
A MECSEK HEGYSÉG FELSÖ-DOGGER RÉTEGEI
ír ta : K ovács L ajos

Kövületgyüjtést végeztem a magyaregregy—szászvári vonulatot harán- 
toló szászvári, vékényi és kárászi völgyekben, a Magyaregregytől D-re be
nyíló Márévári-völgyben, majd délebbre a Zobákpuszta felé haladó műút 
baloldalán benyíló Singödörben és Hidasi-völgyben, továbbá a Mézesrét 
magasságában a Komlótól ÉK-re emelkedő Malomhegy (a környékbeli lako
sok megjelölése szerint Szegehegy) D-i oldalán fölhúzódó mély völgyben, 
végül Püspöknádasdtól К -re az Őfalú alatt húzódó Mészégetővölgy felső 
völgy benyílásában.

E helyeken  a felső-dogger rétegek  jó l fel van n ak  tá rv a . Ü gy szó lv á n  
k izárólag  csak abból a 10—15 m  vasta g sá g ú  sö tét tég lavörös, egyéb k én t  
világosszürke fo ltok k al ta rk á zo tt, tú ln yom órészt vörösbarna, agyagos, gum ós, 
k ö n n y en  széteső  m észk őrétegek b ől álló csoportból g y ű jtö ttem , am ely  V adász  
szerin t bathoni-bradfordi korú.

A fauna részletesebb feldolgozásáig az alább fölsorolandó fajokat 
közölhetem az egyes lelőhelyek szerint részletezve. A Phyllocerasokra az 
általam korábban ajánlott alnem-megjelölést alkalmaztam [2, 3].

1. Szászvári-völgy. Szászvár D-i végétől kb. 1 km-re, a völgyben haladó 
bányavasút csilleháza fölötti aluljárótól fölfelé, a hegyoldalba nyitott nagy 
kőbánya É-i részén a vörösbarna, gumós felső-dogger mészkő mélyebb 
padjai helyenként egészen tömöttek, vastag fehér kalciterekkel, gumók nél
kül. Egyik gumós pad dőlése (65/10°) alapján a szóbanforgó rétegcsoport 
a bányavasút oldalbevágásában kibúvó tarka gumós rétegek fedőjében 
helyezkedik el. Itt csupán néhány rosszmegtartású Lytoceras-töredék ke
rült elő.

A kőbánya É-i végében levő hatalmas szürke, tömött, kalciteres mészkő
padok rétegtani kapcsolata a vörösbarna felső-dogger mészkővel közvetlenül 
nem állapítható meg. A felső-dogger gumós rétegei valószínűleg rátolódtak 
a megtorlódott szürke mészkőpadokra; az utóbbiak tehát fiatalabbak lehet- 
nek. Mivel szerves maradványok nincsenek bennük, kőzettani minőségük 
alapján a maim mélyebb részét, az oxfordi emeletet képviselhetik részben.

E képződmények még a Lipsehegy É-i lejtőjén, a bányavölgyi kőbányá
tól KÉK felé is kibújnak. A kőbányától számítva az ÉNy irányban leeresz
kedő 3. völgy mély vízmosásának alján, tekintélyes vörös gumós felső-dogger 
mészkőpadok figyelhetők meg, 270/28°-os dőléssel. Nem sokkal K-ebbre, 
a 4. bevölgyelés felső részén, 316/45°-os dőlés mérhető a táblás kifejlődésű,
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sárgásszürke, tömör, simatörésű, márgás, kőzettani kifejlődése alapján 
maimra utaló mészkőben.

Még K-ebbre az 5. nagyobb völgy felső részén levő kőfejtőben a bánya
völgyi kőbánya mészkövével azonosítható hatalmas, szürke, tömör, sima
törésű mészkőpadokat láthatunk. Ezek egyike 352/41 °-os dőlésű. A kőfejtő 
bejáratában feltárt lemezes, kalciteres, sárgásszürke mészkőrétegek követ
keznek rájuk. Kőzetminőségük azonos a 4. bevölgyelés felső részének mész
kövével. A kőbánya fölött a 338/42°-os dőlésű vörösbarna, gumós felső- 
dogger mészkő van feltárva egy kisméretű kőfejtőben. Települése alapján 
idősebb a táblás kifejlődésű sárgásszürke, kalciteres mészkőnél.

