nagy részét, 65 — 68%-át ma is erdő borítja. A korábbi természetes, zárt 
erdőtakaró már csak igen kis területeken található. Általában cseres—tölgyes és gyertyános—tölgyes 
erdők vannak, 300 m magasságban inkább bükkösök. Általában devantált, másodlagos erdők borítják 
a hegység területét. A mezőgazdaságilag hasznosított területrészek a hegységperemi hegylábfelszí- 
nekre és a belső medencére szorítkoznak.

Alajsvető agrogeológiai adottság a hegység genetikai talajtípusainak minősége és megoszlása. 
A korábbiakból következik, hogy a hegységben a litomorf erdőtalajok a legelterjedtebbek, általában 
két fő típusuk található meg : alárendeltebben a humusz-karbonát, míg a rendzina uralkodó mennyi
ségben. Ezek a dolomit- vagy a dolomitot vékonyan fedő pleisztocén térszíneken alakultak ki és 
mezőgazdaságilag nem művelik, ritka aljnövényzetű erdő tenyészik rajtuk. Ez a talajtípus a hegység 
150 km2-ből több, mint 100 km2-t borít. A rendzina típusú talajok közül a hegységben, a barna 
rendzina altípus a legáltalánosabb, amely igen vékony humuszrétegű barna vázrendzinaként található 
a dolomittörmeléken.

A mezőgazdaságilag hasznosított területeken földes kopár váztalajból képződő antropogén 
humusz-karbonátokat, a barna erdőtalaj számos változatát (agyagbemosódásos barna erdőtalaj ; 
gyengén erodált barna erdőtalaj ; közepesen erodált barna erdőtalaj ; erős agyagbemosódásos barna 
erdőtalaj ; felülről átkarbonátosodott agyagbemosódásos barna erdőtalaj ; forgatott, agyagbemosódá
sos barna erdőtalaj; lejtőhordalékkal fedett barna erdőtalaj; rozsdabarna erdőtalaj) tártuk fel. 
Lesencefalu északkeleti részén az agyagbemosódásos barna erdőtalaj 110 cm mély szelvényének 
vizsgálati adatait a 32 — 36. táblázaton adjuk.

Itt a humuszréteg vastagsága 25 cm, a közepesen erodált, erősen agyagbemosódásos barna 
erdőtalaj a felső-pliocén kori kissé meszes, agyagos aleuritra települt.

A táblázatokban szereplő vizsgálati adatokból megállapítható, hogy a szelvény 25 cm vastag 
humuszos szintje is már а В szintből alakult ki. A szántott szint jelenleg humuszosodik, mivel itt 
az egykor hirtelen megindult antropogén talajpusztulási folyamat olyan mértékben lelassult, hogy 
a humuszosodás ma lépést tud tartani vele, azaz a felszín dinamikus egyensúlyban van.
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Az agyagbemosódásos barna erdőtalaj vizsgálati adatai 
Data of examination of the brown forest soil with clay

32. táblázat

Mélység
(cm) Genetikai szint Talaj j ellem zők

0 -1 5 ABSZ1 Lazán 10 YR 4/2, porló vályog, omlós szemcsés, СаСОз = 0%.

15 -25 a b sz2 10 YR 4/2, erősen tömődött vályog. Szerkezete diós, a mélyszántás talpa. Átmenet 
éles. СаСОз = 0%.

2 5 -5 0 Vörösbarna, erősen agyaghártyás, erősen kötött agyag. Szerkezete kötötten hasábos. 
Mélylazítandó. Erősen gilisztajáratos. СаСОз = 0%.

50—70 B2 Sárgás, vörösesbarna, kevésbé agyaghártyás vályogos agyag. Hasábos, vályogos 
agyag szerkezetű. Közepes sűrűségű gilisztajárat-hálózat. Sűrű hajszálgyökér- 
hálózat. A szint aljáig függőleges repedezettség figyelhető meg. СаСОз = 0%.

70 — (110) Cca Éles átmenettel kezdődő mészakkumulációs szint. Felső-pliocén mészmárgás iszap. 
Kötött, a mésztartalom kb. 40%.

Alapvizsgálatok 
Basic examinations

33. táblázat

Mélység
(cm)

KC1
(%)

A víz 
pH-ja

СаСОз
(%)

hy
(%)

Alk У1
H
<%)

0 -1 5 0,9 7,1 0 1,47 46 0,89 2,05
15 — 25 6,8 7,0 0 1,43 48 1,33 1,94
2 5 -5 0 6,7 7,0 0 1,91 62 0 0,65
5 0 -7 0 6,7 7,1 0 1,56 54 — 0,43
70-100 7,7 7,0 28,78 0,95 48,4 — —

Az éles átmenettel képződő agyagfelhalmozódási szint erősen kötött, a felette fekvő ABsz2 aiszint 
ugyanakkor erősen tömődött. A talaj teljesen kilúgozódott, már némi elsavanyodás is mutatkozik 
benne. A felső 25 cm-es szint 2%-os humusztartalma kedvezőtlen összetétele miatt a tápanyagot 
tartalékolni alig tudja. A tápanyag а В szintbe mosódik, és ott megkötődik, így csak elenyésző részét 
hasznosítja a növényzet (ez elsősorban a foszfortartalomra vonatkozik).

A mechanikai analízis (32. ábra) adatait vizsgálva feltűnik az A szintnek а В szinthez viszonyí
tott agyagszegénysége. A В /A agyaghányados 2,7 modulusú, ami a két szint azonos litológiai szár
mazású szervetlen talajalkotórész esetében már egyértelműen a podzolosodás jele.

A Keszthelyi-hegységben a lejtőhordalék talajok közül két altípust ismerünk:
— a karbonátos barna erdőtalaj lejtőhordaléka az elterjedtebb, és
— a kavicsos váztalaj lejtőhordaléka alárendeltebb.

Vízgazdálkodási adatok 
Data of water management

34. táblázat

A karbonátos barna erdőtalaj lejtőhordalék típusos szelvényét Lesencefalutól északnyugatra, 
800 m-re vettük fel. A szelvény mélysége 190 cm, a humuszos réteg vastagsága 70 cm. A talajféleség 
vizsgálati adatait a 37 — 42. táblázaton és 
a 33. ábrán mutatjuk be.

A vizsgálatok értékelésekor a kicse
rélhető kationok és az adszorpciós kapaci
tás szelvénybeli alakulása figyelemre mél
tó. Lesencefalui viszonylatban ez az or- 
gano-minerális komplexum felületének ka
tion töltése is kedvező. Különösen a felső 
30 cm-es talajszint, amely — itt egyedül
állóan — úgyszólván csernozjom jellegű 
adszorpciós viszonyokat mutat. Az S érték 
80%-a Ca2+-mal telített, de még 40 cm-ig 
is 72 S % a kalciumion tartalom az összes 
kationok között.

A szelvény 30 cm alatti két szintje 
már kicserélhető kationokkal teljesen te-

Mélység
(cm)

Holt víz 
(térf.%) Vkmin. Hasznosvíz

(térf.%)

0 -1 5 11,2 45,23 34,03
15 -2 5 6,69 29,12 22,43
2 5 -5 0 25,59 74,95 49,36
5 0 -7 0 17,22 63,96 46,74
70-100 13,54 103,50 89,96

0 -1 0 0 74,24 316,76 242,52
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Vízforgalmi adatok 
Data of the water budget

35. táblázat

Mélység
(cm)

Term.
nedv. Kap. Max. Min. Term.

nedv. Kap. Max. Min. Term.
nedv. Kap. Max. Min.

g súly% térfogat%

0 -1 0 35,0 69,5 74,0 59,0 13,88 27,57 29,36 23,41 17,48 34,73 36,99 29,49
0 -1 0 35,0 69,0 74,0 60,0 13,64 26,90 28,84 23,39 17,59 34,70 37,20 30,17
0 -1 0 30,5 70,5 75,7 61,5 12,12 26,90 28,84 24,45 15,27 35,31 37,81 30,80

15 -25 21,5 67,5 74,0 58,0 9,22 28,96 31,75 24,89 10,78 33,88 37,14 29,12
2 5 -3 5 31,0 67,5 73,0 60,0 11,56 25,18 27,23 22,38 15,49 33,74 36,48 29,98
5 0 -6 0 24,5 69,5 73,0 64,0 8,87 25,18 26,44 23,18 12,24 34,74 36,48 31,98
70 -80 22,0 75,0 79,0 69,0 9,16 31,25 32,91 28,75 10,99 37,50 39,49 34,50

36. táblázat
Talajfizikai adatok 
Soil-physical data

Mélység
(cm)

Term.
nedv. Kap. Max. Min. TS PS P Vkap. 

V min.

g g/cm3 % térf.%

0 -1 0 33,09 65.76 70,04 55,84 1,26 2,67 52,81 5,24
0 -1 0 34,02 67,13 71,96 58,36 1,29 2,67 51,69 4,53
0 -1 0 28,91 66,86 71,59 58,32 1,26 2,67 52,81 4,51

15 -25 19,18 60,30 66,10 51,83 1,17 2,67 56,18 4,76
2 5 -5 0 30,42 66,28 71,64 58,87 1,13 2,78 50,92 3,76
50 -6 0 24,74 70,23 73,75 64,65 1,38 2,73 49,46 2,76
70 -80 20,02 68,31 71,94 62,85 1,20 2,66 54,89 3,00

1 “ “ ~ ~  0 -1 5  cm 2 -------- 1 5 -2 5 cm  3 ............ 2 5 -5 0 c m  4 ' 5 0 - 7 0 c m  5 5 0 -7 0 cm
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32. ábra. Az agyagbemosódásos barna erdőtalaj szemcseösszetételi görbéi 
Fig. 32. Grain size distribution of the brown forest soil with clay encroached by water



A karbonátos barna erdó'talaj vizsgálati adatai 
Data of examination of the carbonate-holding brown forest soil

37. táblázat

Mélység
(cm)

Genetikai
szint Talaj jellemzők

0 -3 0 ÂS Z iH Almorzsás, gyengén tömődött, egyébként lazán omló. Lejtőhordalék. Szögletes, 
10 — 30 mm 0 -jű mészkőkavicsok. Sűrű gyökérhálózat. СаСОз = 20 — 30%.

3 0 -4 0 ^ S Z 2H 10 YR 4/2 —4/3, agyagos vályog. Diós szerkezetű, tömődött. A repedések mentén 
humuszhártyás. Mészkőtörmelék, mint fent (5%). Kevés gilisztajárat. Apró foltokban 
(3 mm 0 ) vasoxidnyomok. Régi erdőtalaj nyomok. 1 — 2 db tömör, faraghatatlan 
vasborsó. A gyökérzet kitűnő. Lejtőhordalék. СаСОз = 30 —40%.

4 0 -7 0 ABH 10 YR 4/3, agyagos vályog. Laza, diós szerkezetű. Humuszhártyával leárnyékolt, 
diffúzán rozsdás, glejfoltos. A hordalék jelleg kiütközik. Intenzív a gilisztatevékenység, 
de nyomai fejletlenek. A gyökérzet ritka. СаСОз = 20%.

70-100 Bh Tarka, sárgásvöröses barna, diffúzán rozsdafoltos agyagos vályog. Szerkezete nagy 
diós, közepesen kötött. A szerkezeti felületek halványszürkés ferro-oxidhártya be- 
vonatúak. Kialakult „B” szint, friss dinamikával. Felülről is pszeudoglejesedés. A gi
lisztatevékenység intenzív, de nyomai fejletlenek. СаСОз = 0 — 10%.

100-140 Д
- ^ fo s s z i l is 10 YR 4/3, világosszürkés, ferrovashártya-bevonatot képez (90%), lejtőglejes vályog. 

Szerkezete lazán diós. Ritkán vasszeplős. Sűrű a gilisztajárat, közepesen fejlett haj- 
szálgyökér-hálózat. СаСОз = 0%.

140-190 D̂
f o s s z i l i s Vörösbarna, lazán hasábos, gyengén agyaghártyás agyagos vályog. СаСОз = 0%.

Alapvizsgálatok 
Basic examinations

38. táblázat

Mélység
(cm)

KCl
(%)

A víz pH-ja СаСОз
(%)

h y

(%)
Alk y i

H
(%)

0 -3 0 7,2 7,4 3,82 2,02 54 1,33 2,37
30 -4 0 7,5 7,6 5,10 2,19 56 0,89 2,37
4 0 -7 0 7,5 7,0 4,67 1,98 50 0,44 1,29
70-100 7,2 7,4 — 1,90 48 — 0,32

0 1 СО о 7,1 7,3 — 1,79 46 0,89 0,32

39. táblázat
Vízgazdálkodási adatok 

Data of water management

lített, ami viszont nem kedvező az összetételben. A 30—40 cm-es szintben ugyanis a Ca2+ 80-ról 72 
S%-ra csökken, ezzel szemben a Mg2+ 9-ről 17 S%-ra dúsul. Még tovább romlik ez a kation összetétel beli 
arány a 40 — 70 cm közötti szintben, ahol a kicserélhető Ca2+ 59 S%-ra csökken, a Mg2+ pedig ennek 
megfelelően — minthogy telített a T érték — 31 S%-ra koncentrálódik. Ez a Mg2+ S% pedig már 
káros a növényekre. A 70-100 cm-es talajszint a tulajdonképpeni fosszilis talaj első szintje, amit a 
bázistelítettségi viszonyok szépen bizonyí
tanak. Ebben a szintben a V (víztelített
ségi hányados) érték már csak 70%-os telí
tettséget mutat, amely megfelel egy Ra- 
man-féle barna erdőtalaj természetes álla
potú szelvényében kialakult adszorpciós 
viszonyának.

Vízgazdálkodási adottságai a talaj- 
földrajzi környezethez viszonyítva, kedve
zőnek ítélhetők, egyedül a holtvízkapaci- 
tás átlagosnál nagyobb értéke rontja a víz
hasznosulást. Ez azonban a lejtőhordalé
koknak általános tulajdonságuk még a 
sztyeppesedési dinamika mellett is, hiszen 
az áthalmozódás texturális elemekig bon-

Mélység
(cm)

Holtvíz
(térf.%)

V kmin. 
(térf.%)

Hasznosvíz
(térf.%)

0 -3 0 29,81 100,50 70,69
3 0 -4 0 13,14 32,59 19,45
4 0 -7 0 33,26 94,50 61,24
70-100 33,29 91,47 58,18

0 -1 0 0 109,50 319,06 209,56
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tott állapotban megy végbe. Az új, tartós aggregátum képződéséhez pedig idő kell, amíg annak fel
tételeit a talaj mikroszervezetei újra megteremtik.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a szakszerű agrotechnika mellett a barna erdőtalajok 
lejtőhordalékai a hegységperemen a legtermékenyebb talajok lehetnek.

A felsoroltakon kívül még kultúrtalajok is előfordulnak a hegység területén, de ezek genetikai 
típusbesorolását még nem oldották meg.

Vízforgalmi adatok 
Data of the water budget

40. táb lázat

Mélység
(cm)

Term.
nedv. Kap. Max. Min. Term.

nedv. Kap. Max. Min. Term.
nedv. Kap. Max. Min.

g súly% térfogat%

0 -1 0 19 75 79 07 8,29 32,75 34,49 29,25 9,53 37,46 39,06 33,63
0 -1 0 35 70 82 64 14,03 32,20 34,74 27,11 17,64 38,31 41,34 32,36
0 -1 0 42 76 81 69 15,61 28,25 30,11 25,65 21,07 38,13 40,64 34,62

30 -4 0 42 67 69 65 15,04 22,40 23,07 21,73 21,06 33,60 34,60 32,59
4 0 -5 0 33 68 70 63 11,78 24,28 25,06 22,50 16,49 33,99 35,00 31,50
7 0 -8 0 34 64 68 61 11,64 21,91 23,28 20,89 16,99 31,98 33,98 30,49

41. táb lázat
Talajfizikai adatok 
Soil-physical data

Mélység
(cm)

Term.
nedv. Kap. Max. Min. TS PS P Vkap.

Vrmri.

g g/cm3 % térf.%

0 -1 0 16,83 66,52 70,05 59,40 1,15 2,65 56,61 4,03
0 -1 0 32,01 69,52 75,02 58,45 1,19 2,65 55,10 6,05
0 -1 0 42,94 77,72 82,83 70,50 1,35 2,65 49,06 3,31

3 0 -4 0 47,37 75,59 77,89 73,31 1,50 2,70 44,45 1,01
4 0 -5 0 34,11 70,31 72,40 65,16 1,40 2,71 48,24 2,49
7 0 -8 0 36,83 69,32 73,66 66,09 1,46 2,71 46,13 1,49

42. táb lázat

Kationadszorbció 
Cation adsorption

Mélység
(cm)

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ s T T - S

mg eé/100 g

0 -3 0 11,67 1,31 1,10 0,50 14,58 16,86 22,80
3 0 -4 0 11,67 2,84 1,00 0,70 16,21 16,86 0,65
4 0 -7 0 9,05 4,80 0,90 0,70 15,45 16,02 0,57
70-100 6,43 1,74 0,80 0,50 9,47 13,49 4,02

100-130 6,00 2,84 0,90 0,30 10,04 14,33 4,29

Mélység
(cm)

Ca2+ Mg2+ K+ Na+

S %-ban

0 -3 0 80,08 8,98 7,54 3,42
3 0 -4 0 71,99 17,52 6,16 4,31
4 0 -7 0 58,57 31,06 5,82 4,53
70-100 67,89 18,37 8,44 5,27

100-130 59,76 28,28 8,96 2,98
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33. ábra. A  karbonátos barna erdőtalaj szeincseösszetételi görbéi 
Fig. 33. Grain size distribution curves o f  carbonate-holding brown forest soil

A Keszthelyi-hegységben agrogeológiai szempontból több káros hatást ismertek fel és az ellenük 
való védekezést az alábbiakban foglaljuk össze:

A humuszképződés és humuszpusztulás viszonyaira vonatkozóan negatív képet kaptunk a 
legtöbb területen, mivel a hegységben uralkodó talajtípusok humuszos szintjének talaj mikroorganiz
mus populációja természetes körülmények között is olyan összetételű, hogy anyagcseretermékeik és 
elbomlási termékeik által aggregátumképzésre kevésbé alkalmasak. Ezen kívül általános jelenség, 
hogy a kalciumhumátok újraképződése nem tart lépést a talajlepusztulás és sok helyen a forgatásos 
talajművelés mértékével. Véleményünk szerint ez a jelenség az egész Dunántúli-középhegységben 
érvényesül a fődolomit felszíneken. Oka a dolomit kémiai és ásványtani összetételéből adódó nagyfokú 
oldhatósági és mobilizációs különbség a mészkövekkel szemben és az anyakőzet viszonylagos kalcium
karbonát szegénysége. A Keszthelyi-hegységben tehát a talajok humusztartalmát és minőségét mind 
koncentrált kemikáliákkal, mind organo-mineralikus anyagokkal (főleg tőzeggel) rendszeresen növel
ni kell.

A hegység területén a talajerózió számos formában és különböző mértékben jelentkezik. Elsőd
legesen természetesen a morfológia befolyásolja, de a természetes növénytakaró megszüntetése (erdő- 
irtás) is azonnal ható tényező. A hegylábfelszínek talajeróziója a legáltalánosabb és legkárosabb. 
Számos szelvényben az egykori (óholocén—holocén) talajtakaró felett a legutóbbi időkben (holocén — 
újholocén) ráhordódott kőzettörmelékes réteg települ. Ez a fiatal mozgások következménye is lehet, 
de feltétlenül összefügg a hegység radiális völgyeiből időszakosan lefutó torrens vízfolyások törmelék- 
lehordó hatásával. Az ezek elleni védekezés igen jelentős feladat.

A Keszthelyi-hegység talajainak vízkapacitása két jól elkülönülő értékcsoportot alkot. Tekin
tettel arra, hogy a talajtakaró, illetve a humuszos réteg általában igen vékony, így az egy méterig 
számított vízkapacitás jelentős hányada az alapkőzetben jelentkező viszonyokat tükrözi. A rossz 
vízkapacitású (dolomitos, mészköves, kavicsos, tehát jó vízáteresztő kőzeteken kialakult) talajoknál 
feltétlenül mélyborítással és tőzegeléssel lehet és kell a vízbefogadó képességet növelni.

91



KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

A Keszthelyi-hegység legidőszerűbb és legsürgősebben megoldandó környezetvédelmi problémája 
a déli peremeken működő hatalmas dolomitkőfejtők mielőbbi leállítása és a legcélszerűbb visszatájolás 
megoldása. Ezeknek a működő kőfejtőknek számos káros környezetromboló hatása mellett, mi itt 
azok földtanilag leglényegesebb momentumára térünk ki.

A balatongyörök—vonyarcvashegyi öbölben, a part mentén az utóbbi 5 évben (1969-ben kotort 
fenéktórszinen) több mint 20 cm vastag iszapréteg ülepedett le. Ennek az iszapnak az összetételében 
átlagosan 17 — 18% a dolomit (DTG vizsgálatok szerint), kőzetliszt, illetve finomdiszperz fázisú üle
dékként. Ez az üledékanyag uralkodó mennyiségben a bányászatilag megbontott, hatalmas, instabil 
felületek lepusztulásából származik. A Balaton-partra néző dolomitfejtők szakszerű felhagyására és 
megfelelő rézsűjű, vegetációval betelepített térszínek visszahagyására a hatósági intézkedések meg
történtek.

A területen folytatott kutatásaink során megalapoztuk a bányák bezárása révén felmerülő, nagy 
volumenű építőipari nyersanyagigény kielégítésének minden szempontból megfelelő módját. Rész
letes vizsgálataink alapján kijelöltük a dolomitbányászat számára — kőzettani kifejlődés, morfológiai 
helyzet, és környezetvédelem szempontjából is — alkalmas prognosztikus területet, ahol a kutatás 
már be is indult.

