
J. E d e l é n y i  E m ő k e

A Csatkai Formációnál fiatalabb miocén képződmények összefüggő területi elterjedésben Sümeg
től DK-re a Nyelőke és a Városi-erdő területén, valamint a köves-domb —mogyorós-dombi morfoló
giai egység peremét képező töréstől Ny-ra találhatók. Kisebb területi elterjedésűek a Szőlő-hegyen, 
valamint a Rendeki-hegy lábánál több ponton felszínre bukkanó denudációs foszlányok (76. ábra).

A Sümeg környéki középső-miocén földtani jelentőségét elsősorban a nem túl nagy területi el
terjedési!, de változatos kifejlődésű durvatörmelékes képződmények adják. Hasonló jellegű durva
törmelékes üledékek több rétegtani szintben is megtalálhatók a területen, ezért a kavicsos képződmé
nyek elkülönítése, ill. azonosítása korábban jelentős nehézséget jelentett. A probléma megoldásához 
összehasonlító kavicsvizsgálatok nyújtottak segítséget. Lényeges megoldásra váró probléma volt 
a peremi kifejlődésű, hézagos településű miocén képződmények párhuzamosítása a távolabbi, meden- 
cebelseji kifejlődésű rétegsorokkal.

K ö z é p s ő - m i o c é n

Megismeréstörténet

A Sümeg környéki középső-miocén képződmények közül az irodalom csaknem kizárólag a durva
törmelékes képződményekkel foglalkozik, mert az ide tartozó karbonátos képződmény a felszínen 
nem figyelhető meg, s csak az utóbbi évek fúrásos kutatása révén vált ismertté. A durvatörmelékes 
képződményekkel foglalkozó irodalom rendkívül szerteágazó, e képződményeket az egyes szerzők 
más-más korba sorolták.

B ö c k h  J. ,,A Bakony déli részének földtani viszonyai”  c. munkája II. kötetében (1875 — 79) 
említi, hogy Sümegtől keletre és délkeletre, a Deáki- és a Dörögdi-puszta körül számos ponton talált 
„lajtameszet” , valamint „fiatal mediterrán kori konglomerátot” . Ezeket összetartozó képződmények
nek tartotta, a lajtamészkőben számos helyen észlelt, néhol igen jelentős mennyiségű kavicstartalom 
alapján. Megfigyelésének helyességét a fúrásos kutatás során megsokszorozódott adattömeg igazolja.

L ó c z y  L. (1913) hangsúlyozta a kavicsrétegek sokszoros áthalmozódásának lehetőségét. A Ba
konyt körülvevő mediterrán kavicsot partmenti lerakódásnak tartotta, és elhelyezkedésük alapján 
három kavicsszintet különböztetett meg. A sümegi mediterrán kavicsot a második — 180 — 200 m 
közötti — szintbe helyezte. A Sümegtől DNy-ra levő Bárdió-tanya közeléből — a Szőlő-hegy déli 
aljából — 200 m magasságból faunát is gyűjtött, amelyet Sc h r é t e r  Z. határozott meg (Heliastraea 
reussana M. E d w . et H Ostrea lamellosa B r o cc .,Gigantostrea crassicostata Sow.). A Sümeg—Tapolca — 
Devecser közötti, vörös agyagba ágyazódott durva kavicsokról megállapította, hogy szárazföldi 
képződmény és minthogy helyenként tortónai (felső-mediterrán) lajtamészkőre települ, a szarmatá
ban képződöttnek tartotta.

A csabrendek—sümegi országút mentén, a Rendeki-hegy É-i oldalában található kavicsokat, 
valamint a Haraszt kitűnően koptatott, lekerekített, elsősorban felső-kréta és eocén kőzetfajtákból 
származó görgetegeit a pannóniaiba sorolta, őslénytani bizonyítékok nélkül. A tapolca—sümegi út 
mentén az Ódörögd-puszta közelében levő útkaptatónál lithothamniumos mészkövet gyűjtött.

H o jnos  R. (1943) Sümeg környékének térképezése során a Rendeki-hegy tetején platószerűen 
települő — mai ismereteink szerint az oligo-miocén kori Csatkai Formációba tartozó — kavicsot 
mediterránnak tartotta. Megemlítette a Szőlő-hegy kavicstakarójából L ó c zy  L . által gyűjtött faunát 
és ő maga is talált Balanust, de e képződménynek a Csúcsos-hegyen levő rétegekkel való kapcsolatát 
nem tárgyalta.