A szászvári bathoni—bradfordi—alsó-kallovi, mélyebb részében tarka, 
magasabban túlnyomórészt vörösbarna, gumós mészkő fedőjében vastag
pados tömör, szürke, kalciteres mészkő, majd sárgásszürke, kalciteres, táblás 
mészkő települ. Ez utóbbiak kőzetminőség alapján már a maimhoz szá
míthatók.

A szászvári Bánya-utca Ny-i oldala fölött vezető kocsiúton a Horgas
tető magassági pontja előtt is a felső-dogger vörös gumós mészkőpadjai 
bújnak ki — kövületek nélkül.

Vékényi-völgy. A völgyben haladó kocsiút baloldalán kb. 250—300 m-re 
a felső-dogger vörös gumós mészkövének tekintélyes padjai láthatók, köz
vetlen érintkezésben a trachidolerittel. A patakmeder felsőbb szakaszán 
tömör, szürke, kalciteres mészkőpadok következnek s egy ilyen mészkőpad 
figyelhető meg a patakmeder vége fölött is, a kocsiút baloldalán, 241/19°-os 
dőléssel. Szerves maradvány itt sem került elő. Az út jobboldalán feltárt 
trachidolerit 80—100 cm-es közökben váltakozik vékony, szürke mészkő
rétegekkel. D-ebbre már alsó-liász korú, szürke, erősen kristályos, kemény, 
krinoideás mészkőpadok figyelhetők meg.

Az említett, 241/19°-os dőlésű mészkőpad fölött, magasan, a völgy K-i 
oldalában kiemelkedő kis orom alján kemény, tömör, kalciteres, egyenetlen 
törésű 29/17°-os dőlésű vörhenyesszürke mészkőpad látszik ammonitesz- 
kőbelekkel. Rajta a vörösbarna, agyagos, gumós csoport roncsa fekszik; 
a gumók anyaga kemény szürke mészkő. A következő kövületeket találtam 
benne: Phylloceras sp. ind. (a vörhenyesszürke mészkőből), Lyíoceras sp. 
ind. (ex aff. tripartitiforme G e m m .), Litöceras sp. ind., Perisphinctes hofmanni 
T i l l .,  Perisphinctes balcanensis L ó c z y .

Kárászi-völgy. Kárásztól D-re, a Kanászházon túl, a magyaregregyi 
országút Ny-i oldala fölötti kis kőfejtő alsó részében is tarka gumós, följebb 
egyöntetűbben sötétvörösbarna felső-dogger mészkőrétegeket tár fel. Az 
itteni rosszmegtartású ammoniták közül Phylloceras sp.-t és Lyíoceras sp.-t 
említhetek.

Már év ári-völgy. A völgy jobboldalán a Márévár romja felé közeledve, a 
maim rétegek láthatók a felszínen. A romon túl mintegy 600 m-re, ahol a 
völgy alja egészen összeszűkül, a vörösbarna, agyagos, gumós, felső-dogger 
mészkő hatalmas, megbillent, részben leszakadt sziklatömbjei, majd helyben- 
levő vörösbarna mészkőpadok láthatók. Az említett sziklatömbök igen gazda
gok szerves maradványokban: Heterophylloceras óbányaense B ö c k h , Calliphyl- 
loceras demidoffi Rouss, Holcophylloceras zignodianum d ’ O r b .,  Ptycho-
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phylloceras flabellatum N e u m ., Ptychophylloceras cfr. flabellatum N e u m ., 
Lytoceras sp. ex  aff. phyllipsi Sow., Lyioceras pygmaeum d ’Or b ., Lytoceras 
adeloides K u d ., Perisphinctes cfr. lytoceraíoides L óczy, Oppelia sp. ind., 
Apíychus cfr. beyrichi Op p ., Belemnites sp. ex . aff. subclavatus Qu e n s t ., 
Aalacothyris cfr. daedalica Di St e f ., Terebratula sp. ind., Terebra cicuticosta 
Qu e n s t ., Posidonomya alpina Gr a s .

A szóbanforgó üledékek kőzetminőségük és ősmaradványtársaságuk 
alapján a bathoni emeletbe tartoznak. A Lytoceras adeloides K u d . még az 
alsó-kallovi jelenlétét is föltételezni engedi e csoportban.