A Keszthelyi-hegység nagy részére kiterjedő balatonfelvidéki természetvédelmi—tájvédelmi 
körzet eleve védettséget nyújt a hegység keleti részében levő, földtanilag is védendő objektumok 
(pl. Bisekő, edericsi zátonymészkő, Szobakő-barlang stb.) számára.

A hegység nyugati részében a Várvölgy, a rezi Várhegy, a cserszegtomaji Kút-barlang, a gyenes- 
diási Vadlány-barlang, az egregyi régi homokkőbánya (a temető mellett), a koponári festékföld
bánya töbör védelmére pedig javaslatot teszünk és a végrehajtásra közösen tervet dolgozunk ki az 
Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatallal.
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THE REGIONAL GEOLOGY OF THE KESZTHELY MOUNTAINS

by
Péter Bohn





INTRODUCTION

The geological and geophysical prospecting for mineral raw materials in the Transdanubian 
Central Mountains has now been in a speedy progress for two decades. This work has been based 
on a due application of earth sciences to the forecast of new reserves of mineral resources. Jointly, 
the present study is designed to serve the same endeavours which are very important to national 
economy.

The generalized and systematic geological survey of the Keszthely Mountains, an extreme mem
ber of the Transdanubian Central Mountains range in western Hungary, has been carried out by 
the author since ten years. It was inspired by a claim to obtain a guide to the natural resources o f 
this region comprising some 150 square kilometres, and to bring the pertinent geological knowledge 
to the same level that had already been provided for the adjacent mountain regions. It appeared 
purposeful to start with the collecting and re-interpretation of former informations and to follow 
with up-to-date geological investigations.

On the geological conditions given, my approach was supported by making a try for the intro
duction of some new methods, mainly of petrological testing, which have not yet been used in our 
geological practice. The use of any achievements of earlier geological prospections was clearly a task 
for making a job of economic-geological work. Likewise, the first phase of work was performed on 
a very scientific basis. Lastly, the economic value of this survey was to be made more comprehen
sive, as far as possible, with the involvement of a very broad range of geoscientific tools to bring 
into focus all the important details of natural potential of the land investigated.

The call for the publication of this study has been based on two reasons. As to the first, there 
has been a claim for an up-to-date geological description of the Keszthely Mountains. What is more 
important and of wider interest, the upsurge of the above-mentioned claim has coincided with a 
period of great development in different fields of the Earth sciences, along with the emergence of 
a great many magnificently trained specialists and instruments of the newest sort. At the same time, 
scientific evaluations and synoptic works could not keep abreast of the times, methodologically and 
in quantity either. This modern growth of the needs shows that there are not enough higher-educated 
people to cover this fairly thankless work, which is needing higher and higher standards of personal 
preparedness. Thus I should consider my modest example as a contribution to the improvements 
necessitated in this respect. Moreover, I am convinced that more emphasis should be placed on the 
more efficient retrieval and interpretation of data collected during land research.

I would like to exjn’ess my thanks to D r . F . Sze n t e s  for having been so helpful to me when taking 
the first steps in the Mountains. Likewise, I am greatly indebted to others whose informations and 
advices have been a support throughout this study and to the expert collaborators referred to here
after. Thanks are due to D r . J. F ü l ö p  for the choice of theme and to D r . J. K on d a  for permission 
to publish this study. I remember with frank gratitude late Pro. D r . S. V it á l is  for his consultations 
held during my candidature.

T h e  a u t h o r

105



RESEARCH HISTORY

Relatively well-documented observations concerned with the Keszthely Mountains region have 
occupied a remarkable place in the first descriptions on the geology of Hungary. Early geologists 
coming from the West had generally entered the Central Mountains in this region. Their detailed 
records reflect a first, vivid impression showing an interest aroused also by the beauty of neighbouring 
extinct basalt volcanoes as seen by the geologist. Travelling scientists were, apparently, fascinated 
by this sight as early as the beginning of the 19th century.

Presumably, it was C. A. Z jpser  (1817) who first described the Keszthely Mountains. In his 
study the bituminous and cherty dolomite of Csókakő near Keszthely, moreover sandstones occurring 
in the vicinity of Cserszeg and, of course, the basalts are also dealt with.

In a classic study, F. S. B e u d a n t  (1822) tells us about his first-sight error of having mistaken 
this mountain mass, ranging from Rezi and Vindornyaszőlős to the swamps of Tapolca, for a basaltic 
cone upon its morphological appearance. Later, however, he discovered that these rocks were dolomite 
(“ Calcaire magnésifére” ). B e u d a n t  paid a special attention to the finely banded and bituminous 
dolomite cropping out at the surface near Rezi. He distinguished also a hard and compact quartz- 
sandstone first in the walls of the Rezi Castle and then in the nearby natural outcrops too. He de
scribed this rock to be similar to the fine-grained quartz-sandstone of Nagyszál-hegy.

The geological map of the Keszthely Mountains on the scale of 1 :1 ,000 ,000  made by B e u d a n t  
outlines, more or less correctly, this mountain region as built up largely of “ Secondary” dolomites 
surrounded by lignite-bearing clays, sands and conglomerates of Tertiary age. Most detailed geological 
and also mineralogical descriptions are given on the local trachyte volcanoes.

After B e u d a n t , it was during some decades that no further geological descriptions were made 
on the Keszthely Mountains. As for the geological mapping done by experts from Vienna (F. Hauer 
and others) during 1867 — 1871, it was rather a reinterpretation of B e u d a n t ’s work results.

The systematic geological research in the Bakony Mountains was started in 1869. A comprehen
sive study by J. BÖCKH on the geology of the southern Bakony Mountains (“ Die geologischen Ver
hältnisse des südlichen Theiles de Bakony” ) was published in the bulletin Földtani Közlöny (1st 
part, 1874) and, respectively, in the Yearbook o f the Hungarian Geological Institute (2nd part, 
1878). By this work an important contribution to the knowledge of the Balaton Highland has been 
made, however, with no details on the Keszthely Mts.

The results of the survey in 1871, nevertheless, provided a basis for J. Böckh to draft a 1:144,000- 
scaled geological map series, which has embraced also the Keszthely Mountains area. B e u d a n t  
had found the Keszthely Mountains to be composed of dolomite. Bö c k h , in his turn, made further 
petrographical distinctions. Besides Hauptdolomit, the rocks involved were the white Ederics 
Limestone and a laminated, bituminous, and cherty dolomite with megafossils observed near Rezi. 
B ö c k h  assigned both rock types to the Lias, for a temporary lack of adequate palaeontological ex
amination.

In 1912, L. L ó czy  sen. collected a Lamellibranchiata fauna of 21 species and a palate tooth of 
Placochelys sp. from Rhaetic beds found at Rezi by J. B ö ckh  ; 6 lamellibranchs were collected by 
B öck h  in the same locality as early as the 1870s. He emphasized the fact that the petrographical 
and stratigraphical questions regarding the Rhaetic beds in the Keszthely Mountains had not yet 
been clarified (J. B ö c k h — L. L ó czy  1912).

It was in 1913 that L ó c zy  sen. published a geological volume integrated by a series of monographs 
o f the Lake Balaton Region. Since its appearing, this geological monographs has been the most 
complete report written on the Keszthely Mountains’ geology supplemented by a map on the scale 
o f 1:75,000 (1913a). L ó c z y ’s study includes a very detailed description of the following beds: 
Hauptdolomit, Kossen Beds, Carnian marls, the white Ederics Limestone and the Pliocene-Pontian 
layers. Four geological profile sections plotted across the Keszthely Mountains are very illustrative.
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Lóczy, a master of syntheses, has proved to be the author of the most remarkable study on the 
Keszthely Mountains’ geology. His essential statements are standing even now.

During 1938 — 1939, F . S z e n t e s  carried out a generalized geological mapping and manysided min
eral prospecting in this mountain region, giving only a brief account of his observations (1940). As 
late as 1948, however, he proceeded in publishing a detailed report on the geology of various pyrite 
deposits and "Pliocene-Pontian’ ’ beds which make up the Mountains’ borderland. In addition to 
this, the thickness, areal distribution and mineralogical composition of the pyritiferous clay complex 
were monitored by careful investigations. A geological sketch map scaled to 1 :5 0 ,0 0 0  and geological 
profiles of some flanking areas in the west, have been enclosed therewith.

During 1951/1952, bauxite prospects were conducted and made profitable for the knowledge 
of this region. With the use of geological maps from older times, this work promptly resulted in the 
plotting by F. Sze n t e s  of a 1:25,000-scaled map of the Keszthely Mountains. Though mostly earlier 
records came to be reflected in this maj> with explanations, it is only fair to say, nonetheless, that 
it is an exemplification of the successful “ classical" geological survey. With no drilling among the 
tools used for his mapping and in an extremely short time, F. Sze n t e s  succeeded in preparing a 
detailed geological map based mainly on the re-interpretation of previously collected data. Evidences 
by laboratory tests and analyses in the subsequent twenty years have been found of the geological — 
structure geological accuracy and detail contained in this map.

As for major tectonics, F. Sz e n t e s  (1972) has stated that, from the viewpoint of geological 
evolution history, the Keszthely Mts correlate with the Veszprém Plateau region rather than with 
the Balaton Highland or the Bakony Mountains.

Besides the studies mentioned above, no comprehensive prospections on mineral raw materials 
or geological survey works have been made in the Keszthely Mountains. Some detail studies and 
expertises have been done as follows:

Mrs. E. Csil l a g  (1959) had a deal with colour earths at Cserszegtomaj, and G y . B á r d o s s y  
(1961) made a geochemical valuation of the same deposits. The geological features of the Keszthely 
Mountains’ western foreland were monitored by K. K orim  (1948. B. Ma u r it z  and L. J itgovics 
(1949) made a geological-petrological-volcanological description of the basalt-volcanic garland adja
cent to the Keszthely Mountains (the Zalaszántó-Zsid Basin and the flank of Tátika Group). Hydro- 
geological investigations were carried out and reported by E. Sz á d e c z k y -K ar d o ss  and B. D a r n a y . 
Numerous authors were engaged in recording facts pertinent to the hydrogeology of the thermal 
water lake at Hévíz. (Their statements have duly been considered and quoted in the respective chap
ters.) In reporting on hydrogeological features of the western basin of Lake Balaton and thus, indi
rectly, of the Keszthely Mountains, a good many authors can also be registered. Going on in research 
history it was as early as 1974 that the Hydrographical Institute made a detailed karst-hydrological 
study of water level in various test wells. Triassic dolomite samples from these bored wells were 
described by J. Or a v e c z . Since some years ago, field investigations specifically pertinent to the 
engineering-geological mapping under the direction of L. M o l d v a y  have yielded plenty of valuable 
data concerning the Lake Balaton’s coastal zone that belongs to the Keszthely Mts region.

Some additional informations on the geological literature of related lands in the farther vicinity 
are contained hereinafter.
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GEOMORPHOLOGY

According to the physical features of the Transdanubian Central Mountains as a whole, the 
Keszthely Mountains are the westernmost unit of the above-mentioned range o f mountains. The 
Keszthely Mts are separated from the southern Bakony and the Balaton Highland (the latter being 
also a mountain range) by the Tapolca Basin i.e. the basalt-volcanic cones formed during the late 
Pliocene. Further limiting areal units are the western basin of Lake Balaton (i.e. the Bay of Keszthely 
in the south and the Várvölgy Basin (formerly Zsid Basin) in the north. Westwardly, it is difficult 
to make any appropriate delimitation, however, this problem can be solved by taking into account 
a NS-oriented, tectonically preformed erosional valley situated near Hévíz. Parallel to this, there 
is a hilly range of Karmacs and Alsópáhok, which belongs to the Zala Hilly Land as separating the 
Zala Valley from the rift valley of Hévíz. In terms of such a delimitation, the Keszthely Mountains 
come to an areal extent of 150 square kilometres.

The land forms concerned are multivariate. The combined action by faulting and erosional to 
derasional effects along with sedimentary processes has resulted in a complicate surface morphology 
rich in forms, which can be divided into various units:

1. Faulted tables and step-fault-bounded blocks in Upper Triassic dolomites with a pattern of 
denudation ;

2. Valleys and basins of different origin;
3. Piedmont zones related to the foot of the Keszthely Mountains.

1. Faulted tables and fault-bounded blocks of Upgier Triassic dolomites showing evidences of denud
ation. The main bulk of this mountain region is constituted by Upper Triassic dolomites, which form 
horsts i.e. tectonic blocks showing various stages of denudation at different levels of height. Inde
pendently from the petrographical features of these dolomites, there are four units morphologically 
distinguishable therein.

Westwardly from the Keszthely—Rezi range, a zone built of strongly eroded Triassic blocks 
now covered mostly by an overburden, occurs at a height of 200 to 230 m above the sea level.

The second unit consists of Upper Triassic dolomite whose blocks lie as high as 300 m a.s.l. 
This unit is cut by the Vári-völgy structure line.

Another fault of a NS direction constitutes the boundary of the above-mentioned land of medium 
height towards the third unit which, in turn, comprises the eastern part of the mountain region.

The fourth unit that lies eastwardly from Rezi (400 m a.s.l.) is formed by a smaller group of 
mounts (Vár-hegy, Meleg-hegy, Simla-hegy, Bányafő-tető etc.).

As far as slope categories and loss in the amount of constant insolation are concerned, there 
are considerable differences between the four block units.

Morphogeologically, the Upper Triassic dolomite blocks o f the Keszthely Mountains’ main 
mass can be considered as erosional remnants under continuous destruction. Denudation with superim
posed karst effects could give rise to the topography of the region, as leading to the formation of 
secondary mountain ridges and intra-valley slopes.

2. Valleys and basins of unlike genetics. Each of the block units in concern displays a particular 
relief by valleys and basins of different origin. To the east, the terrain is more rugged than elsewhere.

The most characteristic land form in this group is the fault-block valley of Vári-völgy, which 
divides the Keszthely Mountains into two parts. This valley is 180 — 220 m wide and confined by steep 
slopes.

Valleys such as the Szent Miklós-völgy, Cser-völgy, Calder-völgy and the Győrök or Büdöskúti- 
völgy were formed by north-south-stretching faults and also by erosional processes.

A peculiar morphological unit, the intermontane Rezi Basin is also limited by fault-bounded 
blocks built of Upper Triassic rocks. This basin has a longish form extending to an area of 7 sq.km.
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3. Flanking zones. The landscape of the zones related to the foot of the Keszthely Mountains 
is considered to be most varied as having been formed under strikingly dynamic conditions of the 
land surface evolution.

Emjjhasis should be placed on the southern piedmont area that immediately joins the basin o f 
Lake Balaton. Informations on the origin of longshore drifts produced by Lake Balaton and that 
of the detrital cones formed in the very mouth of the valleys that stretch in a north-southward 
direction, are contained in the references cited. Two detrital cones situated in front o f Büdöskúti- 
völgy, however, deserve some additional words. One of them, which lies to the west, was deposited 
in the lowermost part o f this westward-turning valley during the early to middle Pleistocene structural 
movements. An accelerated wearing away and accumulation of debris, as exemplified by the detrital 
cones referred to, may have been generated due to tectonic uplift.

The question of the Pannonian abrasion terraces that are morphologically most characteristic 
and detectable, according to earlier presumptions, as widely spread along the Mountains’ margin, is 
still under discussion.

There are three actual processes controlling the land surface evolution in the Keszthely Mts. 
In the first place, an intensive process of splitting up of the rock surface should be enfocussed. This 
superficial phenomenon is brought about by virtue of the petrographical features of the rocks con
cerned, and also due to slope conditions. This process of weathering prevails all over this mountain 
region. The action by which disintegration of magnesian limestone has taken place here, is attribut
able chiefly to the expansion of pore-and- fissure water on freezing, moreover to insolation e.g. o f 
dolomite on slopes more strongly heated by the sun. Finally, this breaking down of dolomite 
(the pertinent features of which are dealt with in the chapter for petrograjihy) is brought about by 
rainwater with the effect of extractive leaching. These derasional constituents of weathering, along 
with the operation of gravitational forces covering down slopes, comprise a very active and permanent 
land-forming factor. In the soil, which is under continuous re-deposition and formation, there is 
much dolomite particle of grain fractions ranging from coarse detritus to silt.

Another present-day factor controlling the relief is the so-called areal clownwash. This is highly 
influenced, directly or indirectly, by man who has altered the land by agriculture and afforestations. 
Thus the actions and interactions by precipitations, water streams, slope steepness and rock qualities 
are weakened or even strengthened.

The third land-forming process under discussion is the accumulation which has various forms 
of restricted action here. Attention should be given to one kind of these actions.

Numerous observations and analytical data are in favour of the fact that denudation which 
involves the wearing away of the Keszthely Mountains’ land surface produces debris to be deposited 
in the sedimentary basin of Lake Balaton.

In various localities (south of Balatonederics, at “ Szépkilátó” and in six places between Balaton
györök and Keszthely) it can be proved that seasonal streams (sometimes torrential) which cut their 
beds into the piedmont surface or talus fans, are transporting debris of diverse particle size into the 
basin of Balaton. Barriers are now considered to be a means by which detritus and mud could be 
detained and an accurate recording of the filling up introduced.

Another fact to emerge from the study of this intensive accumulation of debris is the example 
of Balatongyörök. In a bay situated in front of Szent Mihálv-hegy (in a sector of lake extending to 
as far as Vonyarcvashegy) the deposition in 4 years of a 25-cm-thick silt layer could be recorded. This 
silt displays a bicarbonate (Ca — Mg) content ranging from 17 to 42%, which is attributable to the fine
grained detritus included therein.

This short treatise on land surface morphology can be useful when dealing closely with the 
geological makeup of oui- area of study. In addition, the knowledge deriving from this study of 
morphology has its significance in Nature Conservancy (see later) as investigating how the urgent 
protection against the filling up of Lake Balaton by sediments eroded from the Keszthely Mountains 
is feasible by some means or other.
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STRATIGRAPHIC, LITHOLOGICAL AND FACIES CONDITIONS

In describing the geological setting of the Keszthely Mountains, our approach is based on data 
available by customary methods of investigation. Necessarily, emphasis has been laid on topics 
of biostratigraphy and lithostratigraphy, which can supply facts to a chronostratigraphic synthesis. 
For this purpose, expedient studies related with petrology, palaeontology, faciology and ecology 
have been made and summarized in this chapter.

U p p e r  T r i a s s i c

According to our present-day knowledge, the oldest formations that have become known at 
the surface and also by drilling, are of marine origin and belong to the Upper Triassic.

Carnian

On a lithostratigraphic basis, the Carnian can be divided into three formations: the “ Upper 
Marl Group” , the white Ederics Limestone and the Hauptdolomit, according to their original names. 
These formations are treated here as how closely they correlate with their equivalents in the Trans - 
danubian Central Mountains.

The “ Upper Marl Group” in the Transdanubian Central Mountains

In the Balaton Highland region, under the name “Upper Marl Group” , L . L ó c z y  (1913) denoted 
a grey-coloured, well stratified clay-marl-limestone complex of marine origin resting on the Upper 
Ladinian Füred Limestone. According to L. L ó c z y , this succession consists o f six horizons, which 
are transitional from one to another but, however, distinguishable upon their being fossiliferous. 
They were considered to have been formed from the beginning to the very end o f the Carnian time.

This most important Upper Triassic formation, widespread in the Balaton Highland, consists 
of great thicknesses (550—770 m) of argillaceous beds in the south and of more calcareous and even 
dolomitic strata in the north, respectively. The Raibl horizon (Trachiceras aonoides) first described 
from the Southern Alps, along with the Tropites subbullatus horizon composed of fine-grained and 
calcareous sediments, spreads over the Central Mountains in Transdanubia as assignable also to the 
Carnian. These sediments have some common diagnostic features by rock type, fauna and depositional 
environment, however, they should by subdivided into various petrographical types. This has been 
corroborated by drill Bakonyszűcs 1, which have penetrated the Carnian sequence of a lime-marl- 
siltv composition from the ground surface to as deeply as 1172 m (Fig. 3).

The considerably thick Carnian “ Upper Marl Group” is widely spread, besides the Balaton High
land, in the northern Bakony (Veszprém) and the southern Bakony Mountains too, in a near-surface 
position. Presumably, this group of rocks may have a farther areal extent as having been covered 
by Hauptdolomit or younger Mesozoic beds.

Carnian calcareous marl in the Keszthely Mountains

Typically Carnian calcareous marls are cropping out at the surface in the Keszthely Mts, more 
closely south-east of Vallus, at the Szent Miklós spring, near Lesencetomaj and in the Eber forest.

At the Szent Miklós spring, the calcareous marl beds are well exposed (Fig. 4) as having conform
ably been graded through intercalations of dolomite into the Carnian Hauptdolomit.
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In the Eber forest, close to the bench mark of 415 m and farther on westwardly at a height of 
350 m above the sea level, there are minor outcrops, which are less studiable. No drilling data are 
available about the hidden underlying rocks in this place.

The pertinent biostratigraphical considerations have been based on palaeontological examinations 
involving the determination of fossils from latest collecting and also the revision of former descrip
tions.

Altogether, from the outcrops of calcareous marls studiable close to the Szent Miklós spring, the 
following fossils can be listed:

Algae : Gyroporella sp. — Sporomorpha (det. by J. B ó n a ) : Ovalipollis ovalis K r u t z s c h , Inaper- 
turopollenites sp., Aratrisporites sp., Chordasporites sp., Enzonalasporites sp., Patinasporites sp., 
Podocarpus-type pine pollen. — Foraminifera (det. by A. Sc h e f f e r ) : Variostoma praelongense 
K r i s t . — T o l l m ., Spirilina sp., Frondicularia sp., Dictyotidium sp. (plancton), Textularia sp. — 
Silicispongia: Leiospongia radiciformis M ü n s t ., Stellospongia lóczyi V i n ., Thaumastocoelia baconica 
V i n . —  Anthozoa : Montlivaltia obliqua M ü n s t ., M. norica F r e c h , M. septafindens V o l z , Thamnasteria 
zitteli WÖHRM. —  Brachiopoda: Spiriferina bittneri F r e c h , Thecospira cf. semseyi Bi t t n ., Rhyncho- 
nella sp. — Lamellibranchiata : Costatoria inaequicostata (K l i p s .), Angustella angusta B i t t n ., Schaf- 
haeutlia cf. mellingi H a u e r , Mysidioptera cf. tenuicostata B i t t n ., Lopha montis caprilis K l i p s ., 
Amauropsis sp. — Echinodermata: Cidaris sp.