St r a u sz  L. (1952) módszeresen vizsgálta a dunántúli kavicsos képződményeket, s a kvarcit 
anyagú kavicsok koptatottsága alapján a Csúcs-hegy tetején fekvő kavicsokat miocénnek tartotta, 
amelyből a Csúcs-hegy oldalában találhatók parti erózió következtében később kerültek új helyükre, 
ahol a leszakadt eocén tömbökkel együtt gyorsan betemetődtek.

B a r n a b á s  K. (1951) a Sümegen és távolabbi környékén végzett bauxitkutató munkálatokról 
szóló beszámolójában a Csúcsos-hegy tetején levő kvarcit, homokkő és kristályos pala anyagú kavi
csokat, közvetlenül a felső-mediterrán transzgresszió előtt képződött, fluviális üledéknek tartotta. 
Véleménye szerint e képződmény közel egy korú, heteropikus képződménye az Iza-major környéki 
tortonai lajtamészkő fekvőjében települő kvarcitkavicsnak ; amely valószínűleg litorális képződmény 
s képződése a lajtamészkőben gyakori kvarcitszemcsék alapján még annak képződése idején is tartott. 
Véleménye szerint mivel a lajtamészkő tortonai kori, a kavics is az, illetve alsó részén helvéti, s ugyan
csak helvéti a csúcsos-hegyi kavics is.

I f j . N o s z k y  J. az 1957-es térképezés során a L ó czy  L. és B a r n a b á s  K. által grandinak vélt, 
illetve R ó n a i A. és Sü m e g h y  J. szerint alsó-pannóniai kavicsképződményeket, elsősorban a fekvő
jükben levő bauxit és tarka agyag alapján az eocénbe sorolta. A Haraszton található erősen cementált
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konglomerátumot, valamint a „sóderszerű” laza homokos kavicsot, az óriási hömpölyöket és a közel 
gömb alakú durva görgetegeket is az eocénbe helyezte.

Miocénnek tartotta a Városi-erdő vörösbarna színű, erősen kötött konglomerátum szikláit (az 
Oltár-köveket), s megállapította, hogy a konglomerátum szétterült anyaga található az erdő dombos 
területén. A Városi-erdő DK-i részén fosszíliákkal igazolt miocén kori, szürke színű, kissé agyagos 
homokkövet talált.

A Csúcsos-hegy tetején levő oligo-miocén kavicslepelt is miocénnek tekintette, s bírálta L óczy 
L. álláspontját, mivel a kor megítélésénél a tengerszint feletti magasságot is figyelembe vette, el
hanyagolva a fiatal kéregmozgások szerepét.

1969-ben Jakus P. térképezett a terület É-i részén. A Csabrendek—Sümeg közötti műút mentén 
felszínre bukkanó alacsonyabb térszínen fekvő, durva szemcsenagyságú és uralkodóan karbonátos 
kavicsokat tartalmazó képződményt alsó-miocénnek, a magasabb térszínen fekvő, szinte teljesen 
kova anyagú kavicsot felső-pannóniainak tartotta. Leírta, hogy a miocén kavicsok gyakran a fúró
kagylók nyomait tartalmazó eocén mészkőre települnek, s egy Anonúa sp.-t is említett.

Legutóbb Jámbor Á. és K orpás L. foglalkozott a Dunántúli-középhegység kavicsképződmé
nyeinek rétegtani helyzetével: összefoglaló munkájukban (1971) a sümeg-csabrendeki út mentén levő 
kavicsot a fekvő eocén mészkőben levő nagy Lithodomus furatok alapján az alsó-tortonaiba sorolták. 
[Meg kell említenünk, hogy az idézett publikáció ebben a kérdésben K orpás L. véleményét tartal
mazza, mert Jámbor Á. szerint (szóbeli közlés) ez a kavics a sümegi Vár-hegy ÉK-i oldalában levővel 
együtt pannóniai korú.]