Singödör. A Singödör kezdeti szakaszán az oxfordi-kimmeridgei emele
tek kemény, szürke, gumós, kalciteres mészkövei vannak jelen. Padjaik 
követhetők a jobboldalon fölhúzódó első mellékvölgy vízmosásának alján, 
amelyekből föntebb közelebbről meg nem határozható ammonitesztöredékek 
kerültek elő. A mellékvölgy benyílásában látható hatalmas pad 137/30°-os 
dőlésű.

A fővölgyön fölfelé jobbról is megfigyelhetők a hatalmas, szürke, gyér 
ammonitákat tartalmazó mészkőpadok, 145/38°-os dőléssel, — egy-két 
fölismerhetetlen töredékdarabon kívül — Lytoceras sp.-szel.

Az említett mellék völgytől feljebb 120 m-re, jobbról ismét hatalmas 
mészkőpadok figyelhetők meg; a legalsó szürke pad fölött barnásvörös, 
gumós, ammonitás, felső-dogger padok következnek 330/45°-os dőléssel.

Innen fölfelé, kb. 50—60 m-re a patakmeder jobboldala rétegboltozatot 
tár föl, amelyen túl kb. 20 m-re ismét a vörösbarna, agyagos, gumós felső- 
dogger mészkő meredek dőlésű rétegfejei mutatkoznak a patakmeder alján, 
mintegy 10—12 m-es szakaszon; ugyanezt tárja fel a vízmosás két oldala is. 
Ezekből a rétegekből a következő fajok említhetők: Calliphylloceras demi- 
doffi Rouss , Holcophylloceras zignodianum d ’Or b ., Perisphinctes lytocera- 
toides L óczy , Perisphinctes sp. ind., Sphaeroceras hullaiam d ’Or b ., Oppelia 
sp. ind.

A fölsorolt fajok közt szembetűnik a Sphaeroceras bullatam d ’Or b . 
előfordulása, amely az alsó-kallovi rétegek jelenlétére utal, ugyancsak a 
vörösbarna gumós csoporton belül. Az említett példány ugyan nem a kérdé
ses rétegekből került elő, hanem a vízmosásból, de a kőbél kőzetanyaga meg
egyezik a gumós rétegekből előkerült példányokéval.

Hidasi-völgy. A völgy közel 2 km-es ÉK-i szakasza alsó-dogger réte
gekbe vágódik be, majd К felé fordul. A völgy megtörési pontján, baloldalon 
levő, Csurgó néven ismert hatalmas mohos sziklafallal ferdén átellenben, 
kb. 80 m-re, meredeken leomló partoldal látható, amely mintegy 6—8 m 
magasan a tarka gumós, ammonitás felső-dogger rétegeket tárja föl. Ezek 
igen gazdagok jómegtartású ammonitákban, kívülük azonban egyéb szerves 
maradvány is előkerült belőlük. A begyűjtött fajok közül a következőket 
sorolom föl: Heterophylloceras óbányaense B ö ck h , Heterophylloceras kuder- 
natschi H a u ., Calliphylloceras sp. ex aff. demidoffi Rouss, Holcophylloceras 
zignodianum d ’Or b ., Ptychophylloceras flabellatum N e u m ., Lytoceras sp. ex. 
aff. phillipsi Sow., Lytoceras pygmaeum d ’Or b ., Lytoceras adeloides K u d ., 
Lytoceras cfr. adeloides K u d ., Lytoceras sp. ind. ex aff. adeloides K u d ., Peris
phinctes wagneri Op p ., Perisphinctes sp. ind., Stephanoceras sp. ind. ex aff.
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coronatum Schloth ., Sphaeroceras ex  aff. microstomum d ’O r b ., Oppelia sp. 
in d ., Aptychus cfr. beyrichi Op p ., Belemnites apiciconus B l a in v ., Belemnites 
sp. ex  aff. serpnlatns Qu e n s t ., Aulacothyris cfr. daedalica Di St e f ., Rhyncho- 
nella sp. ex  aff. erycina Di St e f ., Posidonomya alpina Gr a s .