From a biostratigraphical point of view, the species Variostoma praelongense K r i s t . — T o l l m . 
is abundant and of diagnostic value for age dating. According to this, the calcareous marl beds at 
the Szent Miklós spring can be assigned to the lowermost Carnian or Cordevolian Substage (Trachiceras 
aon horizon). Evidences by fauna assemblage show a normal saline water environment of deposition 
to exist in those times.

Petrological examinations

It has been the intention to evaluate the results of examinations by optical and electron micro
scopy, analytical chemistry, thermoderivatography, spectrography and sedimentary-petrographical 
procedures on the basis of an up-to-date interpretation of the processes of modern sedimentation 
and diagenesis. It was also felt necessary the critical use of latest rock classifications i.e. nomenclature.

Megascopically, the rock in concern may be described as fine-grained, compact, finely to thinly 
banded (3 -300 mm) marl—calcareous marl—argillaceous limestone of varied carbonate content 
and thickness, showing also conchoidal fracture, at places a yellow-brownish mottledness and presence 
of crack-filling materials testifying to a near-surface process o f oxidization.

Here the calcareous marl is composed of individual calcite particles (alloclastic fraction, grains 
etc.) with a minimum grain size of 0.03 mm. This corresponds to the limit of the micrite series set 
up by Leighton & Pendexter, being also the size of the finest particles just distinguishable with the 
use of a good hand magnifier in the field.

Microscopically, the rock under discussion shows a non-oriented texture composed inhomogene- 
ously of various mineral constituents as well as calcite, dolomite, clay minerals, quartz, limonite, 
pyrite and feldspars. It is derivable from a fine-dispersion material. The proportion between clastic 
and chemical calcite components is 3:1. Furthermore, the orthochemical and allochemical constituents 
are in an equal measure.

According to X  ray diffractometer analyses of the rock, the latter is composed largely of car
bonate minerals (93%) and quartz (about 7%). The carbonate materials display two kinds:

1. In about 82 per cent, the sample tested is constituted by calcite. X  ray diffractometer records 
have shown the displacement of the reflection peaks 3030 and 1014 allowing to calculate the extent 
of substitution by Mg. Photographs by analysing two separate parts of the sample show 1014 
reflection peaks of calcite in a displaced position enabling to conclude that calcite forming a light 
(yellowish-grey) patch contains more Mg than that of a dark-grey patch. Calcite in the light-coloured 
part of the rock contains around 1.7 mole % MgC03, while in the dark-grey portion this content comes 
to about 0.9 mole %.

The diffractometer records concerned show differences between allochtonous and autochtonous 
materials of calcite.

2. Besides calcite, there is another compositional carbonate mineral amounting to 11 12%
in the rock. Structurally, it can be identified as belonging to the group of dolomite-type minerals. 
According to its reflection peaks, this mineral may well be ankerite, however, the wide peaks seem 
making a testimony to the fact that heavier Fe ions take an uncommonly great place in Mg positions 
inside the lattice. The composition of this mineral can be described as Ca(Mg, Fe)(C03)2, where 
Mg<Fe.

As for the quantification of the clastic components based on nearly 100 measurements in thin 
section — the alloclastic components take up 75 per cent of the carbonate-composed material. The

111



size of the grains is widely distributed, however, categories such as micrite, microsparite and, subordi- 
natelv, sparite prevail. The calcite built-up rock fragments are accompanied by a low per cent of 
detritus from magnesian limestone.

The organic matter takes up 0.63 to 0.95 per cent of the insoluble residue. This value might 
equal 0.2—0.3% regarding all the rock substance of calcareous marl. Statistically, the more clayey 
i.e. less limy sorts of rock bear more organic matter.

Summarizing the results of petrological and element-analytical examinations, it can be stated 
that, in the main, carbonate materials had been deposited in the sedimentary basin existing in late 
Triassic time. This is true for the Transdanubian Central Mountains area on the whole, since the 
local depositional conditions in those times had apparently favoured to the rapid formation of vast 
quantities of limestone and dolomite rocks. Thus, the relatively increased accumulation of terrigenous 
material can only be explained by one reason from among those accepted widely for this case. Accord
ing to this, the uplift with subsequent structural and surface morphological changes of the land of 
provenance of the continental detritus i.e. the constant changes in the shape of coasts may have 
plaved a principal role in the phenomenon referred to. (Two additional reasons by a decrease in the 
chemical activity of the environment of deposition or by special effects involving changes in stream 
systems can well be omitted because they would have led to the formation of more reduced sequences 
of the Carnian calcareous marl complex.)

The mechanical process of settling down of the Carnian calcareous marls had been controlled 
by the same hydraulic laws that are invariably acting in the formation of the clastic sedimentary 
rocks in general.

A summarizing overlook on the results of petrological, mineralogical and chemical tests and 
analyses of the calcareous marl (by optical and electron microscopy, DTA, X  ray method, wet 
analytical chemistry etc.) is shown in Table 3.

On account of a changing proportion of surely terrigenous componentes, the concerned rock is 
considered to have been deposited in shallow sea water and at diverse distances from a rhythmically 
changing coastline.

The Balatonederics Limestone 
(=The Ederics Limestone Formation)

The south-eastern side of the Keszthely Mts is formed by marine limestone showing free faces 
on steep slopes. Its difference from the most widespread Hauptdolomit is so apparent that the 
Ederics Limestone had already been distinguished by earliest mappers.

West and south-west of the village Balatonederics there is a mount named Ederics-hegy. Along
side a X —S fault, there is a possibilty to read a great, number of exposures. The rock is compact 
and of light-grev, yellowish or greyish-white colour. The limestone dipping at 40—60° is poorly 
bedded (0.4 to 1.8 m thick beds) and, at places, it is cliff-like or rather blocky, with cavities and joints 
enlarged by percolating waters. The u))per rock levels show a more distinct pattern of bedding along 
with the appearance of darker yellowish-greyish dolomitic intercalations.

The uncommonly varied petrographical character of the Ederics Limestone can be noticed even 
with the unaided eye. Beside its variability in bedding and colour, this rock can well be characterized 
by diversely formed texture. In some places there are compact and rigid types showing a conchoidal 
fracture, while elsewhere the rock in question is porous and densely intersected by joints. The enlarged 
joints and cavitie.s frequently show incrustations by limonite or fine-grained calcite infillings.

Solution cavities are lined with more coarsely grained calcite or yellowish-coloured aragonite. The 
rock itself is constituted mostly by grains of well-shaped crystals showing also an inhomogeneous 
texture or, in some places, it is calcareous marl-like and represents a less crystalline character with 
fracture rock cleavage. Fossils are generally abundant; algae and corals are predominant, but skel
etons of other organisms building reefs or living in the environment of them, are also observable 
(Plate IV). Among megafossils, molluscs are almost quite absent.

The recognition of the above-mentioned features of the Balatonederics Limestone have directed 
our attention towards a comparative facies study of drawing analogies between actual and past 
reef-building processes.

B iofacies studies

The unstratified organic limestone of the Ederics-hegy zone (Fig. 5) with an adjacent limestone 
mass containing also plenty of organic fragment, can be detected in a reduced area of 200X1,000 m. 
In accordance with the prevailing megastructural features, too, they are remnants of a fossilized 
organic reef complex.

The original structure and reef-building materials can now be recognized in a proportion of 1 to 
9, nevertheless, finer fragments of organic skeletal material take up 50 per cent in the original reef

112



building rock. Essentially, the skeleton of reef has been divided into patch reefs encountered where 
the reef-building colonies have remained in situ.

Because of the re-crystallized material of rock, a recording was made on free rock surfaces pro
duced by erosion a long time ago, and the detritus drived from the pre-existing rock was also subjected 
to close observation. On account of the state of preservation of the rocks, there were no facilities to 
carry out a close palaeontological identification of the reef-building skeletons, but a percentage 
distribution of the bioherm-forming groups of fossils could exactly be determined. Thus, the common
est reef-building organisms have been distinguished from those that had lived in, on or around reefs.

Regarding the quantitative distribution of identified reef-building fossils which take uji 10 
volume per cent of rocks belonging to the central skeleton of the one-time reef, they constitute the 
following proportions: corals 45%, calcareous sponges 18%, bryozoans 15%, calcareous algae 15%, 
hydrozoans, foraminifers and unidentifiable crust-forming organisms 7%. A proportion as high as 
90% of the rock is formed by an unsorted organic debris derived from the above-mentioned fossils.

Alongside the skeletal debris from identifiable organisms, a much finer organic detritus including 
the category of lime mud is also observable according to a particle size distribution that may well 
be indicative of the conditions of the former reef environment.

Among the reef-dwelling forms, the benthonic Foraminifera are most significant as being of 
chronostratigraphic value too. Shell fragments in a greater part have derived from thick shells of 
lamellibranchs. In the group of Echinodermata, skeletons of Holothuroidea, Echinoidea and Crino- 
idea can be distinguished. Besides them, some badly preserved brachiopods and gastrojjods, mainly 
fragmentary, are also recognizable.

Petrological exam inations

The characteristic microfacies type of the white Ederics Limestone is shown by Plates IV and 
VI. Our statements regarding the lithofacies and biofacies concerned, are concisely given as included 
in Explanations to the Plates mentioned above.

As for the rock related with the particular biofacies, it has turned out to be a pure limestone. 
Evidences by derivatogra2>hv show this limestone to be composed of calcite in 98%, on the average. 
Chemical analyses of 16 megascopically selected samples are shown in Table 4.

Geochemically, the trace-element analysis shows a jncture that is j^oorer than expectable upon 
the knowledge of the concerned environment of deposition. This might be attributable to the bio
chemical selection of the organisms producing the skeletons to be broken down to rock-building 
fragments.

The low strontium content is noteworthy. According to a paper referred to (C. F . K a h l e  
1965), this case may be experienced provided that no replacement of the original skeleton-building 
materials (dolomite, calcite) had taken place.

S u m m a r y .  Instead of the name Balatonederics Limestone’ ' the introduction of the term 
“ Ederics Limestone Formation” is proposed. This formation belongs to the Carman, and it can be 
described as bioclastic limestone consisting essentially of calcareous materials having been considered 
remnants of reefs developed in a shallow, warm-water sea environment, mostly of the ojien shelf 
region. The rock body, bound by faults towards the east and south, is taken to be dominantly “ back- 
reef” in origin. It is conformably overlain by dolomite still bearer of organic skeletons o f numerous 
kind of reef-building organisms. The apj)earance of this dolomite is considered by us to mark the 
end of the reef-forming process by a sudden sinking beneath the sea of the zone. Thus, the life of 
this areally non-extensive reef formation may have been relatively short. In consequence, we 
could not get far by having drawn ill-proportioned conclusions from the study of the above-treated 
formation, however, some aspects of its geological significance should be mentioned.

In the Alps, the reef formations and reef-detrital rocks can be found, in the main, in the Rhaetic 
and Norian sequences (H. R. O h l e n  1959, F . H. F a b r ic iu s  1966: Kalkalpen in Bavaria and Tyrol; 
H. Z a p f e  1960, E. F l ü g e l  1962: Donner—Kogel -Dachsteingebirge; H. Z a n k l  1969: Hohe Göll).

Our investigations have proved the fact that in the now Hungarian territory the conditions 
for reef building had been given, even if locally, as early as the Carnian time.

Carman and Norian 

Hauptdolomil

The name “ Hauptdolomit” (Main Dolomite) covering the thickest and most widespread for
mation in the Transdanubian Central Mountains is accepted widely by Central European stratigraphers 
and we also stick to it for the time being. Under this very generalizing name we mean a thick series 
of dolomites which are petrographically multivariate. They sjjread over vast areas, representing an
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enormously productive deposition of dolomites in the Alpine-Carpathian Geosyncline, persistent 
from the mid-Triassic (Ladinian) up to the end of Triassic time, reaching its most “ flourishing” 
period in late Triassic times. It can well be imagined that after thorough examinations on the basis 
of up-to-date lithostratigraphic knowledge and convention (international Subcommission on Strati
graphic Classification, Report No. 7, Montreal 1972 ; directives of the Hungarian Commission of Strati
graphy 1975) this very name would be “ legalized” to cover, maybe, a new unit in terms of lithology.

In our area of study, the Hauptdolomit has an extraordinarily varied constitution. By the 
500-metre-deep Vallus 3 borehole, an evidence was found of a vertically changing petrographic 
character instead of purely horizontal variations that had previously been registered by surface 
mapping observations. In the drilled section referred to, beside the cliff-like dolomite adjacent to 
the Balatonederics Limestone in the north-east, all dolomite types once observed at the land surface 
can be encountered here by various repetitions in a single vertical succession displaying an ampler 
scale of rock variations (Plates VII to X, XI, XII, XV and XVI) recognizable by micro-geological 
features, too.

M ineralogical, geochemical and palynological exam inations

Numerous (earlier and latest) chemical analyses of the Hauptdolomit show its characteristic 
chemical composition (Tables 5 and 6). Accordingly, it is dolomite containing Cat) as much as 29 to 
31%, and 19 to 20%, of MgO, by which the carbonate mineral takes up 95 — 97% of the rock substance. 
(In pure dolomite mineral the CaO/MgO jrroportion gives 1.40, while it is 1.51 here). So the chemical 
rock character described can be assigned to the “ ordered dolomite” type by A. R. A l d e r m a n n  
and C. C. V a n  d e r  B o r c h  (1963) or to the “ typiques dolomie” o f A. M ic h a r d  (1969), and H. J. 
B i s s e l — G. V. Ch il l in g a r  (1967). The analytical results show a low percentage of SiO, and total 
iron contents. In accordance with the conclusion drawn also from a megascopical recording, this 
may indicate the orthochemical segregation of limonite, clay minerals and chalcedony.

It has been experienced by derivatography that the organic matter contents averages about 
1% as having been changed between 0.30 and 1.90% in the Hauptdolomit of the Keszthely Mountains.

Age dating of the dolomite has been based on a sporomorpha assemblage collected from a 40- 
cm-thick clay bed hit in well Vállus 3 at a depth of 490 m. This autochtonous (syngenetic) clay stra
tum had already been treated from a faciological point of view, however, its chronostratigrajthic 
importance by included fossils is also noteworthy.

The relatively rich sporomorpha assemblage has been determined bv J. Bóna (Plates XIII and 
XIV).

By making comparisons with other assemblages defined precisely in terms of biostratigraphy, it 
can be stated that this assemblage is older than that of the Kössen Beds in the Transdanubian 
Central Mountains but, in turn, it is younger than the spores and pollen in the Bunter Sandstein beds 
and Muschelkalk of the German Triassic. The fossils from Vállus indicate a biozone evidenced by 
the extinction of Porcellispora longodensis and by the presence of Patinasporites densus (see B. V. 
Sc h e u r in g  1970). Furthermore, the plant fossils under discussion are correlable with the flora 
assemblages described from the Carnian Stage in the Eastern Alps, Austria. Most forms are common, 
and even there are some confined exclusively to the Carnian (see W. K l a u s  1960).

Norian

West of the N —S geological structure line of Vári-völgy, the Hauptdolomit shows just the same 
petrographic features that had been described above. Nevertheless, this dolomite is considered young
er than the rocks belonging to the eastward-situated blocks, taking into account some distinctive 
characteristics in structure and major tectonics.

In summarizing the results of our wide-scale investigations, it can be stated upon biostratigraphic 
considerations that the typical Hauptdolomit found in the Keszthely Mountains is of Carnian and 
Norian age. More precisely, the Hauptdolomit as a continuously developed rock sequence occupies 
the middle and upper part of the Carnian Stage (Julian and Tuvalian substages) and the Norian 
Stage. The fact that the Hauptdolomit occupies all the Norian is proved by the mode of occurrence 
o f the Rhaetic beds.

The examination of numerous samples of dolomite with intraformational breccia has resulted 
in the following interpretation of process :

The appearance of intraformational (“ authigenic” ) breccias* is confined to the early period of 
deposition, or rather, to the process of conversion of unconsolidated sediment to coherent sedimentary

* According to A. G. F is c h e r  (1966) and A. B osellini (1967) the appearance o f  the intraformational breccia 
indicates transgression.
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rock. In a certain period of diagenesis, the chalk mud accumulated on the uneven or sloping bottom 
of the sedimentary basin may be slumped on gravitational effects. Consequently, gels and more 
recently deposited, more liquid colloids can flow into the polygonal cracks of the separating clods, 
even repeatedly during deposition. Regarding the cracking of the deposit once settled down, it may 
imply actions also by streams, tides and waves.

The interpretation of above can provide us with a key to explain the genetics o f every form 
of intraformational breccias in dolomitic rocks.

Considering the dolomitization process, some evidences thereon could be gained by optical 
microscopy (the recognition of euhedral and subhedral mosaic structures) and by the method of 
mass spectography (the determination of isotope proportions of carbon and oxygen) along with 
data from thermoluminescence analysis. All by this, it is verifiable that the dolomitization of the 
original lime mud had taken place before diagenesis. In a geological sense, we cannot deal with a 
secondary rock, however, chemically the rock cannot be taken for a product of primary segregation 
either.

An evaluation of the macro- and microfacies, fauna, flora and isotope-geochemically measured 
palaeotemperatures, shows the Carnian Hauptdolomit to be deposited in shallow, open, warm- 
water sea (20—22 centigrades) far from the coasts, in an environment of shelf or threshold zone 
related, maybe, to carbonate-built organic reefs. During a slow and fairly even epeirogenic subsidence 
large masses of sedimentary material were settled down. The prevailing trend of sinking was rhythmi
cally interrupted by shorter periods of stagnation and minor uplift. For this, evidence was found in 
well Vállus 3, which was drilled through various cyclic units of dolomitization.

On the basis of lithological features (mainly of the presence of zones with intraformational 
breccia and stromatolite), there are various small-scale rhythms detectable in borehole Vállus 3, 
displaying units indicative of the tide environment (at 350, 230 and 130 metres).

Rhaetic

A small area of Rhaetic beds, resting on Hauptdolomit, is found in the north-western part of 
the Keszthely Mountains.

Laminated, cherty dolomite 
(=T he Rezi Formation)

Resting in two patches (Akasztódomb and Battyányhát forest) on the typical Hauptdolomit, 
there are erosional remnants of Rhaetic beds. They are composed largely of greyish-brown coloured, 
laminated, cherty dolomite. The chert nodules of a size of 30 to 50 mm are apparently more frequent 
in some layers. In the old quarry of Akasztódomb, beds of white, weathered, foliated to laminated 
dolomite appear. The rock seems a little argillaceous, however, it is of common dolomite compo
sition. At the same place, pulverizing dolomite is also observable.

Some limestone lenses attaining to a few decimetres are included by dolomite. These intercala
tions consist of brownish to greyish coloured, compact and slightly bituminous limestone, at places 
looking like lamellibranch conglomerate as being lumachelle. This limestone is more resistant to 
weathering than the dolomite, since its released major pieces lie in a greater number on the surface. 
The bulk of the formerly collected Kössen-type fossils derives from these lenses which do not constitute 
persistent beds, as believed earlier.

The recording concerned could be done in the abandoned dolomite quarry of Akasztódomb. 
The limestone lenses referred to are equivalent with minor masses of purely organic material called 
biostrome (embryonic reef bodies, lamellibranch beds etc.) indicating a definite ecological unit.

On the aforesaid evidences it should be stated that not a close petrological and facies correlation 
can be made between the “ Kössen Facies” in the Keszthely Mountains and, respectively, in the 
Bakony (Sümeg, Szőc, Padragkút, Úrkút, Szentgál etc.), apart from biostratigraphic relationships. 
The rock types, dolomitic in the main, would take up less than 10 per cent of the sequence in the 
Bakony Mountains, which consists dominantly of calcareous and argillaceous (marly) rocks.

The close petrological investigation of the Kössen Beds all over the Transdanubian Central 
Mts has not yet been done. On the basis of some drills put down in the area of Sümeg, in 1974 a 
proposal was exposed to divide the Kössen Beds in the western Bakony Mts into two separate belts : 
a southern streak would be characterized by a more dolomitic composition, and a northern one by 
a calcareous to argillaceous (marly) constitution. According to this, the Rhaetic sequence of, pre
sumably, Köäsen Facies at Rezi may belong to the above-mentioned southern belt.

The “ Kössen Beds” of the Rezi area, overlying immediately the Hauptdolomit, can be further 
detected along the strike throughout the middle and southern sector of the Bakony Mountains (Fig. 9).
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The Rhaetic dolomite at Rezi represents a more or less coherent, slightly marl-like rock of 
yellowish-white colour. The bed thickness varies between 0.8 and 6.0 cm, most frequently between 
4 and 5 cm.

The results of the thin section petrological study are included in Explanations to Plate XVIII. 
Here only various significant differences in mega- and microscojhcal properties from the Hauptdolomit 
are dealt with.

The insoluble residue of the most widespread Carnian and Norian Hauptdolomit averages 
0,40%, while that of the Rhaetic dolomite comes to an increased rate of 3.9 — 5.09%. The insoluble 
residue is composed largely of clay minerals (2.5 to 4.5%), and the organic matter amounts to a 
maximum of 1.18%.