Elterjedés, település, tagolás

A Csatkai Formációnál fiatalabb miocén képződmények jelentős, összefüggő területi elterjedés
ben a Városi-erdő és a Nyelőke területén találhatók (76. ábra), ahol uralkodóan a Rezi Dolomitra, 
a Nyelőke területén alárendelten a felső-kréta Ugodi Formációra települnek (77. ábra). Fedőjüket, 
az itt mélyült bauxitkutató fúrások adatai szerint, 10—15 m vastagságban pannóniai képződmények 
alkotják. A Városi-erdőben felszínközeiben találhatók a középső-miocén képződmények, a déli és 
délkeleti részen helyenként felszínre is bukkannak. Ugyancsak jelentős területi elterjedésűek a 
Mogyorós-domb Ny-i peremén futó vasútvonaltól Ny-ra, mezozóos képződményekre települve. 
Fedőjüket itt is pannóniai képződmények alkotják 10—40 méteres, Ny felé növekvő vastagságban. 
A felszínen vagy közvetlenül felszínközeiben találhatók denudációs foszlányok: a Rezi Dolomit, 
a Fődolomit és az Ugodi Mészkő fölött a Szőlő-hegyen; valamint a Rendeki-hegy ÉNy-i lábánál 
és oldalában a Rendeki Tagozat fölött, a keleti oldalon pedig az Ugodi Mészkő fölött.

A Csatkai Formációnál fiatalabb miocén kőzetek két nagy litosztratigráfiai egységre tagolhatok. 
A képződmények besorolásánál a durvatörmelékes képződmények azonosítása okoz nehézségeket. 
Az idősebb aljzatra jelentős üledékhézaggal települnek, a terület egyéb durvatörmelékes képződmé
nyeihez hasonlóan általában faunamentesek, a felszíni vagy felszínközeli település következtében 
fedőjük gyakran hiányzik, s felső rétegeik fiatalabb képződményekbe áthalmozódhattak. E képződ
mények azonosítása nagyszámú statisztikus kavicsvizsgálat segítségével volt megoldható, melynek 
során vizsgáltuk az anyagi összetételt, a kavicsok méretét, osztályozottságát, koptatottságát, lapí- 
tottságát.

A vizsgálatok alapján a középső-miocén durvatörmelékes képződmények egy formációba sorol
hatók, amely a Rétegtani Bizottság Miocén Munkabizottsága által összeállított rétegtani táblázat 
Pusztamiskei Formáció egységével azonosítható. A formáción belül két kifejlődés különül el: a Ren
deki-hegy és a Szőlő-hegy abráziós konglomerátumból és kavicsokból álló képződményétől területileg 
is jól elhatárolódik a Városi-erdő környékének folyóvízi kavics, ill. konglomerátumból álló egysége. 
Tekintettel korlátozott területi elterjedésükre, önálló litosztratigráfiai egységként való elkülönítésük 
és elnevezésük e területen véleményünk szerint nem indokolt. A másik formáció rangú a Városi
erdő északi részén és a Nyelőke területén, valamint a DNy-i középső-miocén kifejlődési területen 
ismert, biogén mészkőből felépülő litosztratigráfiai egység a Fertőrákosi Mészkő Formációval azo
nosítható. Részben a Pusztamiskei Formáció fölött, részben közvetlenül mezozóos kőzetekre települ.

Pusztamiskei Formáció

Abráziós konglomerátum és kavics

A felszínen, vagy felszínközeiben települő, általában csak néhány méter vastagságú képződmény 
kizárólag a Sümeg—tapolcai műúttól É-ra található, s denudációs foszlányai elsősorban a Rendeki- 
hegy ENy-i oldalában, illetve lábánál ismertek. Kifejlődési jellegei kizárólag kibúvásai alapján rög
zíthetők.
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77. ábra. Középső-miocén képződményeket feltáró jelentősebb mélyfúrások rétegsora
1. Kavics, konglomerátum, 2. homok, 3. agyag, 4. homokos agyag, 5. bentonitos agyag, 6. mészkő,

7. homokos mészkő, homokkő, 8. tufit. — a) Fertőrákosi Formáció, b) Pusztamiskei F.
(A kördiagramok jelmagyarázatát 1. a 78. ábránál.)

Legdélibb feltárásai a Szőlő-hegyen vannak. A képződmény jellegeit egy építkezés során létesült 
ideiglenes feltárásban figyelhettük meg. A Fődolomit fölött az egység bázisán pontosan nem meg
határozható, de legfeljebb 0,5 m-es vastagságban jól koptatott, erősen lapított, átlagosan 3—4, 
maximálisan 15 cm nagyságú Ugodi Mészkő anyagú kavicsok ágyazódtak kötetlen középszemű 
homokba. Felette meszes, helyenként limonitos kötőanyagú homokkő, konglomerátum települ, 
amely 40—60%-ban tartalmazott átlagosan 1 — 2 cm, maximálisan 5 cm nagyságú, általában jól 
koptatott kavicsokat. Ezek anyaga uralkodóan triász dolomitos mészkő, valamint felső-kréta és 
eocén mészkő, alárendelten kvarc volt ; a karbonátos anyagú kavicsok gyakran kioldódtak. A rétegek 
néhány Anadacna (Arca) sp., Modiolus sp., Clavatula sp. igen rossz megtartású kőbelét is tartal
mazzák.