E kövülettársaság 37 %-a közös azzal a faunával, amelyet V adász  
a bathoni emeletből közölt [5]. A kőzet színe alapján a szóbanforgó réteg
csoportban a Cosmoceras dubium öve és a Parkinsonia parkinsoni öve egy
aránt föl van tárva. Sőt a Sphaeroceras ex aff. microstomum d ’Or b . alsó- 
kalló vi faj előfordulása, a Lytoceras adeloides K u d . sp.-szel együtt az alsó- 
kallovi jelenlétét is föltételezni engedi a szóbanforgó üledékcsoportban.

Malomhegy. A Komlótól ÉK-re, a Mézesrét fölött emelkedő Malom- 
hegyet a környékbeliek Szegehegy néven ismerik. A szőlővel beültetett D-i 
oldala K-i szomszédságában, a tető .felé felhúzódó mély völgy felső szakasza 
vágódik bele a vörösbarna, néhol világosan foltozott, agyagos, gumós, lazán 
leomló felső-dogger rétegcsoportba, mintegy 20—25 m hosszúságban. Az 
innen származó kövületek kőzetanyaga túlnyomórészt szürke mészkő. Föl
jebb, a völgy alján, ennek már a végéhez közeleső szakaszán, 280/7°-os 
dőlésű tömött, világossárgás, szaruköves mészkőpad búvik ki, amely kőzet
minősége alapján valószínűleg a maim magasabb részéhez tartozik. így nem 
közvetlen fedőjét alkotja a felső-dogger képződményeknek, hanem szerkezeti
leg érintkezik azokkal.

A szóbanforgó völgy a 75 000-es lapon megközelítőleg a «Bükkerdő» 
felírás «о» betűje fölött, nagyjában a -ó- 390 irányában jelölhető meg. Az itteni 
felső-dogger rétegekből elég jó megtartású fajokat gyűjtöttem: Heterophyllo- 
ceras öbányaense B öckh , Heterophylloceras kudernatschi H a u ., Calliphylloceras 
demidoffi Rouss., Oppelia sp. ind., Terebratula cfr. intermedia Sow., Goniomya 
sp. ind.

Ófalu. A mészégetővölgy (helybeliek szerint Kalktal) kezdeti szakaszán, 
a K-i oldalon benyíló első mellékvölgy — a helybeli lakosok szerint Kohltal — 
kezdetén szembetűnő meredek oldal vörösbarna, jórészt sárgás, laza, agya
gos, gumós felső-dogger rétegeket tá r föl. Erről az előfordulásról B öckh J. 
Eszter név alatt emlékezik meg. Faunájuk: Calliphylloceras sp. ex aff. frechi 
P r in z , Lytoceras tripartitum d ’Or b ., Perisphinctes banaticus Z it t ., Peri
sphinctes orion Op p ., Perisphinctes sp. ex aff. moorei Op p ., Perisphinctes lyto- 
ceratoides L óczy , Stephanoceras linguiferum d ’Or b ., Macrocephalites macro- 
cephalus Schloth ., Cosmoceras sp. ex aff. globosum T il l ., Pentacrinus sp. 
ind., Isocardia sp. ind.

Ez a kis kövülettársaság alsó-kallovi korra jellemző. Különösen a 
Macrocephalites macrocephalus Schloth . fellépése figyelmeztet erre. B ö ck h . J. 
még csak lehetőnek tarto tta  ennek előfordulását [1].

Faunajelleg; rétegtani és ősföldrajzi vonatkozások

Az ismertetett előfordulások viszonylag vékony, vörösbarna, szürke
foltos, gumós felső-dogger csoportja kőzettani minőségében, őslénytani 
vonásaiban egyaránt egységes kifejlődésűnek mondható. Könnyű felismerhető-
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sége igen jó rétegtani támpontot nyújt. Szerves maradványai túlnyomórészt 
ammoniták; egyéb ősmaradványai alárendelt szerepűek.

A faunaösszetétel s az üledékek kőzettani minősége egyaránt partoktól 
távolabb fekvő, nyiltvízű, aránylag sekély tengerre utal. Ezt állapítja meg 
L óczy is [4].