Palaeontologically, all the Gastropoda collection was subjected to examination. With respect 
to the gastropods from Akasztódomb, they are represented by a large number o f species, some of 
which are exceptionally abundant. The list of the identified gastropods is given in Table 10 as extended 
to show other localities (Buda Mountains, Bakony, Alps) where the one and the same species has 
been found.

When making comjîarisons between our fauna and those collected in other places of the Trans- 
danubian Central Mountains, we cannot establish any essential relationship between them. Thus 
it is surprising how our fauna correlates with the one gathered in St. Cassian, Southern Alps. According 
to this resemblance, our gastropods may be indicative of a deeper horizon, however, the considerable 
persistence extending from the Lower Triassic up to the Lias shown by the Triassic Gastropoda is 
also to be taken into consideration.

According to the tabular comparison, some forms yielded by the Akasztódomb beds have also 
been encountered in many other places. Nevertheless, conspicuous analogies can be drawn only by 
making a comparison with the assemblage of Fischerwiese near Aussee, N Alps. The molluscan fauna 
of Fischerwiese is included by the reef-type coralline Zlambach Marl Formation of late Triassic 
to Lias age.

Mesozoic rocks younger than Triassic have not vet been found in the Keszthely Mountains.

Teartiary

In our area of study, the Eocene, Oligocène and Miocene formations are absent. The time that 
had passed between late Triassic and Pliocene times, is marked only by the deposition of fireclay 
and colour earths near Cserszegtomaj.

Kaolinitic clay
(=T he Cserszegtomaj Kaolinitic Clay Formation)

North-easterly from the village Cserszegtomaj, on the strongly eroded surface of the Hauptdolo- 
mit that makes up the hills Koponár (28 m a.s.l.) and Pajtika-tető (214 m a.s.l.), under Holocene- 
Pleistocene covering, there are narrow but fairly deep hollows filled up with Kaolinite-bearing clay. 
At present, some 51 localities are known in less than 2 km2. Of these, 16 occurrences are completely 
exploited, 3 recovered by driftage, 7 explored by drilling and 7 by pitting, moreover there are 18 
localities which have been outlined by geophysical methods or upon surface indications.

The sinkholes that have got known up to now, are mostly 30 to 40 m deep, changing between 
14 and 50 m. Their diameter varies between 10 and 60 m showing, in projection, a deformed elliptic 
shape (Fig. 11). In some places there are strings of not more than 4 sinkholes. As the water percolated 
down through these depressions of karst scenery, they were detaining even the finest-grained residual 
materials produced by leaching action.

With regard to the formation of dolines, in well-exposed zones the tectonic preformation can be 
observed. For example, the process to form a doline signed Koponár K-5 may have been initiated 
by the appearance of crossing faults, or rather, at a place where two fault zones meet each other. 
The contour of the concerned sinkhole formed along a well-marked W —E fault, resembles a prolate 
ellipsoidal shape of a threefold-lengthened major axis. It is necessary, however, to put on record 
that the walls of a doline are never formed by fault planes.

On the basis of many observations, it can be confirmed that the dolines filled with kaolinitic 
clay are products of karst process instead of being formed by thermal springs. The rock is unstratified 
dolomite. The boundary between the dolomite and kaolinitic clay has been described in details by 
G y . Bá r d o s s y  (1961). We have only a few complementary remarks to this:

The mineral assemblage formed at the boundary (hydrargillite-allunite crust, nests of goethite, 
limonite incrustation) has a very varied thickness or even is missing along the boundary referred to. 
The calculable quantity of these minerals takes up 1 per cent in volume of the rock materials filling
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up the sinkholes. The iron oxyde crust (limonite-bearing clay with nests of goethite) may attain 
to a thickness of 45 cm e.g. in the doline signed K-18 (Fig. 12).

Another new observation of ours, based on many positive details, shows the boundary of dolomite 
with a streak 40 to 60 cm thick towards the kaolinite to give place principally to the pulverization 
of dolomite. Silicification is very much reduced both in frequency and extent. Records made in doline 
K-7 with the subsequent analyses of siliceous dolomites of a certain thickness measured in 37 sections, 
containing 37.4% Si02 on an average, allow to make the following appraisal: a decrease by 0.79% 
in the SiO, content of the kaolinitic clay mass contained in doline can have resulted in the silicification 
on dolomite to the extent known.

The complex on the whole shows four different types of kaolinitic clay :
1. light-yellow and yellowish-white fireclay,
2. ochre-coloured kaolinitic clay (colour earth),
3. white kaolin-clay,
4. violet-reddish-coloured kaolinitic clay.
1. Light-yellow to yellowish-white coloured fireclay takes up 46.2 to 63.6 weight per cent 

averaging 55.8% taking into account all localities. Its mineralogical composition is shown in Table II. 
(According to the measuring accuracy given, the values of mineral composition may include an 
error of +10%). For chemical compositions, see Table 11.

Spectrographic analyses show a comparatively low trace elements content to be poor also in 
components for the light-yellow and yellowish-white-coloured clay (Table 11).

2. An ochre-coloured kaolinitic clay (colour earth) takes up a quantity ranging between min. 
24.0% and max. 45.0% of the total amount of clay in each locality (in weighted mass percent it gives 
an average of 33.6%). Its mineralogical composition is presented in Table 12, together with the chem
ical composition and trace element distribution.

3. The amount of the white-coloured kaolinitic clay varies between 1.7 and 7.9%; in weighted 
mass percentage of all localities it comes to 4.8%. Data bearing on the mineral and chemical compo
sition are contained in Table 13.

Spectrographically, the white clay is slightly richer in trace elements than the two types treated 
previously (Table 13).

4. The kaolinitic clay of violet-reddish colour takes up a proportion ranging from 3.30% to 
5.70%, on an average 4.10 weighted mass per cent of the known reserves. The pertinent mineral 
and chemical composition is shown in Table 14. Its trace elements content is similar to that of the 
ochre-coloured clay.

Between the kaolinitic clay in dolines and the Hauptdolomit there are crust-like mineralizations 
of varied thickness. They take up 1.5 weighted mass jser cent of the whole rock mass.

These mineralizations can be divided into t wo groups :
1. Rocks of high iron content. According to the dominant iron mineral, three subtypes can be 

distinguished: violet-reddish-coloured haematite crust, yellowish-brown goethite-bearing iron crust 
and reddish-brown-coloured iron crust by limonite. In some nests and nodules the iron content may 
amount to a high proportion (Fe20 3>65%). Besides the leading iron minerals mentioned above, in 
the rock there are other appreciable constituents as well as kaolinite of fireclay type and gibbsite.

2. Rocks and minerals o f high alum inium  content. Between the iron crust and altered dolomite, 
another layer of diverse mineral composition occurs, which is mostly gibbsite-(hydrargillite-) bearing. 
This had been the principal subject of a manysided description by Gy . B á r d o s s y  (1961), thus no 
more explanation is needed in this respect.

Data from an electron-microscopical study of various rock types deserve, because of their great 
genetic value, a more detailed interpretation. The pertinent photomicrographs are included in 
Plates X X I—X X III with the necessary explanations.

The mode of occurrence of the kaolinitic clay resembles that of the bauxite deposits of Nyirád 
accumulated in sinkholes of karst scenery. There is a conspicuous similarity between the two de
posits, in the equally unstratified character and in the allothigenous mineral assemblage of a particle 
size coarser than 100 g, regarding the bauxites of Nyirád and Szőc too. Finally, characteristical 
bauxite minerals like gibbsite and, in traces, alunite and diaspore can be encountered in the kaolin
itic clay.

After that aforesaid, we make a try for drawing up a new picture on lithogenesis of the concerned 
rock complex.

By means of more advanced methods used for mineralogical and chemical tests in laboratory, 
and with the use of instruments of increased resolving power and latest methods for the evaluation 
of X  ray photographs, the presence of free quartz could be spotted in the examined material 
(I. V ic z iá n  1975). Subsequently, during the evaluation of a large number of photomicrographs by electron
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microscopy we were able to find proofs for the presence of quartz particles o f a size of some [i. as 
allothigenous mineral constituents showing clastic features. Thereafter the former genetic considera
tions were to be subjected to revision.

In this respect, we can say summarily that the concerned fine-dispersion sediment contains 
allothigenous clastic (alloclastic) constituents too. By the deposition in water, mostly the consolidated, 
crystalline-phase components were concerned. In spite of this, the possibility of some transportation 
by floating prior to deposition cannot be excluded. The rock is composed largely of mineral grains 
of allochemical origin. The megastructure shows no stratification, but it can be observed by the 
layout of laminiform crystal particles. Postgenetic mineral segregations, recrvstallization, that is, 
evidences of secondary geochemical processes are so far insignificant that they are hardly perceptible 
in the microstructure of the fundamental rock types. In the Hungarian Central Mountains region, 
only a kaolinite-bearing sandstone at Sárisáp. moreover the kaolinite-constituted fireclay at Pilis- 
vörösvár (G y . V a r j ú  1955) and the fireclay deposit of Felsőpetény (E . R a d n ó t h y  and M r s . É . V e t ő  
1970) are of the same geological dimension. These three deposits, together with the Cserszegtomaj 
kaolinitic clay taken for analogous to them, are characterizable by a common Tertiary origin and also 
by their secondary-type rock-forming constituents which are conspicuous in the actual geological 
position.

In line with the petrological examinations, it can be stated that the agent of transportation was 
itself capable of selecting the quartz components and separating thereby the fine crystal particles 
and aluminium silicates from the coarser-grained fractions. After its deposition on the eroded surface 
of Upper Triassic rocks, the kaolinite-bearing clay was exposed again to the surface. This involved 
the wearing away of its greater part. Some remnants of the original deposit could be preserved only 
in dolines of lowest relief energy. Such remnants found e.g. in the Veréb-hegy area testify to the 
2>re-existence of a 3—4-m-thick bed built of argillaceous to silty rocks of high kaolinite content to 
have been included in the Upper Pannonian sandstone complex.

Our latest attempts succeeded in finding fossils in the kaolinitic clay. It had been presumed 
upon one of our theses for solving genetic problems that the included fossils, if any, cannot be much 
different in size from the predominant grain-size fraction, since the transportation of particles in 
form of suspension instead of solution, is supposed to have taken place. Consequently, it seemed by 
far logical to look for nanoplanctonic, nearly sub-microscopical fossils. This has resulted in the col
lection o f the skeletons identified by M. B á l d i -B e k e  (Table 16 and Plates X X IV —XXV).

Our conclusions drawn on a lithological basis have been corroborated by biostratigraphic investi
gations. Accordingly, the primary sedimentation had taken place between the Cretaceous and late 
Mid-Eocene time, then it was followed by redeposition and transportation of the sediments involved. 
The final accumulation of the finely dispersed sediment took place after late Oligocène time.

P l i o c e n e

Upper Pannonian

The rocks younger than Upper Triassic belong to the Upper Pannonian substage in the Keszthely 
Mountains, with the exception of the kaolinitic clay formation at Cserszegtomaj.

The Upj)er Pannonian substage is represented by littoral and near-shore rocks in the Keszthely 
Mts and their closely adjacent zones. Nevertheless, only two or three formations are seen in any 
section of these broken vertical successions. A section drilled by well Kh 9 is most complete (Fig 
13). By means of this key well, all the Upper Pannonian beds, which are widely spread in this mountain 
region, coidd be correlated (Fig. 14).

Basal breccia

The Pannonian sequence is generally underlain by the Upper Triassic Hauptdolomit. In places, 
the dolomite is covered by a basal breccia bed containing also boulders of dolomite, which is followed 
by a stratum of finer-grained (30—50 mm) dolomite breccia. This rock appears as a basal formation 
spread all over the region as belonging to different horizons that recalls the former coastline changes. 
There are no fossils included therein, thus these breccias can only be dated upon the presence of sole 
markings seen in the overlying beds. Three horizons can be distinguished more widely as well as, 
from down upwards, the " Conger ia ungula caprae horizon” , the “ Congeria balatonica horizon” and, 
locally, the higher part of a middle horizon pertaining to the mid-Upper Pannonian substage, showing 
a progress in time and space o f the transgression.
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Conglomerate, sand, sandstone

This markedly littoral formation rests on the dolomite breccia or represents its isochronous 
substitute. In some profiles (see well Kh 9) a gradual transition is experienced between them by a 
gradual substitution of dolomite detritus by quartzite pebbles. Elsewhere (Cserszegtomaj-Koponár, 
Rezi north, the southern mouth of the valley cut Vári-völgy) there are dolomite breccia beds 10 — 20 cm 
thick interbedded in quartzite-composecl conglomerates and coarse sandstones.

Lithologically, there are four main rock groups to be distinguished :
7. Sandy gravel lies on—or substitutes—the basal breccia. In various sections (well Kh 9) 

a gradual transition between the two rocks is observable. Characteristic occurrences: a section drilled 
by well Kh 9 (in a depth interval of 80 — 97.5 m), areas situated north of Rezi, Cserszegtomaj-Koponár, 
the southern mouth of Vári-völgy.

The gravel takes up 32 — 35 weight per cent of all the rock group. The dominant particle size 
ranges from 3.0 mm to 5.0 mm. Pebbles larger than 10 mm are rarer than 15%.

2. Grey limestone. As early as the very beginning of the 1900s, the artesian water well at Keszt
hely, Andrássy Square, was drilled through a “ Sarmatian limestone bank” at a depth ranging from 
94 m to 101 m (L . L o c z y  1913). The same limestone was also penetrated by drill Kh 9 in a thickness 
of 1.8 m. According to its position, it can be assigned to the Upper Pannonian substage. The limestone 
is preceded by a finely banded, pyritic-montmorillonitic bed (max. 2 m thick) of clay marl, marl 
and calcareous marl showing an upward-increasing content of CaC03. Foraminifers are frequent in 
the argillaceous-pyritic limestone. On a lithological basis it can be defined as “ freshwater limestone” 
settled down, most probably, in an oligohaline lagoonal environment of the Pannonian sea (com
monly taken for mesohaline).

3. C lay m inerals-com posed beds. In the unbroken succession formed in the littoral zone of the 
late Pannonian sedimentary basin, the above-mentioned limestones are overlain by markedly kaolin- 
itic and calcareous silt-bearing strata known, besides well Kh 9, in the Veréb-hegy area, too. They 
are considered erosional remnants of the kaolinitic fireclay—colour earth complex. This clay is 
composed largely of kaolinite associated with calcareous mud, but traces of gibbsite, boehmite and 
diaspore are also detectable by DTG analyses.

The congeria ungula caprae horizon

4. Sand with pyrite and marcasite, silty sand, clay and argillaceous siltstone. The upper part of the 
Congeria ungula caprae horizon is made up of fine-grained sediments of larger thickness. An uneven 
enrichment o f pyrite and marcasite minerals is observable in various sub-horizons e.g. o f the Keszt
hely— Cserszegiomaj zone. The particle size distribution of the rocks belonging to this multivariate 
sequence is shown in Fig. 15.

In the upper part of the Congeria ungula caprae horizon fine sand and silt prevail, and clay is 
subordinate, but their mixed types also occur. The rocks are of grey and bluish-grey colour, they 
display hardly detectable joints and a fairly compound pattern of stratification which is marked 
mainly by changes of rock material. An alternation of horizontal and inclined bedding is also observ
able.

The carbonate content of the Congeria ungula caprae horizon’s upper jjortion comprizes a low 
percentage (6 — 8%) in which the dolomite/calcite/siderite ratio is 5:2:1. Most of the clay minerals 
belong to the illite group. The iron sulphide content is o f a diagnostic value. Pyrite and marcasite 
share near equally in the rocks and, in the main, they display fully developed crystal form. They 
constitute a dissemination-type ore deposit consisting of fine particles of the minerals dispersed 
through the enclosing rock and associated, subordinately, with local accumulations of nodules (con
cretions).

Fossils can be found fairly seldom. This phenomenon may be explained by the pre-existence 
of an anaerobic (reduction-type) environment of deposition implying very unfavourable biofacies 
conditions. Only a few fossils could be collected from this thick and widely spread sedimentary 
complex (Table 17). Some prints after plants appear on bedding surfaces of various intercalations. 
Besides, the upper part displays some thin lenses of clayey lignite.

In a marginal succession, the Congeria ungula caprae horizon is ended by the above-discussed 
beds, which terminate the full range of lithologies representing an independent sedimentary cycle 
in the western and south-western flanks to the Keszthely Mountains.
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The Congeria balatonica horizon

In the Keszthely Mountains and some closely adjacent zones, the sedimentary cycle referred 
to by the sub-title is interpreted to have been formed as related to the “ porta ferrae wave No. 2” 
orogenic episode.

In the neighbourhood of Zalaszántó, Rezi moreover Cserszegtomaj, Karmacs and Alsópáhok, 
the Congeria balatonica horizon is represented by abrasive basal conglomerate, thick-bedded sandstone 
and sands started with dolomite breccia, and by a thick series of bedded to laminated sandstone. 
The basal conglomerate and breccia are equivalent in facies of the basal strata to the Congeria ungula 
caprae horizon, but they show a distinctive feature by littoral detritus whose particles are lined here 
with chalk and limonite.

The transgressive-littoral basal conglomerate, in general, upwards grades into the above-men
tioned sequence, that is, in some profiles it lies unconformably on top of the clayey-silty beds of the 
Congeria ungula caprae horizon which, in its turn, shows a regressive character. The sequence is 
dominantly composed of arenaceous rocks representing a great petrographic variety from loose 
sands up to hard and compact siliceous quartz sandstones that recall a horizontal variability in facies 
pattern.

Thin-bedded and laminated sandstone 
( =  The Karmacs Formation)

A thinly banded or laminated, micaceous quartz sandstone assignable to the lower and middle 
part of the Congeria balatonica horizon is best developed in the vicinity of Karmacs and Alsópáhok.

In terms of lithology, this is a very diversified sequence. Sandstones are markedly stratified 
here. According to Campbell’s classification, they display two patterns of bedding :

1. Predominantly thin-bedded (3 — 10 cm), compact, fine-to-medium-grained sandstone showing 
a “ plane-parallel” , at places “plane—non-parallel”  stratification.

2. Very thin laminae (max. 3 cm) of fine-grained, silty and badly cemented sandstones consti
tuting medium-thick (1 — 3 cm), thin (0.3 —1.0 cm) and very thin (max. 0.3 cm) bands. The stratifi
cation is very diversified by showing types such as horizontal “ plane-parallel” , “non-parallel” , 
“ sinuous” , “ broken” or “ inclined” .

The matrix of these sandstones was examined electron microscopically. The pertinent photo
graphs (Plates X X IX  and X X X ) have due interpretations as attached to the respective Explanations.

The “ oscillatory'’ upper part of the Congeria balatonica horizon

“ Oscillatory” beds in some zones of the Keszthely Mts are proved in their very character by 
the fauna that recalls a water environment of periodically decreasing salinity. The term “ oscillatory” 
is applied here to a sequence of alternating silty clay and sandy silt beds. They are an example for 
lithological oscillation because of local coastline changes on epeirogenetic motions but, in our opinion, 
they have also been patterned upon a compound process of oscillation involving, besides lithology, 
ecological and biological constituents too. The decrease in salinity must have been fairly constant 
inside the Pannonian Basin but not so in the littoral belt. In the latter, continental i.e. freshwater 
effects together with the nearness of the comparatively saline basin environment argue instability, 
for which we have to take into account the part played by various factors provoking an accelerated 
desalination or, on the contrary, leading to local over-salinity. The alternation in harmony with litho
logical changes o f these ecological phenomena has resulted in real oscillatory changes in biocoenosis. 
For example, an alternation of fossil assemblages i.e. sub-horizons referring to miohaline and oligo- 
haline conditions is exposed at Szobakőbarlang, northerly from Balatongyörök.

The same process of desalination can be observed in the clay pit to the Keszthely Brickyard, 
moreover by lignite seams cropping out in the vicinity of Vállus and, more widespreadly, to the north 
o f Balatongyörök. These beds can be detected to as far as the Tátika basalt group.

In the upper part of the Upper Pannonian substage, the lacustrine—fluviatile—continental 
complex deposited under fully “ freshwater” conditions is represented by cross-bedded fluviatile 
sands (Unio wetzleri horizon) on the NE side of the road that winds toUzsa and Lesenceistvánd. There 
are also fluviatile cobbles belonging to the same horizon in the Keszthely Mountains’ foreland.

120



P l e i s t o c e n e

Under the name Pleistocene, we have a deal with four sedimentary groups in our area of study: 
talus fans, fluviatile sands, loess types and hillside rubble, as having been listed and treated below 
in an order of importance played in the lithological makeup of the region.

The talus fan s  in concern were formed on the southern and south-western foreland of the Keszt
hely Mountains, on account of the one-time pattern of erosion and transportation. In front of the 
north—south oriented valley of Vári-völgy there is detrital cone occupying 3 sq.km. Another ones 
hardly smaller than 1 sq.km in areal extent and, in some places, thicker than 10 m could be localized 
in the following areas: Hidegkút brook valley, and, in the south, Csider-völgy, Cser-völgy and the 
Győrök valley mouth. On the rough, eroded surface of dolomite, these detrital accumulations may 
attain to a thickness of 20 — 22 m. They are generally unsorted and composed of debris from the 
nearby dolomite rocks and, regarding the finer-grained fractions, of reworked Upper Pannonian arena
ceous sediments.

Fluviatile sands can well be differentiated from those accumulated by seasonal, mainly torrential 
streams. River sands and gravels can also be detected in patches of restricted areal extent situated, 
in the first place, on piedmont plains and terraces, moreover in intra-valley spaces and terrain de
pressions.

The Pleistocene fluviatile sand layers situated at diverse heights are likely to be of different 
age. The older they are the higher their actual position is, due to the continuous uplift ofthe mountain 
mass. Accordingly, the oldest Pleistocene sandbanks are now situated higher than 400 m (e.g. on the 
intermontane dolomite blocks o f Meleg-hegy and Büdöskút).

