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A Nagybakony és a vele szomszédos területek kavicselőfordulásai 
nagy részének sem korára, sem származására, sem pedig ősföldrajzi elterjedé
sére vonatkozólag nem állnak biztos adatok rendelkezésünkre. A mély
fúrási adatokból (Zirc, Dudar, Eplény, Olaszfalu, Nagyesztergár, Bakony- 
csernye, Kisgyón, Várpalota) még nem vonhatunk le biztos következtetést 
a kavicsok korára. Ezekből többnyire csak a kavics fekvőjét ismerhetjük meg, 
a fedőt — mely kordöntő lehetne — legtöbb esetben nem. Ha meg is van, 
egészen fiatal, pleisztocén-holocén üledék, amely nem szolgáltat korjelző 
bizonyítékot.

A Szádeczky K ardoss E. és Strausz L. által ismertetett kavicselemző 
módszerek sem vezettek biztos eredményre. A Csórtól Veszprémig és Zirctől 
Bakonycsernyéig terjedő kavicstakarók felszíni előfordulásában semmiféle 
szerkezet, keresztrétegződés, irányítottság sem figyelhető meg. Nem állapít
ható meg tehát a kavicsot mozgató egykori folyó iránya, hossza és szakasz- 
jellege. A kavicsok gömbölyítettségének és szemnagyságának vizsgálata 
sem szolgáltatott elfogadható adatokat és bizonyítékokat a kavics képződési 
idejére és eredetére vonatkozólag. Idáig egykorúnak ta rto tt és nevezett 
kavicsfoltok anyagának gömbölyítettségi és szemnagysági vizsgálata nagyon 
eltérő eredményeket adott.

A kavicsok korára és származására nézve legdöntőbb bizonyítékokat 
a kőzettani vizsgálat szolgáltatta.

A kavicsok osztályozása

I. Anyag alapján háromféle kavics különböztethető meg:
A) Csak paleozóos képződményekből keletkezett kavics (fülei Kőhegy 

pannon kavicsa).
B) Mezozóos képződmények (dolomit, mészkő és mészmárga anyag) 

(Várpalota, Csór, inotai pleisztocén törmelékkúpok).
C) Paleozóos, mezozóos és paleogén képződmények mállásából keletke

zett kavicsok (miocén szárazföldi és partszegélyi kavicsok).
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II. A kavicsok korszerinti beosztása
1. Permi alapkonglomerátum.
2. Oligoeén kavics, konglomerátum.
3. Miocén kavics, konglomerátum: a) helvéti szárazföldi, fatörzsmarad- 

ványos kavics, b) tortónai partszegélyi konglomerátum.
4. Szarmata kavics.
5. Pannon kavics.
6. Pleisztocén: a) dolomitkavics, b) kvarckavics.
7. Óholocén kavics.
Perm. Konglomerátum a fülei Kőhegyen kis foltban D-i 25—30°-os 

dőléssel nyomozható a felszínen. Ennek anyaga a közelben lévő paleozóos 
kristályos kőzetek pusztulásából származik.

Oligoeén. Kavics és konglomerátum a szápári kőszénbánya feltárásában, 
Csetény K-i részén az országút melletti nagy feltárásban és Jásd határában 
található kis foltokban a felszínen. Az oligoeén kori, enyhe DK-i dőlésű 
homokkal váltakozó kavics és konglomerátum anyaga főleg kvarc, kvarcit, 
lidit, permi vörös homokkő, csillámpala, elvétve amfibolandezit, trachit, 
triász-júra-kréta és eocén mészkő és márga apró és nagyobb szemű tör
melékéből áll. Fúrási adatok alapján a kavics vastagsága 10—20 m-re tehető.

Miocén. Az É-i és D-i Bakonyból nagykiterjedésű mediterrán kavics- 
takaró ismeretes. A kavics anyagára nézve kétféle lehet: a) idősebb vörös 
agyagos, terresztrikus, fatörzsmaradványos helvéti kavics, b) tortónai part
szegélyi meszes kavics és konglomerátum.

A kavicstakaró összefüggő nagy foltokban inkább a D-i Bakonyban, 
Márkó, Herend, Városlőd, Devecser környékén nyomozható. Az ÉK-i Bakony
ban már csak kisebb foltokban van meg a felszínen. Összefüggő nagyobb 
foltokban, nagy vastagságban 450 m-es t. sz. f. magasságban csak Eplény, 
Zirc, Olaszfalu körül van meg a felszínen a fatörzsmaradványos szárazföldi 
kavics.

ÉK-en Nagyesztergár, Dudar, Csetény környékén csak kis foltokba* 
a lösz alól bukkan a felszínre a miocén kavics.

Gyulafirátót, Hajmáskér, Veszprém-külső vasútállomás, Jutaspuszta 
környékén kb. 200—250 m-es t.sz.f. magasságon megint összefüggő nagyobb 
foltokban lép föl a fatörzsmaradványos mediterrán kavics. Jutaspusztánál 
a vasút melletti feltárásban konglomerátum alakjában bukkan a felszínre.