A kőzettanilag egységes mecseki felső-dogger csoport —- a kövületek 
tanúsága szerint — a bathoni—bradfordi—alsó-kallovi emeleteket kép
viseli. Faunánkban alsó-kallovi alak: Lytoceras adeloides K u d . (Márévári- 
völgy, Hidasi-völgy), Sphaeroceras ex aff. microstomum d ’Or b . (Hidasi-völgy), 
Sphaeroceras hullaiam d ’Or b . (Singödör), Macrocephalites macrocephalus 
S chloth . (Ófalú, Kohltal). Még magasabb szintre utalna a Cosmoceras sp. 
ex aff. globosum T ill (Ófalú, Kohltal), ez azonban egyelőre nem tekinthető 
biztos adatnak.

A gyűjtött szerves maradványok még részletes földolgozásra szorulnak, 
ami későbbi feladat. Az összfauna összetételében faj- és egyedszám tekinteté
ben általában a Phylloceras-ok és Lytoceras-ok vezetnek:

Bár a Perisphinctesek fajszáma nagyobb a Phyllocerasokénál, és egyed- 
számban messze mögöttük maradnak, meg kell jegyeznünk, hogy a még 
meghatározásra váró ősmaradványok közt sok Phylloceras van; így ez utób
biakat illeti meg az elsőség.

A mecseki felső-dogger képződmények mediterrán jellege kétségtelenül 
megállapítható, bár a faunában szerepelnek olyan alakok is, amelyek a 
középeurópai júrában is otthonosak. Az üledékek kifejlődésmódja rokon az 
adnethi fáciessel. Ilyen értelemben nyilatkozott L óczy is [4].

Mindamellett a faunában fölismerhetők bizonyos fokú rokonvonások 
a középeurópai júrával, amit L óczy is elismer fönt idézett munkájában.
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LES COUCHES DU DOGGER SUPÉRIEUR DE LA MONTAGNE
MECSEK

Par L. K ovács

En connexion avec Гехашеп stratigraphique des formations du Dogger 
supérieur de la montagne Mecsek, j ’ai recueilli des fossiles aux territoires 
suivants: les vallées de Szászvár, Vékény, Kárász et Márévár, Singödör, 
vallée de Hidas, Malomhegy, Ófalu. V. la liste de la fauné des occurrences 
décrites dans le texte hongrois. Le groupe relativement mince, brun, rougátre, 
á taches grises, nodulaire, de Dogger supérieur des occurrences décrites peut 
étre considéré comme d’un faciés uni de point de vue pétrologique et palé- 
ontologique. On le reconnait facilement et ainsi il est un bon point d’appui 
stratigraphique. Ses restes organiques sont surtout des Ammonites, les autres 
fossiles jouent un róle secondaire. Leur faciés montre une origine marine, 
lóin du rivage, de haute mer, mais relativement peu profonde. Ce Dogger 
supérieur de Mecsek, pétrologiquement uni, représente, en vertu des fossiles, 
les étages bathonien, bradfordien, callovien inférieur. L’on peut indubitable- 
ment constater són caractére méditerranéen, bien qu’il у ait des espéces 
d’Europe Centrale dans la fauné. Pár contre, le Jurassique du Dunántúl 
montre un faciés purement méditerranéen.

ВЕРХНЕ-ДОГГЕРСКИЕ СЛОИ ГОР МЕЧЕН 
Л а й о ш К о в а ч

В связи с стратиграфическим исследованием верхнедоггерских образо
ваний гор Мечек я произвел сбор окаменелостей на следующих территориях: 
Сасварская, Векеньская, Карасская и Мареварская долины, Шингёдёр, Гидаш- 
ская долина, гора Маломхедь, район д. Офалу. Перечисление фаун описанных 
месторождений смотри в венгерском тексте. Сравнительно тонкая, красновато
бурая, серопятнистая, клубневая верхне-доггерская группа с литологической 
и палеонтологической точек зрения одинакого может считаться имеющей 
единое развитие. Она легко познаваема и поэтому является выдающейся стра
тиграфической опорной точкой. Органические остатки ее преобладающей
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частью являются аммонитами, другие древние остатки имеют подчиненное 
значение. Развитие их указывает на то, что они образовались в далеком от 
берег, открытоводном, сравнительно мелком море. На основании окаменело
стей этот с петрографической точки зрения единообразный верхний доггер 
гор Мечек представлен батским, бредфордским и нижне-келловейским яру
сами. Средиземноморский характер фауны несомненно определим, хотя средне 
европейские формы в ней тоже появляются. В противоположность этому 
юра Задунайского края имеет ясно средиземноморское развитие.