Loess. Autochtonous, typical loess can be encountered only north of Rezi. It is 3—4 m thick. 
The age of this loess deposit cannot be dated closely for lack of fossiliferous horizon.

In most areas of this mountain region the loess is interpreted as redeposited, hardly stratified 
deluvium. Its condition of having been reworked can be recognized by the presence of more or less 
dolomitic silt and sand o f Pannonian origin.

Side rubble. Detritus accumulated on the slopes of the E Keszthely Mountains between Balaton- 
ederics and Lesencefalu, is considered to be deluvial and of Pleistocene age as having been confined 
by Pannonian and Early Holocene to late Pleistocene sedimentary products in various sections studi- 
able on footplains and in gouges related to dolomite-built horsts.

H o l o c e n e

The most important and widespread Holocene formations are soils which display very diversified 
features in genetics, composition and structure. Because of their practical importance, their detailed 
description is included in a chapter for agrogeology, whereas another Holocene formations are dealt 
with here.

Clastic sedimentary rocks

Owing to the wearing away and accumulation of rock debris persistent up to now, the Pleisto
cene detrital cones too have partly been redeposited. Consequently, new detrital accumulations, as 
well as valley-filling sediments and debris blankets on piedmont surfaces, have been formed.

R edeposition  o f P leistocene talus fans. The oldest Holocene rocks are immediately related to the 
talus fans, otherwise known as detrital cones, of Pleistocene age. The water level of Lake Balaton 
changed from time to time. The high-level lake had given free way for lacustrine abrasion to break 
down detrital cones. Thereby a new deposition could be started in the Holocene, to which finer- 
grained sedimentary materials (sand and silt) was supplied from the Pleistocene detrital cones.

Talus fans. Torrential waters precipitating down from the mountains (see Geomorphology) can 
form talus fans. The concerned ones are composed largely of unsorted detritus proceeding from the 
Hauptdolomit.

Valley infillings. In derasional valleys and erosional gorges there are some-metre-thick accumu
lations of coarse scree ore finer-grained valley sole deposits.

Piedm ont detritus. Beds of dolomite dust of a thickness ranging from 10 cm to 20 cm are observ
able as intercalations in some soil sections or lying on the surface of the characteristic, broad pied
mont zone stretching between Balatonederics and Lesencefalu. Similar beds are seen as minor 
occurrences near Vallus and at various places on the Várvölgy basin’s margin.
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Peat and swamp earth

Peat and swamp earth are very characteristic of the Holocene sediments formed in the marginal 
basins of the Keszthely Mountains. In their immediate vicinity three significant zones of peat can 
be distinguished.

T he Szigliget— Tapolca peatfield. This peat-bearing zone stretches from the northern coast of 
Lake Balaton to the village of Lesenceistvánd as joined with the eastern piedmont region of the 
Keszthely Mountains. The peat swamp of uniform constitution has a maximum thickness of 7 m 
and an average of 3.5 m. Northerly it is pinching out and passing into swamp earth a few centimetres 
thick. Inside the basin the peat is underlain by Pannonian silty clay or, towards the eastern basin's 
edge, by Pleistocene detritus.

The Vindornya peatfield. In the north-western foreland to the Keszthely Mountains, between 
Vindornyaszőlős, Zalaszántó and Karmacs, there are peats and swamp soils genetically different 
from those in the Szigliget—Tapolca and Little Balaton basins. They are situated at a marked height 
of 135 m above the sea level. This valley lacking in surface water runoff may have been formed 
during Pleistocene time. If so, then it turned to be inundated by lakewater from late Pleistocene up 
to the recent past.

The Little Balaton peat basin. This extensive peat-bearing basin can be subdivided into three 
minor basins (Egregy—Sármellék in the north, Zalavár—Balatonmogyoród in the west and Vörs — 
Szőkedencs in the east). Because of the clear relationships, nevertheless, they can be united under 
the above-mentioned common name. As for the northern sub-basin, it is closely adjacent to the 
margin of the Keszthely Mts.

The B alatongyörök— Vonyarcvashegy peatfield. In close connection with the modern Balaton 
basin, a peat swamp 5 —6 m thick occurs as youngest of the sort in this region. Despite its being 
not extensive (1.5 sq.km), its importance is appreciable from an engineering-geological angle regarding 
the land use planning under development for the Lake Balaton region.
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MAJOR TECTONICS AND GEOLOGICAL EVOLUTION HISTORY

Tectonic elements

Essentially, The Keszthely Mountains constitute a block-mountain-type range built of a series 
o f fault-bounded blocks and valleys, and even all the mountain mass is delimited by marginal dis
locations. The main N —S structural trend is detectable throughout the mountain region (e.g. by 
valleys such as Vári-völgy, Vállusi-völgv, Cser-völgy, Györöki-völgy etc.).

Under a younger sedimentary covering on the southern margins of the mountain region, the 
presence of step faulting, or rather, a repeated downthrow by parallel faults is verifiable. Along these 
tectonic dispacements which strike E —W and NW —SE, a movement has taken place with an 
average throw greater by 10—-20% than that of the N —S main fault. In the south, the Hauptdolomit 
blocks show a northward dip and are higher-situated (Vonyarcvashegy, Szent Mihály-hegy: Fig. 20). 
This system of step faults could adequately be monitored by geophysical means.

In the northern boundary zone, an oblique horst-and-graben system of faulted blocks have 
been produced by faults striking N —S. Towards the Várivölgy basin, there are step faults similar 
in throw to those of the southern marginal zone.

The eastern marginal structure line is most characteristic. A hörst which elevates to 430 m 
above the sea level joins the Tapolca Basin along a single, N —S striking giant fault detectable on 
the surface as long as more than 10 km. An importance in the mountain building is expressed by the 
fact that the Uzsa basalt range (Kis-Lázhegy and Nagy-Láz-hegy) comes into the inferred continu
ation of the structural trend referred to. According to drilling data showing the Hauptdolomit to 
be hit mostly at a depth of 10 —18 m a.s.l. (borehole Nemesvita Nv 1 and tectonic key drills set in 
the Tapolca Basin near Balatonederics and Szigliget), the throw along this main fault surface may 
surpass 400 m.

The N —S Vári-völgy structural trend is also very important. Its eastern block (200 — 300 m 
a.s.l) is formed by Hauptdolomit of Carnian age, whereas the western downthrow block is made up 
younger (Norian) Hauptdolomit. The displacement along this major fault surface cannot be deter
mined because of an adequate stratigraphic division of the Hauptdolomit, however, the respective 
throw can be estimated at a few hundred metres. Thereby the Carnian and Norian Hauptdolomit 
appear side by side on the land surface worn away to the same height.

An attempt has been made to evaluate statistically the prevailing dips that have furnished 
data bearing on 300 points of reading on Triassic rocks. As shown in Fig. 21, the strike/dip data show 
a conspicuous spreading due to the combinations of tectonic elements. A northward trend of dipping 
is clearly outlined in accordance with the stratigraphic and tectonic building on the whole.

Major tectonics

As it has been referred to, the Keszthely Mountains are formed by a series of blocks arranged 
according to a NW —SE-trending axis of mountain building. Their original surface has been levelled 
by erosion almost to the same height, measured above the sea level. The blocks are builtup of Carnian 
rocks in the south-east, and of Rhaetic beds towards the north-west, respectively.

In general, the beds are dipping north-westwardlv. The south-eastern blocks had originally been 
uplifted to a greater height. Superficially, the some-thousand-metre thick Carnian-Norian-Rhaetic 
beds have subsequently been reduced to a common level of height inside the mountain region.

Regarding the major tectonic features of the Keszthely Mountains in a wider sense, the Tapolca 
deep fault is worthy of mention. This might be correlated with the Villány-Szalatnak major structural 
line formed in the Palaeozoic (M. K a s s a i , 1973).

A downthrow of the Upper Triassic formations observable on the W —NW mountain side is 
even of greater importance. The well Zalalövő 3 drilled the Upper Triassic rocks at a depth of 3,061 m 
below the Miocene sequence.
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It is also noteworthy that an almost complete but, at least, very thick succession of Upper 
Triassic rocks has been preserved in a near-surface position. The Carnian-Norian complex could be 
intersected in a depth interval ranging from 209 m to 3,855 m in well Kehida 3. All that aforesaid 
testifies to the existence of great vertical displacements together with large thicknesses by 2,000—
3,000 m of the Upper Triassic, which is likely to be taken into account in regard with the structural 
building of the Keszthely Mountains.

As for the megafacies conditions, they seem to be correlable with those prevailing in the Eastern 
Kalkalpen. I f  there are any deviations, mostly by the fact that from the Upper Triassic sequence 
solely two Upper Triassic facies (the Hauptdolomit and the Carnian marl) occur in the Keszthely 
Mts, they can be explained. Accordingly, in the more centrally situated alpine regions the consoli
dation was terminated as early as the end of the Laban orogeny, with the contemporary formation 
of numerous heteropical facies, whereas in our area of study the comparatively quiet period persisted 
till the Rhaetic.

Upon the major tectonic features of the Keszthely Mountains (s.l.) it cannot be decided whether 
the Upper Triassic in Hungary represents an autochtonous megafacies, which is interpreted to have 
formed by primary sediments deposited in local troughs of sedimentation embraced by miogeosyn- 
cline. Our area seems more likely to belong to a marginal and less folded region adjacent to the 
Alpine-Carpathian Nappe system, displaying at the same time certain features to be called autochton
ous. Considering the structure-geological data bearing on the Keszthely Mountains with their N and 
W forelands, a tectono-genetic side-by-side-setting of various megafacies and the condensation i.e. 
spatial reduction of sequences might be verifiable.

Problems in distinguishing the tectono-geneticallv ordered facies belts from autochtonous 
ones are presented by the fact that the strike of the Mesozoic, post-Triassic near-shore facies belts 
coincides with the strike of the major tectonic forms produced by the outstanding orogenic movements 
(Laramian and Alpine phases of orogeny).

Evolution history

The results of former and latest studies on the Keszthely Mountains’ geological development 
suggest that we would start our historico-geological overlook with the Alpine geosyncline phases, 
however, there are proofs e.g. by deep well Kékkút I for the existence of earlier events (pre-Alpine 
i.e. Variscan phases) in the surrounding zones.

Accordingly, the formation underlying the Triassic complexes may be constituted by Silurian- 
Devonian marine sedimentary rocks, late Palaeozoic lagoonal and terrigenous beds and, presumably, 
by quartz porphyry. These are overlain by Mesozoic formations from which the Upper Triassic 
ones are known for the time being. No direct evidence has been found of the existence of Middle or 
Lower Triassic formations. In this respect, the omission of any comparison with the conditions of 
adjacent regions (Bakony and Balaton Highland) seems to be logical.

The beginning of the Carnian time can be summarized as a period of epeirogenetic movements 
that provided the accumulation of marly or fine-grained clastic sediments. A temporary subsidence 
is attested to by the Balatonederics reef formation.

With regard to orogenic movements, the Hauptdolomit, ranging from the Middle Carnian up 
to the end of the Norian, represents a relatively quiet period. The Hauptdolomit, which was formed 
in a miogeosyncline belt, shows oscillations i.e. rhytmic changes in sedimentation owing to epeiro
genetic earth crust movements (well Vállus 3). The end of the period of consolidation is marked by 
the appearance of Rhaetic formations. An uplift with coastline changes owed to the Early Cimmerian 
tectonic phase could be evidenced in the periphery of Rezi.

The regional lack of Jurassic, Cretaceous, Eocene, Oligocène and Miocene formations can be 
explained by evolutional reasons. It is customary now to refer to the absence of the Mesozoic beds 
as attributable to erosional processes, whereas during the early Tertiary we have evidence of conti
nental sedimentation, but it is only by the Cserszegtomaj kaolinitic clay that we find conceivable 
proofs of the continental land destruction. Considerations upon a paleogeographic synthesis enable 
us to presume that the absence of the younger Tertiary beds is also to be taken for a primary gap 
in sedimentation.

A continental phase extending from the end of Triassic time to the mid-Pannonian was marked 
by crustal movements that have led to the creation of the overall structure of the Keszthely Moun
tains. According to the orientation of joints, the first phase can be characterized by a compression per
pendicular to a NE— SE direction, which attacked on the Hauptdolomit-formed mountain mass. 
Prevailing N —S oriented joints that became open as a result of weathering had arisen by dilatation 
tectonism. The uplift of the Mesozoic bulk is attributable to the Attican phase o f orogeny.

The next outstanding event marked by the Slavonian phase in the Keszthely Mountains’ evolution 
is, presumably, the late Pannonian transgression that invaded over the exposed Upper Triassic land
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surface flowing also into the gaps formed between individual blocks of a more or less fractured region, 
and introduced a mesohaline marine environment of deposition. From that time on, the sedimentation 
shows evidences of oscillation by the succession of rocks, which was followed in time by tectonic 
movements that culminated in the gradual rising up of the mountain range, provable in a number of 
sections. According to F. Sze n t e s  (1953) and L. M o l d v a y  (1977), the marginal Upper Triassic 
dolomite mass was elevated to such an extent that it could give rise to a “ diapir-like” structure 
formed by the overlying Pliocene rocks. These movements are considered assignable to the orogenic 
episodes W allachian I  and I I .

The Upper Pannonian sandstones have been dissected and dislocated. A vertical displacement 
of 25 m could be measured between two faulted blocks of correlable sandstone beds situated in the 
Hévízi-völgy area and the Keszthely ridge, respectively.

The Quaternary movements producing the elevation of the Upper Pannonian beds to a level 
higher than 300 m a.s.l. were determining in the formation of the actual topography o f our study 
area. During these movements, it was the W allachian I  phase that produced an uplift by 50 m to 
100 m, to which the height of about 300 m of the oldest piedmont surface is attributable. There are, 
however, younger footland surfaces detectable in various places and at different levels that average 
250 m above the sea level.

Additional tectonic dislocations took place at the end of Mindéi and between Mindéi and Riss 
marked by the B ahinian  phase (which corresponds to “ riviera” as termed by L ó c z y ). The concerned 
faulting is responsible for the piedmont surfaces situated in a height of 130—165 m.

Finally, the Baltic orogeny (Riss—Würm Interglacial period) formed alluvial cones and levels 
that show a conspicuous variability of position regarding both height and layout in space.

The younger (Pleistocene) movements were the first intimation of the beginning of a latest period 
of level-forming processes. These levels have been formed, besides rise, by climatic and, finally, anthro
pogenic effects too. Southerly towards the mountain’s edge, the existence of two levels formed in a 
height interval ranging from 99 m to 130 m has been proved.

According to L. B e n d e f y  (1967), the Keszthely Mountains are now being subjected to a subsid
ence at the rate of 5 — 7 mm per ten years. This tendency of present-day crust movement suggests 
that the course of the emergence of this mountain region must have displayed stagnant and even 
negative periods, too.

As treated above, we can have a deal with orogenic episodes as enabled to have been detected 
by present-day geological means. The knowledge of the efficiency of these methods, however, is 
essential to an appreciation of the limits of our understanding of the Keszthely Mountains’ evolution 
history.
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H Y DROG KOL< )GÏCAL CONDITIONS

The Keszthely Mountains comprise a relatively independent hydrogeological unit. Besides the 
most necessary data of observation, only the cardinal hydrogeological parameters outlined mostly 
by analytical method are to be dealt with here.

Atmospheric precipitation

According to point rainfall measurements representing a time span o f 50 years, the average 
annual precipitation amounts to 700 mm in the western foreland (Hévíz), whereas on the eastern 
sides (Nemesvita) it is 675 mm. In Table 20 an array of data showing rainfall in 1970—1972 with 
an exemplifiable spreading in 50-year averages is presented.

The amount of atmospheric precipitation shown by Table 20 can be computed to an area of 
150 sq.km, receiving thereby the following values: 96,Í50,000 m3 (93.17%) in 1970; 73,350,000 m3 
(71.08%) in 1971 and 119,700,000 m3 (115.99%) in 1972, where the multiannual mean of 103,200,000 m3 
is taken for 100%. These data suggest that the annual fluctuation is significant. Considering a simi
larly long period, this phenomenon might affect the subsurface water budget, so that it should be 
taken into account when forecasting karst water reserves and level fluctuations.

Surface waters

In connection with our mountain region, the most important surface water reservoir is Lake 
Balaton, which is submitted to a manysided hydrological-hydrogeological investigation along with 
a systematic observation. This theme, which does not belong to our sphere o f interest, has long since 
been the subject of description in numerous publications.

Lake Balaton, altitude 104.5 m above the sea level, comprises the base level of erosion to the 
Keszthely Mountains region under denudation.

No perennial streams can be found in the Keszthely Mts. In the western foreland there is a 
brook flowing N—S, called Gyöngyös-patak. This one and the Újvíz canal system are not assumed 
to play any important role in the water balance. The seasonal streams which precipitate down in 
erosional valleys after heavy rainfalls are of torrential character (Fig. 23). They are, however, im
portant factors in land surface development and for Nature Conservancy. The brook Csókakő or 
Hidegkúti-patak originating from the Rezi basin is carrying water during autumn and springtime, 
but throughout 6 or 8 months on the average its bed remains dry. In April 1895, a flow rate of 23,400 
litres per minute was gauged here (J. Gh o l n o k y , 1918).

Unconfined ground-water table

There are numerous zones with phreatic aquifer. The most extensive one can be encountered 
in the Rezi basin, with free level as high as 300 m above the sea level.

Phreatic ground-waters stored in thicker Pleistocene strata are insignificant inside the mountain 
region. At the same time, in the uppermost water-bearing horizon of the piedmont plains an intensive 
radial seepage flow is experienced. The phreatic water table shows a fluctuation at the rate of 0.5 
to 2.0 m in response to rainfall, beside a multiannual variation attaining to a few metres (Fig. 24).

The quality of ground-water, involving the total dissolved solids content, hardness and the 
quantification of main components, is highly variable in dependence on the age and lithological char
acter o f the water-bearing horizon (Table 21). Sulphate-hydrogen carbonate waters, at places with 
higher contents of ammonium and chlorite, prevail.
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Confined aquifers

The Keszthely Mountains are essentially a dolomitic karstland, thus deeper-situated “ formation 
waters” (artesian aquifers) can be found in the flanking zones only. Scree, moreover cones of dolomite 
detritus, coarse-grained sandstones and “ pearl-like pebble” conglomerates overlie the dolomite blocks 
with angular unconformity at high angles, and they should be, as water-storing horizons, in close 
hydraulic connection with karst-waters. Hydrochemical features and high porosity are in favour 
of this assumption not having omitted to mention the conditions of water recharge. These waters 
are very important to public water supplies.

Karst-water

Related to and explained by the geological setting of the Keszthely Mountains, the karst-water 
reservoirs are outstanding in importance. They are, for geostructural reasons, in close relationship 
with the main karst-water-bearing reservoir system of the Transdanubian Central Mountains.

Karst-hydrological setting. The Carnian-Norian Hauptdolomit, as a suspended shallow karst 
aquifer system, occupies an area of 96 sq.km.

Karst-water level. The karst-water surface does not take up closely the shape of the land surface 
morphology. When measuring at the same time, a difference of 9 m can be determined between the 
respective karst-water levels in the central and marginal parts of the mountain region.

Karst-water of free surface is stored in carbonate rocks of middling storage capacity (faulted, 
fissured) displaying a transmissivity even lower than the average of the main karst in the Central 
Mountains.

Factors of water discharge. To study the subsurface water balance, the knowledge of discharge 
by natural yield and water production determined the precisely the better, is of paramount impor
tance, because any fundamental inaccuracies will appear without adjustment in the quantitative 
presentation of the changes in the overflowing water resources due to natural factors and man’s 
activities.

The average natural plus artificial yield of cold-water karst springs does not exceed 4,512 litres 
per minute, a rate that amounts water to 2.4-106 m3 in one year.

A particular, untested kind of lateral outflow should be taken into consideration mainly in the 
southestern boundary zones. Nevertheless, this factor may well be omitted due to an over-compen
sation by also hardly quantifiable inflows to the balance plot from neighbouring karst reservoir units 
and even from other deep underground aquifers, with additional amounts supplied from parasitic 
and intermittent springs etc.

Cold-temperature karst-waters are tapped by wells drilled in the urban area of Keszthely. 
Their constant water yield equals 1,122 l.p.m. or 0.59-106 m3 per year.

H ydrochem ical features. Water sampled from well Vállus 3 can be taken for characteristic of 
karst-water stored in dolomite (Table 25). The chemical composition of Szent Mihály spring issuing 
on the mountain’s margin at Vonyarcvashegy is given therewit, for making a comparison. Accord
ingly, the dissolved solids content is less by 20 per cent in water stored in the central part of the 
karstic reservoir system, and hardness is reduced, whereas ammonium is nearly absent. A conspicuous 
difference is given by the fact that, after dissolving a certain quantity of solids, the solution will 
only be enriched by additional amounts of calcium-hydrogen carbonate.

For determining the karst-water budget, the following equation was used:
P = Cs —L —B,

where
Cs — average multiannual atmospheric precipitation ;
L — surface runoff;
В — water intake by percolation ;
P — loss in atmospheric precipitation by évapotranspiration.
Various methods can be applied to determine the components of the karst-water balance. The 

measurement of e v a pótra nspi rat i о n has been found most difficult, however, it has a significant 
role because of the widespread plant vegetation.

1. Surface runoff. To determine the surface runoff, no adequate measurements were at our 
disposal. For this reason, data shown by the surface runoff map of Hungary, plotted by I. V. N a g y  
(1972) have been adopted. Accordingly, the weighted average runoff referred to, the active catchment 
area of the Keszthely Mountains (96 km2) comes to 68 mm per year or 6.53-106 m3/year.