Veszprémtől Ny-ra, Csatárpusztánál a régebben mediterránnak tér
képezett kavics fúrási szelvények és aknák alapján új pleisztocénnek, lösznél 
fiatalabbnak bizonyult. Valószínűleg a márkói Д 289-nál lévő miocén kavics 
átmosása útján került az alacsonyabb térszínen fekvő löszre és azt mint 
kavicstakaró fedi.

A miocén kavics K-en Öskü és Várpalota között Bántapusztánál 
180—200 m-es t. sz. f. magasságban található. Itt biztosan megállapítható 
a kavics rétegtani helyzete. A triászra települő, fatörzsmaradványos kavicsra 
ugyanis a lajtamészkő transzgredál. A lajtamészkő közé partszegélyi üledék
ként vékonyabb-vastagabb, helvéti kavicsból származó, meszes kötőanyagú 
kavics és konglomerátum rakódott le.
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Az egykorúnak tarto tt, de különböző t. sz. f. magasságokon települő 
kavicsfoszlányok helyzetét az ÉNy — DK-i irányú törésekkel és vetődésekkel 
magyarázhat j uk.

A helvéti kavicsok kőzettanilag főleg kvarc, kvarcit, fekete agyag
pala, lidit, csillámpala, gneisz, vörös homokkő, kvarcandezit, amíibolandezit, 
konglomerátum, triász-júra-kréta és eocén mészkő, ritkábban dolomit 
törmelékéből állanak. A kavicsszemek eléggé koptatottak, dió-, tojás-, 
gyermekfej nagyságúak. A tengeri tortónai kavics apyaga kissé koptatottabb 
és osztályozottabb, mint a szárazföldi kavicsé.

Strausz  L. a „mediterrán" kavics óriási tömegét 1. a kristályos alap
hegységből, 2. a permi alapkonglomerátum felaprózódásából származtatja.

Szarmata kavics eddig a felszínről nem volt ismeretes. A várpalotai 
homokbányától DK-re а Д 125 körüli és a péti Csererdő felszínét borító, 
0,50—4—5 m vastag kavicstakarót, valamint a veszprémi országút 27,4 km- 
kövénél lévő útbevágás kavicsát a vizsgálati eredmények alapján szarmata 
korúnak tartom. Számos fúrási szelvény, az ásvány-kőzettani vizsgálat és 
a felszínen lévő kavics települése azt bizonyítja, hogy a kavics pannonnál 
idősebb. A Csererdőben lemélyített fúrások szelvénye szerint a szarmata 
tarka agyag 30—40 m-en keresztül 2—6 m-es kavicspadokkal váltakozik.

A veszprémi országúti bevágásban lévő kavics szarmata korát pedig 
a homokos kavics közötti bentonitosodott tufaszint bizonyítja.

A szarmata kavics anyaga koptatott, dió- és tojásnagyságú kvarc, 
kvarcit, lidit, mészkő, csillámpala, permi homokkő, mezozóos mészkő, num- 
mulinás mészkő, mely a helvéti alapanyagú kavicsból másodlagosan halmo
zódott át jelenlegi helyére.

Pannon. A bejárt területen pannon kavics csak kis foltokban nyomozható 
a felszínen. Csórnál а Д 183 alatt az alaphegységre 1—2 m-es, főleg apró 
kvarckavicsszemekből álló kavics és konglomerátum települ. Ősinél a Berhida 
felé vezető országút melletti feltárásban 0,50—1 m vastag kavics és konglome
rátum figyelhető meg a viviparás agyag felett. Ugyanezt a kavicsot kaptuk 
meg fúrási szelvényekben, pannon homokos agyag és agyag közé települve, 
valamint a Berhida — Űj máj or melletti kavicsgödörben a pleisztocén rétegek 
alatt. Nagyobb pannóniai kavicsfolt a peremartoni erdőben figyelhető meg, 
vastagsága 0,30—4 m. A pannon kavics anyaga is a miocén kavicstakaró 
átmosásából származik.

Kisebb, pannonnak vehető kavicsfolt figyelhető meg Űrhidánál az eocén 
márga felett, amelynek törmelékanyaga a paleozóos kőzetek felaprózódásából 
származik.

Fülénél a Kőhegyen 8 —10°-os D-i dőléssel vörös agyagos kavics telep
szik 3—4 m-es vastagságban a permi alapkonglomerátumra. Ez a kavics 
a konglomerátum mállási termékéből származik.

Pleisztocén. A Bakony ÉK-i és DK-i részét nagy kiterjedésű pleisztocén 
lepelkavics és törmelékkúp borítja. Anyagát illetően kétféle kavicstakaró 
különböztethető meg: 1. tisztán triász alapanyagú, dolomit- és mészkő- 
törmelékből álló kavics, 2. miocén szárazföldi kavicsból származó, másod
lagosan vagy harmadlagosan átmosott kavics.

A Bakony DK-i lejtőjén Iszkaszentgyörgytől Csór—Inota—Várpalota
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