2. Percolation. Regarding the above-mentioned catchment area extending to 96 sq.km, the 
amount of percolating water from rainfall is 22.2-106 m3 per year, on a multiannual average. The
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amount of atmospheric precipitation attains to 66.0-106 m3 per year. After the necessary substitutions, 
the karst-water balance in term of évapotranspiration is calculated by the formula :

P = 66.0-106-22.2-106- 6.53-10® = 37.27-10® m3.
Accordingly, a loss by évapotranspiration from the total amount of atmospheric precipitation aver
ages 62 per cent.

To sum it up, the water budget based on annual mean values from the base equation (Cs = 
= L + B + P) can be expressed as follows:

6.53-10® m3 + 22.20-10® m3 + 37.27-10® m3 = 66.00-106 m3,
according to which the surface runoff takes up 9.89%, the percolation 33.64% and the evapotranspira- 
tion shares 56.47% in water yield by atmospheric precipitation (100%).

P orosity  o f the C arnian-N orian  Hauptdolom it. The active porosity of the Keszthely Mountains’ 
Hauptdolomit formation is, in the main, secondary. As far as its calculation is concerned, there is 
a wide scale of values presented in publications, thus, in interest of a better result, we were obliged 
to make measurements and experiments too. On such a basis, we have adopted 2.5% for an average 
value of porosity.

Karst-water resources in the K eszthely M ountains. The appraisal of all the karst-water reserves 
stored in an approximately delimited hydrogeological unit is devoted to the calculation of the exploit
able water reserves. Proceeding on this very basis, the natural dynamic reserves and the exploitable 
static reserves are to be determined separately. For this purpose, we have chosen the water balance 
method that enable the application of a few omissions only.

The static reserves accumulated above the base level of erosion amount to 3.37-10® m3. Upon 
the hydrogeological knowledge of the region, the karst-water resources stored below the erosional 
base can be estimated at 4.00-107 m3.

Thermal water

Thermal water is one of the most outstanding subject of descriptions and conjectures concerned 
with hydrogeological investigations and search for water supplies in Hungary, with no exception 
to be made for the Keszthely Mountains. A very practical task to be accomplished in this respect 
is given by the claim for protective measures against the fall in water output and damages provoked 
by the bauxite mining activities applying a decline of karst-water level. Our work is, hopefully, a 
modest contribution to the scientific solution of this task of economic importance.

In the present study, we make a try for the clarification of some problems related with the supply 
S])ring of Hévíz lake, involving only the pertinent necessary data and conclusions.

The site of issue of the spring is in thick-bedded or unstratified Upper Pannonian sandstone 
overlying the Hauptdolomit blocks bounded by step faults trending NNE -SSW and intersecting 
partly the Pannonian beds too, situated in the western boundary zone to the Keszthely Mountains. 
By latest investigations carried out by frog-men the break-in points of thermal water and colder 
karst-water could be spotted. From the direction of the eastward-situated mountain region, an inflow 
of water of 16 °C temperature is localized in the cave of issue. The latter takes up 5 to 10 per cent 
of the total yield.

The thermal water temperature averages +41 °C, nevertheless, it gets cooled to 32 — 25 °C by 
the “ cold-temperature karst-water” inflow mentioned above. This cooler temperature is characteristic 
o f the lake. According to the conclusions drawn from temperature recording, the amount of cool 
water may not exceed 5 to 10 per cent of the gross amount of water recharge to the lake. This value 
equals the yield of some recently discovered secondary springs. Owing to the geological setting, the 
Keszthely Mountains can discharge water in a westward direction, however, the tectonic building 
and the short distance allow only minor decrease in temperature between the main cold-water storage 
system and the Hévíz lake. These waters may be assumed as partial factors of the temperature 
decrease, because the geothermal energy generating the thermal water regime, is acting as deep as
1,000 m below the land surface.

The determine the concerned interaction, it is necessary to make a comparison between water 
yield data. The fall in sjjring discharge is attributable, in our opinion, to three factors:

— absolute natural decrease of yield or seasonal changes in water discharge,
— an uneven accuracy in water discharge measurement,
— changes of discharge due to water production.
The natural changes of water yield are of geological origin. During the Earth's evolution history, 

there are intimations of the lowering of static spring level, in relation with orogenic episodes. At the 
same time, evidence was found of a gradual decrease of the spring discharge in response to time.
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From time to time the sites of issue are also displaced to more and more lower-situated surfaces of 
the present-day mountain setting.

Recognitions by B. D a r n a y  (1947) have been confirmed by our own investigations. Accordingly, 
we can state that there are two separate sites where the thermal water rising to the surface is ev
idenced: proofs of an older rise are found at Biked-tető (+181 m) and, respectively, a younger one is 
shown by Dobogó-tető ( + 150 m). These findings are in favour of our .standpoint saying that the 
concerned thermal water springs rose to surfaces more and more lower-situated parallel with the 
regional uplift.

Moreover, from as early as 1894 (J. Ch o l n o k y , 1918) u j j  to a jjeriod of years 1960/1969, the 
average spring discharge easured at the southern outlet fell from 1.86-106 m3/year back to 
17.2-106 m3 year. This is a reliable datum based on an adequate array of records. The decrease of 
discharge in 70 years, as referred to, can probably be attributed, at least to an extent o f 50 per cent 
to the water consumjjtion of the coal and hydrocarbon mining and of the jiroduction wells set on the 
main karst reservoir system. From the turn of the century, this water use rejiresents an increasing 
rate of consumption.

Regarding the time sjian for which hydrogeological records are available, it is so short in pro
portion to the Earth-historical time scale that it hardly allow to record any measurable decrease 
in natural water yield. At the same time, the loss of geothermal energy wasted by emerging thermal 
waters is surely enormous. To s u j j j j I v  the spring, a considerably lower optimum yield would be suf
ficient. I f the average temjjeratures of air and emerging hot water are taken for + 9.5 °C and + 41 °C, 
resjjectively, then only during this century (75 years) a heat energy of 4.3-1012Kcal has been wasted. 
This equals, for examjjle, the caloricity (81,000 Kcal jjer m3) of 5.3-108 m3 of the natural gas jjroduced 
at Hajdúszoboszló.

Relying ujjon the use of latest technology and supported by significant disposable financial 
means, it is a forthcoming task to secure not the highest but a constant ojjtimum jjroduction of 
water at Hévíz.

Besides the above-mentioned controlling factors, the natural decrease i.e. change o f the spring 
discharge at Hévíz can also be attributed to an “ amjjtying period” that was observed widely in the 
main karst reservoir of the Transdanubian Central Mountains.

The natural spring discharge cannot be measured jjrecisely even at the jjoint of lakewater 
outlet, because of an escajje of water percolating directly from the lake into the Ujjjjer Pannonian 
beds and Pleistocene-Holocene peat swamp contacted. Even if not measurable, the extent of this 
escape is apjjreciable by means of temperature measurements in the nearby ground-water wells. 
On August 7, 1974, when the air temperature was 24 °C, in four wells of Hévíz water temjjeratures 
ranging from 15.2 °C to 21.6 °C were measured as changing in dependence on the distance from the 
lake. Some 0.5 —1.5 km farther on, in wells of Hévízszentandrás and Felsőpáliok, set on the margin 
of the jjeat swamjj field, temperatures not lower than 12.8 to 17.5 °C of water stored in Ujjjjer Pleisto
cene beds, were recorded. At the same time, the average ground-water temperature is 9.5 °C.

The origin of the deficient measuring accuracy is jjurely technical. (The spreading in data from 
a recording based on the use of gauging weirs of diverse profile must not be dealt with here).

Last year, water jjroduction also jjrovoked a fall in sjjring discharge. At Hévíz, 7 wells (with a 
common maximum water-yielding cajjacity of 7.8 m3 jjer minute) have been set immediately on the 
thermal water reservoir system. Their production being intermittent, the respective outjjut is likely 
to be some 1,000 litres per minute. This unsystematic water production might provoke a reduction 
of discharge by more than 1 m3/minute.

Relationship between the thermal spring at Hévíz and the Keszthely Mountains’ karst-water reservoir

Between 1970 and 1974 the yield of the sjjring sujjjjlying the lake of Hévíz fell back ajjproximately 
by 50 jjer cent from 32.64 m3/minute (a 10-year mean) to 16.11 m3/minute, with the omission of some 
minor and short-time fluctuations of discharge. During the same jjeriod of time the water level was 
stagnant or showed only a minimum decline in the karst-water observation wells sunk in the Keszt
hely Mountains’ margin (Fig. 24). The recording done in the centrally situated well Vállus 3 (Büdöskút- 
jjuszta) is considered by us to be most significant (Table 30). Records for the jjeriod examined show 
a decline by only 0.9 m of the karst-water level, whereas the water level in well Hgn 30 lowered by 
25 m. This fact is significative of the relation between the conditions of the lake at Hévíz and the 
water level withdrawal ajjplied by the mining industry at Nyirád (P. M ü l l e r , 1975). Accordingly, 
the Hévíz lake does not bear a jjrovable direct relation to the karst-water held by the Keszthely 
Mountains, even if the relationshijj between karst-water level and spring discharge is resulted by the 
interaction of numerous natural and artificial factors.

Hydrochemical conditions. The chemical comjjosition of the Hévíz thermal spring water lenders 
its origin subjected to many conjectures as reflected in the concerned publications. We should like
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to lay down some statements based upon a comparative chemical study of the two water types 
(whose analytical data are shown in Table 25) :

— the alkali content of the Hévíz spring water is 2.5 times higher than that o f the common 
karst-water ;

— Ca is of equal measure in both water types, while Mg takes a less share in the Hévíz spring;
— at Hévíz, the chloride content (25 mg per litre) by absolute value or according to Than’s 

equivalent, is multiple of that of the pure cold karst-water;
— the hydrogen carbonate content exceeds that measured in the karst-water yielded by Szent 

Mihály spring at Vonyarcvashegy, though the latter displays, at the site of issue cased, a 
comparatively increased amount of hydrogen carbonate.

Radium emanation content derives from the surrounding peat swamp, whereas dispersed sub
stances formed by microscopical particles of pyrite originate from the pyritic concretions of Upper 
Pannonian beds.

In light of the differences enumerated, it may be said that the chemical features of the Keszthely 
Mountains’ karst-waters could be getting similar to those of Hévíz exclusively during a long-distance 
underground flowing through various sedimentary rocks or volcanics, or by communicating with 
“ formation waters” or juvenile waters to a considerable extent. Since the lake-supplying spring 
issues at the margin of the Keszthely Mountains’ main karst reservoir system, the above presumption 
is subject to the condition of a markedly direct communication.

Accordingly, on the basis of evaluation of water discharge, heat capacity and hydrochemical 
features it can be stated that the part played by the Keszthely Mountains in the direct recharge of 
water to the Hévíz spring is subordinate.
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NATURAL RESOURCES IN THE KESZTHELY MOUNTAINS

Exploration stage

An up-to-date economic-geologic almonitoring of a region should be based on a very wide applica
tion of knowledge and tools offered by geonomy. The geological understanding of the region, the 
number and quality of exposures and the quantity of pertinent informations are of great practical 
utility as well as contributing to fundamental economic-geological knowledge. From this angle, 
our records on the Keszthely Mts are poorer than those made in another regions of the Transdanubian 
Central Mountains. Altogether 17 published geological studies contain economic-geological data, 
and 14 reports deal with mineral raw materials regarding this region. No detailed geological map 
has ever been published.

The Keszthely Mountains (150 km2) have been explored by diamond drilling to an extent of 
18 drilled metres per 1 km2, on an average. For older drills of poor informative force and noncoring 
drills, the former proportion is 12 m/km2.

Beside some gravimetric and geomagnetic measurement points belonging to the country-wide 
geophysical traverse system, detailed geophysical survey has also been done. In 1969, a gravimetric 
plus geoelectrical survey was executed in the vicinity of Várvölgy. Thereby the basin floor was 
first sketched up roughly and then in 1970 monitored in more details by seismic and geoelectrical 
measurements in the marginal zones where the basement is encountered within 500 m below the 
ground surface.

Detailed geoelectrical profilage was done in 1971 as related to the engineering-geological mapping. 
These measurements were carried out for outlining the basement relief with related faults buried 
by thinner basin deposits.

Economic mineral deposits

Lignite. No workable energy-bearing materials are known in the region concerned. Lignite seams 
of maximum 0.50 to 0.60 m thickness have developed locally in the Upper Pannonian sequences of 
the following localities: between Vállus and Nemesvita, NW of Nemesvita, SE of Rezi, near Felső- 
páhok and N to NW of Balatonederics.

Peat and swamp earth. As described in the chapter for stratigraphy, peat and swamp earth are 
situated in marginal sags to the Mountains. These deposits represent a potential economic value. 
For example, in zones of agricultural land use and forestry it is urgent to supply nutrients to soils 
deficient in organic substances. Advice is to be given to the agriculturists regarding fertiliser applica
tions by peat and swamp earth to amend plant nutritional deficiencies.

The cardinal qualitative and quantitative features of peats and swamp earths involved are given 
in Table 26.

Pyrite-marcasite. According to petrological and chemical tests and analyses, the .sulphide ore is 
composed exclusively of pyrite and marcasite sharing half-and-half parts (52% and 48%, respectively). 
In silty clays showing a metallic mineral content above 1%, pyrite and marcasite average 3.2 weight 
per cent. Involving some locally developed pyrite-concretional mineralized bodies (averaging 20 — 
25% pyrite and marcasite), their amount is 1.8% per metre regarding the full thickness of deposit. 
Consequently, they do not represent economically exploitable reserves.

Fireclay, colour earth. In the region Cserszegtomaj, between 1955 and 1972, reserves of fireclay 
(282,390 metric tons) and colour earth (165,890 tons) were explored according to C, and C2 categories 
(otherwise, “ proved” to “probable” ). Up to 1972, some 53,020 tons of fireclay and 59,016 tons of 
colour earth were mined exhausting thereby 16 dolines, and a total amount of 112, 150 tons was 
sold. In addition, by the exploration of 17 dolines (by means of drilling and tunnelling), the demon
strated new mineral reserves stand at 336,100 tons. Upon analogies, the predictable reserves of 18 
additional sinkholes reconnoitred by geophysical means or upon surface indications, may come to
320,000 tons.
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By these localities, the following raw materials are to be dealt with: selected high-quality clays, 
selected white clay, refractory clay for stove-lining, heat-insulating stamping stuff, crude yellow- 
earth (“ ochre” ) and yellow-earth mill dust 10/0.

Dolomite. The Carnian-Norian Hauptdolomit, which is the principal mountain-building rock 
here, is a valuable raw material, mainly due its physical structure. The Hauptdolomit has a constant 
chemical and mineralogical composition and it shows widespreadly certain peculiarities such as 
being pulverized, gritted or brecciated. Since the local dolomites are widely liable to friability, the 
main products of quarrying are constituted by detritus of diverse particle size.

D o l o m i t e  p o w d e r  (0.01—0.1 mm) is used for the purposes of the glass-making and cer
amic industry as additive agent, if the total iron content does not exceed 0.2%. When being considered 
for scouring dust-making (VIM, VIMEX, SUPERDOL etc.), the material should contain less than 
1% of silica. Dolomite dust of 0.1— 0.5 mm grain size is used for scratch coat, sprinkled coat and as, 
additive for plastering.

D o l o m i t e  g r i t  (5.0 — 10.0 mm) is applied to cover alleys in parks and for garden-making 
so it has certain importance in the development of the coastal zone of Lake Balaton. With a grain 
size of 10.0 to 22.0 mm, it is good as additive for concrete with plums. Dolomite grit of a particle size 
ranging from 10.0 mm to 40.0 mm can be used as fluxing material in open-hearth furnace.

D o l o m i t e  d e t r i t u s  (40.0 — 120.0 mm) is utilizable as fluxing material and, as unsorted 
breakdown material with pieces over 50.0 mm, it is used for road surfacing and as packing rock.

On an annual average, a production of 500,000 m3 (1,400,000 tons) per year of dolomite is prod
uced and commercialized by farmer’s co-operative-man aged quarrying. The demonstrated dolomite 
reserves of Balatongyörök, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy and Cserszegtomaj stood at 149,950,000 
metric tons in 1974.

The dolomite reserves are almost unrestricted, so a proportion of 1:100 is being kept between 
quarrying production and demonstrated stone reserves. A new and hard programme is also to include 
the gradual abandonment of the biggest quarries still being under operation (Vonyarcvashegy, 
Gyenesdiás and Balatongyörök) solicited by the natural environment protection, including the 
search for new stone reserves outside this region (Fig. 27).

Only in the western half of the Mountains, which is free for quarrying, the workable dolomite 
reserves are estimated at 750 million tons. In perspective areas like Cserszegtomaj and Csókakő, 
the exploration of dolomite has beein in progress since 1975. Quarries to be put on these reserves 
outlined by our survey will presumably yield stones of invariably good quality (Tables 27 and 28, 
Fig. 28).

Building-sandstones. At Karmacs, parts of the Upper Pannonian banded to laminated sandstones 
can be used for construction purposes. The pertinent petrological data by averages are shown in 
Table 29.

Samples containing only quarry sap and others under full water absorption were chemically 
analysed in order to establish te water solubility of the carbonate contents (Table 30). Accordingly, 
the CaC03 content was reduced by 4.5 in water. The technological quality of the sandstone in concern 
is shown in Table 31, Figs. 30 and 31.

The lime-cemented, banded or thin-bedded (>  30 mm) sandstone is of good quality and attractive 
as used for walls in high constructions. Laminated to thin-banded varieties (5.0 mm to 30.0 mm) 
with more silicic cement are wanted for “ flat stones” by gardening.

Sandstone is being produced in various quarries. Its wider-scale utilization was started upon 
the results o f the exploration carried out in 1967/1968 on the proposal of the Company for Stone- 
Cuttering and Building Sculpture under the direction of the Hungarian Ministry of Construction 
and Urban Development. Prospectors had reported 18,377,000 tons of workable reserves in two 
areas outlined for quarrying (Fig. 27). The actual production amounts to 20,000 tons/year. Reserves 
are sufficient to meet the demands increased even by an order of magnitude as long as 100 years.
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AGRICULTURAL CONDITIONS

From an agrogeological point of view, there are some damaging factors acting in this mountain 
region. The nature of protective measures to be taken against these damages was also a subject 
of our investigations leading to the results summarized hereafter.

Regarding the formation and leaching of humus, the picture is fairly negative. Under natural 
conditions too, the Keszthely Mountains’ soil types contain such populations of micro-organisms, 
which produce materials of metabolism and decay that are unfavourable to the formation o f aggre
gates. Besides this, it is a common peculiarity all over the dolomite lands of the Central Mountains 
that the reproduction of calcium humâtes cannot keep pace with the extent of soil erosion and 
ploughing. This phenomenon can be brought about by the difference in solubility and mobilization 
between dolomites and limestones motivated by differences in chemical and mineralogical character
istics. Another factor is that implied by the comparative poorness in calcium carbonate of the 
dolomitic parent rock. Consequently, a systematic application of chemicals and organic-mineral 
substances (mainly peat) is necessary to correct organic matters content in the soil.

Soil erosion is controlled by various factors. Besides actions related with land surface morphology, 
the limitation of plant life, forest-cutting etc. have immediate damaging aftermaths. The erosion 
of soils on piedmont plains is most widespread and harmful to agriculture. In a lot of sections Early 
Holocene-Holocene soils are covered by Holocene-Late Holocene beds with detritus embedded. 
This detrital accumulation is interpreted to have formed as result of younger tectonic movements, 
however, the role played by torrential waters should also be involved. Up to our days, many steps 
should be taken to minimize the damaging effect of these seasonal downstreams.

According to water holding and transmitting capacity, soils accumulated in the Keszthely Mts 
can be divided into two groups. Considering that the overburden (soil i.e. humus) is generally 
very thin, the water capacity calculated to 1 m thickness reflects the conditions that prevail in 
the underlying rocks. Soils of poor water capacity, resting on rocks of good transmissivity as well 
as dolomite, limestone, gravel etc., can and should have an improvement in this respect by means 
of thick replenishment involving also the spreading out of peat.
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NATURE CONSERVANCY: ENVIRONMENTAL CONTROL AND CONSERVATION

The principal environmental problems in the Keszthely Mountains are presented by quarries 
operated in the southern boundary zone. These stone pits have to be abandoned and quarrying 
must be replaced to other suitable zones. Some kinds of their impact on environmental conditions 
are well known, thus only a few remarks about their geological bearing are to be dealt with in this 
chapter.

In five years subsequent to the dredging in 1969, a 20-cm-thick mud layer was deposited in the 
bay of Balatongyörök—Vonyarcvashegy (Lake Balaton). This mud is composed of silt which is likely 
forming a “ fine-dispersion” sediment containing 17 — 18% dolomite according to DTG analyses. 
The material of this bottom mud deposit in the main had been worn away from rock surfaces broken 
down by quarrying and then by eroding forces and, finally, it was washed into the lake. Environmental 
controls have been taken by the competent authorities regarding the planned giving-up of quarries 
with an undertaking to carry out the necessary rehabilitation of land with terrain corrections by 
replenishment, sloping and afforestation.

As a result of our investigation, it may be mentioned that all the demand for building-stones 
will be met by the production to be started elsewhere. New zones for quarrying had been chosen 
upon the necessary considerations concerning lithology, surface morphology and environment protec
tion, j>rior to the exploration that has already been started.

By the establishment of the Balaton Highland Nature Conservation District, guarantee is given 
that the preservation of natural features of geological interest in the eastern half of this mountain 
region (Bisekő, reef limestones at Ederics, Szobakő cave etc.) will be secured.

In the west, there are land units and forms as well as Várvölgy, Várhegy at Rezi, the Kut cave 
of Cserszegtomaj, the Vadlány cave of Gyenesdiás, the old gravel pit at Egregy and an open pit mine 
in sinkhole with colour earth near Koponár, have been proposed to be protected in harmony with 
the Hungarian Natural Environment Protection Authority.
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I. tábla — Plate I

MICROFACIES TYPES OF THE CARNÍAN CALCAREOUS MARL 
(Szent Miklós spring)

1. Kinőni eloszlású pelites kalcimikrit mátrixban kalcilutit intraklaszt. 55 X , +nikol.
2. Egyenletes eloszlású kalcilutit-pelit, finom diszperz üledékes textúra. 55 X , +nikol.
3. Ortokemikus, közepesen kristályos kalcit-pátit (posztambientális, sugaras továbbnövekedés) erősen pelites 

kalcilutit mátrixban. 55 X , +  nikol.
4. Bioklasztitok kioldott helyén agyagásvány feldúsulások, koagulátumok kalcimikrit mátrixban. 55 X , II nikol.
5. Idiomorf kalcitkristály metszete pelites kaloilutitban. Az alloklasztikus kalcitok mérete 0,006 — 0,02 mm. 

Az agyagásványok eloszlása egyenetlen, helyenként gömbösen dúsulnak. 55 X , II nikol.
6. Finom kristályos, ortokemikus kalcitgócok pelites kalcilutit mátrixban. Az agyagásványok és a karbonátok 

eloszlása irányítatlan, egyenetlen. 120 X , II nikol.

A KARNI MÉSZMÁRGA MIKROFÁCIESE
(Szent Miklós-forrás)

*  *  *

1. Calcilutite intraclast in finely dispersed argillaceous calcimicrite matrix. X 55, +  N.
2. Calcilutite-clay showing a texture by homogeneously distributed fine particles. X 55, + N .
3. Orthochemical, medium-crystalline calci-sparite (showing post-ambiental, radial growth) set in markedly 

argillaceous calcilutite matrix. X 55, +  N.
4. Clay mineral accumulations in calcimicrite, with coagulates filling the voids left after bioclasts leached away. 

X 55, II N.
5. Idiomorphic calcite crystal in argillaceous calcilutite. Alloclastic calcite grains ranging in size from 0.006 to 

0.02 mm. The distribution of clay minerals is not uniform and even some spherical accumulations are seen. 
X 55, II N.

6. Fine-crystalline, orthochemical calcite aggregates in argillaceous calcilutite matrix. The distribution of clay 
minerals and carbonate particles is unoriented and uneven. X 120, II N.
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MICROFACIES TYPES OF THE CARNIAN CALCAREOUS MARL  
(Szent Miklós spring)

1 — 2. Finom kristályos kalcimikrit és közepes, ill. finom kalcilutit alapanyagban egyenletes eloszlásban helyez
kednek el az agyagásványok, mintegy 15 — 50 p nagyságú aggregátumot alkotva. Helyenként egy-egy allo- 
kalsztikus, finom kalkarenit szemcse látható a csiszolatban. 200 X , +nikol.

3 — 4. Foraminiferák lutitos kalcimikritben, melynek uralkodó szemcsenagysága 5 — 15 p. Fénymikroszkópos 
vizsgálattal nem különíthetők el a kalcit, ill. dolomit anyagú mikritek és lutitok. Jellegzetes az irányítatlan 
textúra.

*  *  *

1 — 2. Aggregates (ranging in diameter from 15 to 50 p) of homogeneously distributed clay minerals set in fine cal- 
cimicrite and medium-to-fine-grained calcilutite. Some alloclastic fine grains of calcarenite are also seen. 
X 200, +  N.

3 — 4. Foraminifers in calcilutite — calcimicrite (ranging in grain size from 5 to 15 p). Calcitic and dolomitic micrite 
and lutite cannot be distinguished under optical microscope. Note the chaxacteristically unoriented texture.

II. tábla — Plate II

A KARNI MÉSZMÁRGA MIKROFÁCIESE
(Szent Miklós-forrás)
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ELECTROMICROGRAPHS OF THE CARNI AN CALCAREOUS MARL
(Szent Miklós spring)

1 — 4. A kőzet zömét alkotó karbonátanyag különböző szemcsenagyságú, osztályozatlan, alloklasztikus kaiéit - 
szemcsékből áll. Idiomorf, ortokemikus eredetű kalcitkristály elvétve fordul elő. A  textúra irányítatlan. 
A szemcsék egyenetlen, éles határa, hézagmentes, szoros illeszkedése jellemző a kőzetre. — A  felvételek 
JEM 100 [X típusú transzmissziós elektronmikroszkóppal, 8 K V  gyorsító feszültséggel, Gevaert Scientia 
23 D 50 lemezre készültek. A  kőzet felületére kb. 10~5 Hg mm-es vákuumban 50 ix vastag szénréteget páro
logtattak. A  replika felvételeket I b r á n y i n é  Á r k o s i  K . készítette.

5 — 6. A kőzet agyagásványainak zöme tömör aggregátumokat alkot, törmelékes (szabálytalan alakú), vékony 
lemezes, montmorillonit típusú. A  szemcsék mérete változó. A  hexagonális, viszonylag ép, kis méretű 
kaolinit lemezkék jól elkülöníthetők. A  kőzetben néhány tűs, léces, valószínűleg illit típusú agyagásvány is 
előfordul. — A kőzet agyagásvány frakciójából készült szuszjienzió beszárítása után, 15°-os szögben, vákuum
ban, palládiummal való legőzölés, leárnyékolás után készültek a felvételek, az előzőekben megadott műszaki 
paraméterek mellett. A felvételeket I b r á n y i n é  Á r k o s i  K. készítette.

*  *  *

1 — 4. The main-constituent carbonate matter is made up of alloclastic, unsorted calcite grains. Idiomorphic, 
orthochemical calcite crystals are rare. The rock texture is unoriented, the grains show irregular and sharp 
boundaries and they are closely packed. — Micrographs made with transmission electron microscope type 
JEM 100 (X, at an acceleration voltage 8 KV, on plate Gevaert Scientia 23 D 50, with the apjilication of a 
50 [X-eoat of carbon desiccated at the surface of specimen under vacuum pressure of about 10-0 mm Hg. 
Photo K . I b r á n y i -Á r k o s i .

5 — 6. Clay minerals in the main show irregular forms and thin laminae indicative of montmorillonite, grouping 
into compact aggregates. The particle size distribution is varied. Comparatively intact, small-size and 
hexagonal laminae of kaolinite can readily be distinguished. There are some needle-shaped or lamellar clay 
minerals, probably of illite type. For technical details, see explanations to 1 — 4. Electromicrographs on 
the clay fraction were made after the desiccation of the suspension, at 15° angle, applying vacuum treatment 
by steaming out palladium, and screening.
Photo K . I b r á n y i -Á r k o s i .

III. tábla — Plate III

A KARNI MÉSZMÁRGA ELEKTRONMIKROSZKÓPOS FELVÉTELEI
(Szent Miklós-forrás)
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BALATONEDERICSI MÉSZKŐ 
(Ederics-hegy)

THE BALATONEDERICS LIMESTONE 
(Ederics-hegy)

1 — 2. Mészszivacsot, mészalgát, Bryozoát tartalmazó zátonymészkő kipreparálódott felszíne (központi zátonytest)
3. Atkristályosodott koralltelep keresztmetszete (központi zátonytest)

* * *

1 — 2. Weathered surface of reef limestone containing calcareous sponges and algae, moreover bryozoans (central 
reef body)

3. Cross-section of recrystallized coral colony (central reef body)

IV. tábla -  Plate IV
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V. tábla — Plate V

A BALATONEDERICSI MÉSZKŐ MIKROFÁCIESE  
(Ederics-hegy)

MICROFACIES TYPES OF THE RALA TONEOER TCS LIMESTONE
(Ederics-hegy)

1. Hydrozoa maradvány finom kalcilutit vagy kalcimikrit kitöltéssel (központi zátonytest). 24 X
2. Globochaete alpina L ombard (központi zátonytest). 17 X
3. Trochammina aff. almtalensis K o e h n -Z a n i n e t t i . Bázismetszet. 75 X
4. Mészalga metszet algadetrituszos környezetben. Biopátit, biomikrit a központi zátony testből. 24 X
5. Kalcimikrites mátrixban algaszkeletek és pelletek (zátony mögötti terület). 75 X
6. Biopátit és biokalkarenit kalcimikrites mátrixban. 75 X

7 — 9. Mollusca, tüskésbőrű, alga, korall, Bryozoa, Hydrozoa stb. maradványokból álló bioklasztit kalcimikrit 
mátrixban. Helyenként — átkristályosodás révén — tovább nőtt kaiéit látható. 55 X

* * *

1. Hydrozoa skeleton filled with calcilutite or calcimicrite (central reef body). X24
2. Globochaete alpina L o m b a r d  (central reef body). X 17
3. Trochammina aff. almtalensis K o e h n -Z a n i n e t t i . Basal section. X 75
4. Calcareous alga in algal detritus. Biosparite and biomicrite from the central reef body. X 24
5. Matrix of calcimicrite with skeletons and pellet of algae contained (back-reef zone). X 75
6. Organic spari te and calcarenite with calcimicritic matrix. X 75

7 — 9. Bioclastite in calcimicritic matrix containing molluscan fragments, echinoderm debris and other constituents 
from algae to corals, bryozoans, hydrozoans etc. Note calcite grains overgrown by recrystallization. X 55
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A BALATONEDERICSI MÉSZKŐ MIKROFÁCIESE 
(Ederics-hegy)

MICROFACIES TYPES OF THE BALATONEDERICS LIMESTONE
(Ederics-hegy)

1. Ophtalmidium sp. biopátitos környezetben (zátony mögötti fácies). 72 X
2. Glomospira sp. biomikrites környezetben (zátony mögötti fácies). 75 X
3. Gyroporella verticillata K a m p t n e r  (zátony mögötti fácies). 24 X
4. Acicullella sp. átkristályosodott algadetritusz mikrites környezetben (zátony mögötti fácies). 75 X
5. Oberhauserella sp. biokalkarenites környezetben (zátony mögötti fácies). 75 X
6. Frondicularia bryzaeformis (Born) biokalkarenites környezetben (zátony mögötti fácies). 75 X
7. Trochammina almtalensis K o e h n - Z a n i n e t t i . Oldalnézet. 75 X
8. Schmidita inflata Fuchs biokalciruditban, ill. biopátitban. Felülnézetben (8) és oldalnézetben (9). 105 X

*  *  *

1. Ophtalmidium sp. in biosparite (back-reef facies). X 72
2. Glomospira sp. in biomicrite (back-reef facies). X 75
3. Gyroporella verticillata K amptner (baek-reef facies). X 24
4. Acicullella sp. in re-crystallized alga-detrital micrite (back-reef facies). x75
5. - Oberhauserella sp. in organic calcarenite (back-reef fácies). X75
6. Frondicularia bryzaeformis ( B o r n ) in  o r g a n ic  ca lc a r e n ite  (b a c k -r e e f  fa c ie s ) . X 75
7. Trochammina almtalensis K o e h n - Z a n i n e t t i . Profile view. X 75
8. Schmidita inflata F u c h s  in organic calcirudite i.e. biosparite. A view from above (8) and profile view (9). 

X 105

VI. tábla -  Plate VI
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VII. tábla -  Plate VII

A K A R N l FŐDOLOMIT KŐZETSZÖVETI JELLEGEI 
(Vállus 3. sz. fúrás)

TEXTU R AL FEATURES OF THE CARNIAN HAUPTDOLOMIT  
(borehole Vállus 3)

1. Az anhedrális, afenokristályos és nagyon finom kristályos (max. 6 f i)  dolomikrit éles határral érintkezik a köze
pesen kristályos, euhedrális, mozaikszövetű dolomikrittel. 50 X , II nikol.

2. Irányított textúrájú dolomikrit. 50 X , -f- nikol.
3. Egyenletes szövetű, finom kristályos (10— 15 p) euhedra dolomikrit. 50 X , +  nikol.
4. Bioklasztit dolomikrites környezetben. 50 X , +  nikol.
5. Közepesen kristályos (50 p) euhedra dolomikropátit. 50 X , +  nikol.
6. Anhedrális, afenokristályos dolomit és finom kristályos, szubhedrális dolomikrit érintkezése. 50 X , +  nikol.
7. Biopátitos dolomikrit. 50 X , +  nikol.
8. Intradolopátit. 50 X , II nikol.

* * *

1. Anhedral aphenocrystal and very fine-grained (max. 5 p) crystalline dolomicrite distinguishable by sharp 
boundaries in medium-crystalline, euhedral, mosaic-textural dolomicrite. X 50, II N.

2. Dolomicrite with oriented texture. X  50, + N .
3. Fine-grained (10— 15 p) crystalline, euhedral dolomicrite showing homogeneously distributed particles. X 50, 

+  N.
4. Bioclastite in dolomicrite. X  50, + N .
5. Medium-crystalline (50 p) euhedral dolomicrosj^arite. x50 , + N .
6. Anhedral, aphenocrystalline dolomite contacting fine-grained crystalline, subhedral dolomicrite. X 50, + N .
7. Biosparitic dolomicrite. X 50, +  N.
8. Intra-dolosparite. x50 , II N.
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VIII. tábla -  Plate VIII

A K A R N I FŐDOLOMIT MIKROLITOFÁCIESE  
(Vállus 3. sz. fúrás)

MICRO-LITHOFACIES OF THE CARNIAN HAUPTDOLOMIT 
(borehole Vállus 3)

1 — 8. Az afenokristályos és igen finom kristályos dolomikrit mátrixban jól látszanak az intrapátitként jelentkező 
finom kristályos dolomikritszemcsék és a nagyobb méretű intraklasztok, amelyek szintén magasabb kristá
lyosodási fokon vannak, mint a kötőanyag. Az intraklasztációs folyamat révén a mátrixban az intrapátit 
szemcsék nem távolodtak túlzottan el egymástól, a peremi részeiken az egykor összefüggő felületek felis
merhetők. A szövetek az autigénbreccsiás makrostruktúrájú kőzetre jellemzők. A kötőanyag és a törmelék 
kristályszemeséinek kontúrja kissé különböző. Az előző főleg euhedrális, míg a klasztos szemcsékben a kris
tályok szubhedrális, részben euhedrális kontúrúak. Az itt bemutatott szöveti jellegek bizonyítják, hogy az 
autigénbreccsiásodás során, az ambientális fázisban, geológiailag is számottevő időkülönbség volt arra, 
hogy a felszakadozó géles üledék és a közéje folyó fiatalabb, lágyabb üledék két kristályos dolomitgenerációt 
alkosson. 50 X , +  nikol.

* * *

1—8. In the aphenocrystalline and very finely crystalline matrix of dolomicrite, intraspurite consisting of fine
grained dolomicrite and larger intraclasts also of a higher-grade crystallinity with regard to the matrix, are 
seen. Owing to the process of intraclastite formation, the intrasparitic grains are not overseparated, and 
even their margins show evidence of a former connection. The above-treated textural peculiarities are indi
cative of intraformational breccias. The grain contours in matrix differ from those of the detritus; the 
former are mainly euhedral and the latter subhedral, partly euhedral. These textural features suggest that 
during intraformational brecciation, in the ambiental phase the younger and softer sedimentary material 
must have flowed into the cracks formed by the stirring up of a jelly-like sediment creating thereby two 
generations of crystalline dolomite. X 50, +  N.
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IX . tábla — Plate IX

A K AR N I FŐDOLOM1T M1KROFÁCIESEI 
(Vállus 3. sz. fúrás)

MICROFACIES OF THE CARN1AN HAUPTDOLOMIT 
(borehole Vállus 3)

1. Pszeduoolitok dolomikritben (36,0 méterből). 50 X , II nikol.
2. Erősen agyagásványos, afenokristályos pszeudoolitok dolomikritben (105,0 m méterből). 50x, II nikol.
3. Dolomit-, ill. agyagásványtartalmú afenokristályos pszeudoolitok finomkristályos dolomitban (26,0 méter

ből).
4 — 5. Biomikrites dolomit (147,0— 150,0 méterközből). 5 0 X , II nikol.
6 — 8. Pszeudoolitok biopátitos dolomitban (260,0 — 267,0 méterközből). 50x, II nikol.

* * *

1. Pseudo-ooliths in dolomicrite (36.0 m of depth). X50, II N.
2. Markedly argillaceous, aphenocrystalline pseudo-ooliths in dolomicrite (105.0 m). X  50, II. N.
3. Dolomite-bearing or argillaceous, aphenocrystalline pseudo-ooliths in finely crystalline dolomite (26.0 m). 

4 — 5. Biomicritic dolomite (147.0— 150.0 m). X50, II N.
6 — 8. Pseudo-ooliths in biosparitic dolomite (260.0 — 267.0 m). X  50, II N.
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A K A R N I FŐDOLOMIT M IK R OBIOFÁCIESE1 
(Vállus 3. sz. fúrás, 46 — 210 méterközből)

MICRO-BIOFACIES OF THE CARN I AN HAUPTDOLOMIT  
(borehole Vállas 3, depth interval of 46 — 216 m)

1 — 8. Algás, foraminiferás, mészszivacsos, holothuroideás bioklasztit (extrabiopátit és extrabionlikrit). Az ős
maradványok anyaga főleg kaiéit, aragonit. Erősen eltérnek a tiszta dolomikrites környezettől. Az algákon 
utólagos oldódás és kisebb átkristályosodás jelei mutatkoznak. 50x, 1. és 8. kép +  nikollal, 2 — 7. képek 
II nikollal készültek.

*  *  *

1 — 8. Algal, forain inifei al, calcareous, sponge and Holothuroidea-bearing bioclastite (extra-biosparite and extra- 
biomicrite). The skeletons are composed largely of calcite and aragonite. Note the marked difference 
from pure dolomicrite. Algae show solution marks and, to a minor extent, traces of re-crystallization. X 50, 
+  N for 1 and 8, II N for 2 to 7.

X . tábla — Plate X
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A KARNI FŐDOLOMIT MAKROSZÖVETI JELLEGEI 
(Vállas 3. sz. fúrás)

MEGASCOPICAL TEXTU R E FEATURES OF THE CARNÍAN HAUPTDOLOMIT
(borehole Vállas 3)

1. Kissé breccsiás, sejtüreges, másodlagos porozitású, tömött, szürke dolomit. (134,2 méterből.)
2. Világosszürke, tömött dolomit, helyenként vékonyhéjú Mollusca héj töredékkel. (147,7 méterből.)

3 — 4. Stromatolites dolomit. Algaszőnyeget és annak felszakadozott darabjait tartalmazó bioklasztit. A 3. képen 
jól kivehetők a tipikus „madárszemek” (bird’s eyes). (205,0 és 209,0 méterből.)

5. Tömött, szürkésfehér, igen finomszemcsés dolomit. (168,6 méterből.)
6. Kissé repedezett, kalcitos repedéskitöltésű, szürkésfehér, tömött dolomit. (246,0 méterből.)

* * *

1. Slightly brecciated, cellular (secondary porosity), compact, grey-coloured dolomite (134.2 m).
2. Light-grey, compact dolomite, sporadically with thin molluscan shells (147.7 m).

3 — 4. Dolomitic stromatolite. Bioclastite showing algal mats and their disrupted fragments. Note the typical 
“ bird’s eyes” in figure X I /3 . (205.0 and 209.0 m).

5. Compact, greyish-white-coloured, fine-grained dolomite (168.6 m).
6. Compact, greyish-white dolomite showing a few cracks with calcite infilling (246.0 m).

X I. tábla — Plate XI
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AUTIGÉNBRECCSIÁSODÁS A K A R N I FŐDOLOMITBAN  
(Vállus 3. sz. fúrás)

INTRAFORM ATIONAL BRECCIATION IN  THE CARNIAN HAUPTDOLOMIT
(borehole Vállus 3)

XII. tábla -  Plate X II

1 — 6. A különböző mértékű autigénbreccsiásodás eredményeként létrejött kőzettípusok felületi csiszolatai. — 
Az ambientális fázisban a félig konszolidálódott üledék felszakadozik és az egyes darabok közé fiatalabb, 
lágyabb üledék folyik be.

* * *

1 — 6. Polished sections of various samples of rocks produced by intraformational brecciation. — The result of 
precipitation of younger and softer sediment in disruption cracks of semi-consolidated sedimentary material 
during ambiental phase is appreciable.
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SPOROMORPHÁK A K AR N I FŐDOLOMIT RÉTEGEI KÖZÉ TELEPÜLT AGYAGBÓL
(Vállus 3. fúrás, 400,0 m)

SPOROMORPHAE FROM CLAY BED INTERCALATED IN THE CARNIAN HAUPTDOLOMIT
(borehole Vállus 3, 490.0 m)

XIII. tábla -  Plate XIII

1. Inaperturopollenites sp.
2. Ginkgocycadophytus sp.
3. Ephedripites sp.
4. Porcellispora sp.
5. Ballosporites hians Mahler
6. Paracirculina sp.
7. Zonotriletes Form a I.
8. Enzonalasporites sp.
9. Monoletes (?) indet.

10. Krausellisporites dentatus Leschik
11. P  atinasporites densus Leschik
12. Styxisporites cooksonae K laus
13. Camarozonosporites rudis (Leschik) K laus
14. Tuberculatisporites hebes Leschik
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XIV. tábla -  Plate XIV

SPOROMORPHÁK А К  AR N I FŐDOLOMIT RÉTEGEI KÖZÉ TELEPÜLT AGYAGBÓL
(Vállus 3. sz. fúrás, 490,0 m)

SPOROMORPHAE FROM CLAY BED INTERCALATED IN THE CARNIAN HAUPTDOLOMIT
(borehole Vállus 3, 490.0 m)

1. lietitriletes sp.
2. Toroisporis auritorus R einh ,
3. Porcellispora longdonensis (Clarke) Scheuring

4. Foveosporites sp.
5. Paraconcavisporites lunzensis K laus
6. Ovalipollis ovalis K rutzsch
7. Sporites indet.
8. Micrhystridium  sp.
9. Aratisporites sp.

10. Gyclina sp.
11. Porcellispora sp.
12. Patinasporites sp.
13. Aulisporites astigmosus (Leschik) K laus
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XV. tábla -  Plate X V

1 — 4. Aprózódó, gyüredezett, tektonizált karni fődolomit feltárásai a vállus— balatongyöröki erdészeti út mentén.
5. Rétegzett karni fődolomit Büdöskút-pusztától délre, az erdészeti út mentén. 5— 10 om-es rétegek válta

koznak 40 — 50 cm vastag padokkal.
ti— 7. Közvetlen egymás mellett a vastagpados karni fődolomitból kimálló tömbök és a vékonyréteges, tektonizált 

dolomit a vállus—balatongyöröki erdészeti út mentén.
8. A Bisekő meredeken álló, vastagpados fődolomit rétegfeje.

* * *

1 — 4. Outcrops of faulted Carnian Hauptdolomit showing gritty weathering and minor folds along the forest 
way Vállus —Balatongyörök.

5. View of stratified Carnian Hauptdolomit along the forest way running south of Büdöskút-puszta. it is com
posed of strata 5 to 10 cm thick alternating with beds ranging in thickness from 40 to 50 cm.

6— 7. Thick-bedded Carnian Hauptdolomit, showing bloeky weathering, set beside thin-bedded faulted dolomite.
8. Foreset of thick-bedded Hauptdolomit dipping at high angles at Bisekő.
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1 — 6. A  karni fődolomit erősen aprózódó változatait fejtő kőbányák a hegység déli peremén, Balatongyörök, 
Vonyarcvashegy, Gyenesdiás határában. A  környezetvédelmi szempontból leállítandó kőfejtők rendkívül 
nagy feltárásaiban a fődolomit települési, tektonikai és strukturális viszonyai jól tanulmányozhatók.

I — 6. Quarries in Carnian Hauptdolomit being under breaking down by eroding forces in the southern boundary 
zone of the Keszthely Mountains near Balatongyörök, Vonyarcvashegy and Gyenesdiás. Features such as 
mode of occurrence, physical rock structure and tectonic displacements can readily be studied in these 
quarries that must be abandoned for reasons by natural environment protection.

XVI. tábla -  Plate XVI

166



167



X V II. tábla -  Plate XVII

A NÓRÍ FŐDOLOMIT MEGALO ОШ  FAUNÁJA  
[a Dobogó-tetőről (1 — 4., 8 — 9.) és a Biked-tetőről (б — 7.)]

MEGA LOI HINTS OF1 THE NORIAN HAUPTDOLOMIT  
(Dobogó-tető: 1 — 4, 8 — 9 and Biked-tető: 5— 7)

1 — 4. Dicerocardium curionii Stopp.
5 — 6. Megalodus seccoi Par .
7 — 9. Dicerocardium curionii Stopp.

Darnai-Dornyai B. gyűjtése, det. V éghné N eubrandt E, —Collected by В. Darnai-D ornyai and deter
mined by E. V égh-Neubrandt
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XVIII. tábla -  Plate XVIII

К AKTI KORÚ RÉTEGES, SZARUKÖVES, H ELYEN K ÉN T MÁRGÁS KÜLLEM Ű DOLOMIT
VÉKONYCSISZOLATAI 

(Rezi, akasztódombi kőfejtő)

THIN SECTIONS OF STRATIFIED,
CHERT Y, AT PLACES M ARL-LIKE RHAETIC DOLOMITE 

(Rezi, Akasztódomb quarry)

I —9. A  kőzet irányítatlan textúrájú, finom szemcséjű és nagyon finom szemcséjű dololutitból áll (4 — 62 p 0 ). 
Helyenként mozaikszerkezetű, gócokban jelentkező dolomikritet (5. kép) találni a kőzetben. A  márgás 
küllemnek tehát mikroszerkezeti és genetikai okai vannak. Az 5 p-nál kisebb agyagásvány szemcsék igen 
egyenletes eloszlásúnk. Bioklasztitot még biomikrit formájában sem találtunk a csiszolatokban. Helyenként 
átkristályosodási mozaik jelentkezik anhedrális szemcsekontúrral. Összegezve: a kőzet — a csiszolatok 
alapján — mikrokristályos, allokemikus dolomitnak minősíthető. 7 2 x , -fnikol.

*  *  *

1 — 9. Rocks consisting of finely to very finely grained dololutite (4— 62 p) showing unoriented texture and con
taining aggregates of mosaic-structural dolomierite (5). Its marl-like appearanсe is due to micro-structural 
and genetic reasons. Clay mineral particles smaller than 5 p are homogeneously distributed. There are no 
bioclasts even in the form of biomicrite. Mosaic structures with anhedral grain contours indicative of re- 
crystallization are also recognizable. On the basis of thin section study, the rock may be taken for allochemical 
dolomite. X  72, + N .
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X IX . tábla -  Plate X IX

A RAETI K O RÚ  MÉSZKŐLENCSÉS, RÉTEGES DOLOMIT MOLLUSCA FAUNÁJA
(Rezi, akasztódombi kőfejtő)

MOLLUSCAN FAUNA FROM BEDDED RHAETIC DOLOMITE CONTAINING LIMESTONE LENSES
(Rezi, Akasztódomb quarry)

1—2. Promathildia winkleri K l i p s t e i n . 4,5 X
3. Promathildia winkleri K l i p s t e i n . 10 X
4. Promathildia subnodosa M ü n s t . 10 X
5. Promathildia sp. 20 x
6. Undularia scalata S c ii l o t h . 1,5 X
7. Zygopleura obliquescostata B b o n n . 10 x

8 — 9. Pseudocry salis cf. stotteri depressa K i t t l . 10 X 
10. Coelostylina karreri K i t t l . 10 x  

11 — 12. Coelostylina conica MÜNST. S x  
13. Loxonema sp. 10 x
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X X . tábla -  Plate X X

A KAETI KORÚ MÉSZKŐLENCSÉS, RÉTEGES DOLOMIT MOLLUSCA FAUNÁJA. 10 X
(Rezi, akasztódombi kőfejtő)

MOLLUSCAN FAUNA FROM BEDDED R HAETIC DOLOMITE CONTAINING LIMESTONE LENSES
(Rezi, Akasztódomb quarry)

1. Neritaria plicatilis K lipstein
2. Euomphalus cassianus K oken 
II. Coelostylina karreri K ittl

4 — 5. Dentalium undulatum Münst.
6. Serpula sp.
7. Dentalium undulatum Münst. 

8 — 9. Cardita sp.
10. Modiola sp.

11 — 12. Cardita sp.
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X X I. tábla -  Plate X X I

ELECTROMICROGRAPHS OF THE W H ITE KAOLINITIC CLAY
(Cserszegtonmj)

1., IS., 5., 6. A kőzet szubmikroszkópos üledékszerkezeti struktúrája a lemezes agyagás vány szemcsék vízi leüle
pedésére utaló elrendeződését mutatja. Jól kivehetők a finoman diszperz üledékben az 1 fz körüli karconátok 
és egy több fi, nagyságú kvarcszemcse is felismerhető (II. kép). Atnövéses kristályalakzatok, ortokemikus jellegek 
nem észlelhetők. — A felvételek a 111. tábla 1 — 4. képeivel azonos műszaki paraméterek mellett készültek.

2., 4. A vízi leülepedésre utaló koagulátumok mérete sem sokkal haladja meg a néhány fz-t (2. kép). A főleg kaolinit 
típusú agyagásvány-szemcsék nagyrészt közel azonos méretűek, közepesen ép kontúrnak, kis mértékű kioldást 
és törmelékesedést mutatnak. — A felvételek a IJ  I. tábla 5 —ö. képeivel azonos műszaki paraméterek mellett 
készültek.

A FEHÉR KAOLIN ITES AGYAG ELEKTRONMIKROSZKÓPOS FELVÉTELE]
(Cserszegtonmj)

1, I], 5 and 6. Photographs showing sub-microscopical sedimentary structure formed by the deposition in water 
of the laminae of clay minerals. J n the finely dispersed material carbonate grains (about 1 fz) and quartz particles 
(a few (z) are distinguished (3). No crystals with growth or orthochemical features are recognizable. — For 
technical details, see Table III : 1 — 4.

2 and 4. Coagulated aggregates of clay minerals do not exceed a few jz (2) ; some grains, mainly of kaolinite, show 
nearly the same thicknesses, fairly intact contours, weak traces of solution and friability. — For technical 
details, see Table II 1: 5 — 6.
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ELECTROMICROGR APHS OF OCHRE-COLOURED KAOLINIT ГС CLAY
(Cserszegtomaj )

1., 8. A rendszertelenül elhelyezkedő agyagásvány kristályok között néhány 0 ,1— 0,2 pi nagyságú tűs kristály
látható — főleg a kaolinitlemezek peremén — utólagos kiválásként. — A felvételek a 111. tábla 1—4. képeivel 
azonos műszaki paraméterek mellett készültek.

2., 4. A  hatszögletű, 0,4— 1,1 pi átmérőjű, többé-kevésbé ép kontúréi kaolinit lemezek mellett 0,1 — 0,3 pi átmérőjű
montmorillonit kristályok helyezkednek el. — A felvételek a III. tábla 5 — 6. képeivel azonos műszaki para
méterek mellett készültek.

* * *

1 and 8. Some epigenetic needle-shaped crystals (0.1—0.2 pi) formed mainly at the edge of kaolinite laminae are
seen in a substance of irregularly distributed clay minerals. — For technical details, see Table II I : 1 —4.

2 and 4. More or less intact hexagonal laminae of kaolinite (0.4— 1.1 pi) together with montmorillonite crystals
ranging in size from 0.1 to 0.3 li. — For technical details, see Table III: 5 — 6.

X X II. tábla -  Plate X X II

AZ OKKERSÁRGA К ДО UNITES AGYAG ELEKTRONMIKROSZKÓPOS FELVÉTELE
(Cserszegtomaj )
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X X III. tábla -  Plate X X III

ELECTROMICROGRAPHS OF VIOLET-REDDISH KAOLINITIC CLAY
(Cserszegtomaj )

1., 3., 5. Két különböző méretű hexagonális agyagásvány lemezek vannak ebben a kőzetváltozatban is. Az aggre
gátumokat felépítő lemezes kristályok rendszertelenül helyezkednek el, s kizárólag a 001 lap szerint illeszked
nek. — A  felvételek a III. tábla 5 — 6. képeivel azonos műszaki paraméterek mellett készültek.

2., 4., 6. Az agyagásvány-lemezek elhelyezkedésében bizonyos rendezettség mutatkozik, ez a felületre való leüle
pedéskor a minimális vízmozgást jelzi (főleg a 4. képen). A másodlagosan képződött hidrargillit, ill. gibbsit 
tűk gócokba csoportosulnak (2. kép). — A felvételek a III. tábla 1 — 4. képeivel azonos műszaki paraméterek 
mellett készültek.

5Ц *  *

1, 3 and 5. Photomicrograph of rock which is composed of hexagonal laminae of clay minerals showing two distin
guishable categories of size. Aggregates are made up of irregularly distributed laminae of crystals which are 
related one to another according to the face (001). — For technical details, see Table III : 5 — 6.

2, 4 and 6. Lamine of clay minerals showing a certain trend of arrangement which may be indicative of very 
moderate water movement during deposition (shown mainly by fig. 4). Needles of secondary hydrargillite and 

gibbsite form aggregates (2). — For technical details, see Table III : 1 — 4.

A LILÁSVÖRÖS KAOLINITES AGYAG ELEKTRONMIKROSZKÓPOS FELVÉTELEI
(Cserszegtomaj)
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A K A O LIN ]TES AGYAG NANNOPLANKTON EGYÜTTESE
(Koponár)

:i000 X

NANOPLANCTONIC FOSSIL ASSEMBLAGE FROM THE KAOLINITIC CLAY
(Koponár)

1 — 9. Gyclicargolithus floridanus (Roth et H a y ). 1, 2, 3 — 9. +nikol, 2b Jl nikol.
10— 11. Gyclicargolithus sp. +  nikol.

12. Helicopontosphaera of. euphratis (Ha y ). +  nikol.
13. Zygrhablithus bijugatus (D e f l .). 13a +  nikol, 13b [I nikol.
14. Discoaster barbadiensis Tan

15 — 19. Coccolithus pelagicus (W a l l i c h ). 15., 17a, 18a, 19. +  nikol, 16., 17b, 18b II nikol.
20. Gyclicargolithus abisectus (M ü l l e r ). +  nikol.

X X IV . tábla -  Plate X X IV
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X X V . tábla -  Plate X X V

A KAOLINITES AG YAG NANNOPLANKTON EGYÜTTESE
(Koponár)

3000 X

NANOPLANCTONIC FOSSIL ASSEMBLAGE FROM THE KAOLINITIC CLAY
(Koponár)

1 — 2. Reticulofenestra sp. la, 2 a n ik o l, lb, 2b II nikol.
3. Cyclococcolithina form osa  (K amptner). 3a II nikol, 3b +  nikol.
4. Reticulofenestra cf. lockeri Müller. +  nikol.
5. Sphenolithus furcatolithoides Looker. +  nikol.

6 — 8. Reticulofenestra bisecta (H ay  et al.). +nikol.
9— 11. Sphentolithus moriformis (Brönn. et Strander). 9a, 10a, l la  +  nikol; 9d, 10b II nikol; 9b, lOd hossz- 

tengelye 45° szögben áll a II nikolokkal; 9c, 10c, lib  hossztengelye 45° szögben áll a +nikolokkal. 
12. Sphenolithus furcatolithoides Locker. II, + ,  és 45° szögben álló nikolokkal.

13 — 15. Sphenolithus moriformis (Brönn. et Strander). 14a -f nikol ; 13, 14b hossztengelye 45° szögben áll a 
II nikolokkal; 14c, 15 hossztengelye 45° szögben áll a +  nikolokkal.

16. Lanternithus minuthus ? S t r a n d e r . +  nikol.
17. Sphenolithus pseudoradians Braml. et W iL O . 17a +  nikol; 17b hossztengelye 45° szögben áll a +  

nikolokkal
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A CONGERIA UNGULA CAPRAE SZINT 
(Kh. 9. sz. fúrás, 77 m)

THE CONGERIA UNGULA CAPRAE HORIZON  
(borehole Kh 9, 77 m)

1—4. Alloklasztikus kalcimikrit, bioklasztit, kaolinit típusú agyagásványok és hintett ortokémikus pirít alkotja a 
szürke, agyagos mészkövet. 60 X , II nikol.

5. Bemosott Foraminiferák és Ostracoda metszetek a mészkőben. 60 X , II nikol.
6. Helyenként nagyobb méretű, szabályos kristályokat alkotó pirít képződött a mészkőben. 60 X , II nikol. 

7 — 8. Bioklasztikumok, bemosott algadetritusz és Ostracoda maradvány a mészkőben. 60 X , II nikol.

* * *

1 — 4. Grey-coloured argillaceous limestone consisting of alloclastic calcimicrite, bioclasts, kaolinite-type clay 
minerals and disseminated orthochemical pyrites. X 60, II N.

5. Derive forarninifers and ostracods in limestone. X 60, II N.
6. Individual well-developed crystals, some of a larger size, formed in limestone. X 60, II N.

7 — 8. Bioclasts by derived algal detritus and ostracods in limestone. X 60, II N.

X X V I. tábla -  Plate X X V I
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X X V II. tábla -  Plate X X V II

A FELSŐ-PANNÓNIAI ALAPBRECCSIA FELTÁRÁSA  
(Gyenesdiás)

UPPER IJANNONIAN BASAL BRECCIA 
(Gyenesdiás)

1. A Boldogasszony kápolnánál közvetlenül a karni fődolomitra települő durva dolomittörmelék felfelé finomodó, 
ugyancsak monomikt breccsiába megy át.

2. A Vadleány-barlangban a dolomittörmelék-szemcsék 10 — 30 mm nagyok, kissé görgetettek. A  finomabb szem
cséjű dolomitkőzetliszt, dolomit homok törmelékben is alig van idegen anyag. Alárendelten kvarchomok talál
ható a rétegek között. Felül durva-, középszemcséjű kvarchomokkő települ, mely mésszel cementálódott.

* * *

1. Coarse detritus of dolomite resting immediately on the Carnian Hauptdolomit at the Boldogasszony chapel, 
grading into similarly monomict breccia getting upwards successively finer-grained.

2. Weakly rounded dolomite detritus (10 to 30 mm) in the Vadleány cave. The composition of the silty to arena
ceous fraction is almost completely dolomitic. There are quartzsand layers interbedded. The top layer is com
posed of coarsely to medium-grained quartz sandstone with calcareous cement.
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X XV III. tábla -  Plate X XV III

A CONGERI A  BALATONICA SZINTBE TARTOZÓ KŐZETLISZTES AGYAG  
SCANNING-ELEKTRONMIKROSZKÓPOS FELVÉTELEI

ELECTROMICROGRAPHS OF SILTY CLAY BELONGING  
TO THE CONGERI A BALATONICA HORIZON

1 — 6. A  törmelékes eredetű kvarc, karbonát és agyagásvány kristályegyedek szoros illeszkedéssel aggregátumokat 
alkotnak. Az aggregátumok között laza kapcsolat van. A  nagy pórustérfogat az aggregátumok közötti 
üregekből adódik. A  GOOx nagyítású felvételekből kitűnik a teljesen irányítatlan elrendeződés, az agyag
ásvány-lemezek sem rendeződtek a 001 lap szerint, amiből következik, hogy a szállítás és leülepedés nem 
kristályegyedenként történt, hanem aggregátumok szerepeltek diszperz részecskékként az ülepedés során. 
Mind a kristályegyedek, mind az aggregátumok szemcseméretei is bizonyos határok között változók, osz- 
tályozatlanok.
A  felvételek Párizsban készültek a Laboratoire de Géologique du Muséum National d’Histoire Naturelle
ben. -  I., 3., 5. =  GOOx; 2., 4., 6. =  6000x.

*  *  *

1 — 6. Quartzite detritus with carbonate particles and clay minerals constituting closely packed aggregates which 
are, in turn, separated by voids implying high rock porosity. Photomicrographs ( X 600) show a completely 
unoriented texture including laminae of clay minerals with no orientation according to (001). This seems 
testifying to the deposition of particle aggregates instead of the settling down of individual crystals. Re
garding grain size, crystals and aggregates are likewise unsorted. Photomicrographs made in Laboratoire de 
Géologique du Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris. — X600: 1, 3, and 5, X 6,000: 2, 4 and 6.
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X X IX . tábla -  Plate X X IX

A FELSŐ-PANNÓNIAI VÉKONYRÉTEGES, LEMEZES HOMOKKŐ  
ELEKTRONMIKROSZKÓPOS FELVÉTELEI 

10 000 X

ELECTROMJCROGRAPHS OF THE UPPER PANNONIAN BANDED  
TO LAMINATED SANDSTONE

1 — 8. A  meszes kötőanyagú homokkő kvarcszemcséi között a finom mésziszap együttes leiilepedésű, elsődleges 
kötőanyag. A  kvarcszerncsék lépcsős, sávos felületűek. A mésziszap törmelékes eredetű kaiéit, kalcilutit. 
A  kvarcszemcsék és a kalcilutitból álló aggregátumok laza kapcsolatú, elkülönült szigeteket alkotnak. A  3. 
és 6. kéjnek nagyobb kvarcszemcsék felületét ábrázolják a hozzájuk tapadó finom kalcitszemosék és töre
dékes agyagásvány-lemezek lenyomataival. A  8. kéjnen másodlagos kiválási! kovagél szemcsék láthatók. — 
A felvételek a III. tábla képeivel azonos műszaki paraméterek mellett készültek.

* * *

1 — 8. The calcareous cement between quartz grains is syngenetic i.e. primary matrix consisting of calcite (caleilu- 
tite). The quartz grains show uneven, striped surface and they are isolated from the calcilutite aggregates. 
Figs. 3 and 6 show larger quartz grains with calcite particles and prints of fractured laminae of clay minerals 
sticking thereon. Photo No. 8 presents the sight of jnarticles derived from secondary silica gel. — For technical 
details, see Table III.
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A FELSŰ-PANNÓNIAI VÉKONYRÉTEGES, LEMEZES HOMOKKŐ  
ELEKTRONMIKROSZKÓPOS FELVÉTELEI 

12 000 X

ELECTROMICROGRAPHS OF THE UPPER PANNONIAN  
T H IN -ВANDED -TO -LAM INATED SANDSTONE

1 — 8. A  felvételek a kovás kötőanyagú homokkőből készültek, s olyan kvarcszemcséket ábrázolnak, melyeken 
kovagól szemcsék vannak. A  peremeken a másodlagos kovásodás, mint cementáló tényező jelentkezik. — 
A felvételek a III. tábla képeivel azonos műszaki paraméterek mellett készültek.

* * *

1—8. Photomicrographs of sandstone with siliceous cement whose quartz grains display imposed particles from 
silica gel. The margins show secondary silicification playing a part in cementation. — For technical details, 
see Table III.

X X X . tábla -  Plate X X X
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X X X I. tábla -  Plate X X X I

A FELSŐ-PANNÓNIAI VÉKONYRÉTEGES, LEMEZES HOMOKKŐ  
VÉKONYCSISZOLATI FELVÉTELEI

THIN SECTION PHOTOMICROGRAPHS OF THE UPPER PANNONIAN  
TH IN-BANDED -TO -LAMINATED SANDSTONE

1 — 6. A különböző szemcsenagyságú homokkőtípusok felvételei jól osztályozott, alig koptatott kvarcszemcséket, 
törmelékes karbonátszemcséket, utólagos piritkivélást, valamint elég sűrű üregességet mutatnak. 25 X , 
+  nikol.

* * *

1 — 6. Sandstone tyj)es of diverse grain size distribution showing groups of well sorted, hardly rounded quartz 
particles, moreover carbonate grains and epigenetic pyrites. Note the fairly marked porosity. X 25, +  N.
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