A Gerinci-kőfejtő alatt, a Sümeg—tapolcai műút nagy kanyarulata közelében a képződmény 
részben a Dachsteini, részben az Ugodi Mészkő fölött települ. A Gerinci-kőfejtő tetején megfigyelhető 
kis kiterjedésű középső-eocén Szőci Mészkő abradált felszínére egy méter vastagságban meszes, 
agyagos kötőanyagú konglomerátum települ, amelynek kavicsanyaga változatos méretű, maximálisan
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15 cm nagyságú, többnyire lapos, anyaga uralkodóan a Szó'ci és az Ugodi Mészkő, alárendelten 
sötétszürke triász dolomit. A Kopasz-hegy északi végén kis kiterjedésű blokkban felszínre került 
Ugodi Mészkő felszínén fúrókagylók nyomai figyelhetők meg. Valószínű, hogy az abráziós kavics 
korábban ezt a területet is lefedte.

A Szőlő-hegy DK-i lábánál, a bárdió-tagi bauxitkülfejtésben a bauxit közvetlen fedőjét 1,5 m-es 
vastagságban 5 — 10 cm nagyságú, lapos dolomit anyagú kavicsokból álló réteg alkotja (XLIX. 
tábla 1—4; L. tábla, 4). A Rendeki-hegy keleti oldalán, Kozma-tag közelében a szenon mészkőfejtő 
tárja fel a tárgyalt egységet, amely az Ugodi Mészkő abráziós felszínén, annak üregeibe is belefolyva 
települ.

Legalul 0,2 m-es vastagságban konglomerátum figyelhető meg; a kavicsok kvarc, kvarcit, lidit 
anyagúak, 0,2—5 cm, átlagosan 0,5 cm nagyságúak, koptatottságuk gyenge—közepes. A feltárásban 
a kőzet kovás, helyenként bentonitos kötőanyagú. Fölötte 2 m vastagságú kovás kötőanyagú durva 
homokkő—aprószemű konglomerátum települ. A kavicsok maximális szemcsenagysága 1 cm, anyaga 
uralkodóan lidit, alárendelten világos színű kvarcit, koptatottsága gyenge. E rétegek felszíne ugyan
csak abradált, korráziós nyomok észlelhetők. Fölöttük homokos kavics települ, a kavicsok 1 — 15 
cm nagyságúak, jól koptatottak, laposak. Anyaguk uralkodóan az Ugodi Mészkő és a Szőoi Mészkő 
kőzeteiből áll, alárendelten lidit, kvarc, kvarcit. A kavicsok felszíne gyakran fúró, illetve maró 
szervezetek nyomait viseli (L. tábla 3.). Ilyen réteg a bánya fölött a felszínre bukkan. Fölötte pan- 
nóniai homokos kavics, kavicsos homok települ. Az abráziós egységbe tartozó kőzetek felszínre buk
kannak néhány ponton a Rendeki-hegy EK-i lábánál a Nyíres-pusztára vezető út közelében is, 
max. 30 cm nagyságú, jól koptatott lapos eocén és kréta mészkő, valamint világosszürke kvarcit 
és sötétszürke tűzkő anyagú görgeteg kifejlődésben. Jelentősebb területi elterjedését a Rendeki- 
hegy É-i, ÉNy-i lábánál ismerjük. A hegy É-i lábánál levő nagy völgy végén max. 40 cm nagyságú, 
uralkodóan eocén anyagú abráziós kavics települ.

Jellegzetes feltárásait találjuk a Haraszton levő több kőfejtőben (L. tábla 2.), illetve azok köze
lében a felszínen (L. tábla 1.), ahol a Polányi Formáció abradált felszínén az eocén Szőci Mészkő 
nagyméretű tömbjei fekszenek. E fölött, illetve részben a tömbök közé és alá is befolyva meszes, 
homokos, helyenként limonitos kötőanyaggal cementált, maximálisan 40 cm, átlag 5 — 15 cm nagy
ságú, uralkodóan eocén és kréta mészkő anyagú, lapos kavicsokat és görgetegeket tartalmazó kép
ződmény települ, amelynek egyes tömbjein fúrókagylók nyomai észlelhetők (78. ábra). Alárendelten 
1—4 cm nagyságú világos kvarcit, bitumenes dolomit, radiolarit és metahomokkő anyagú kavicsok 
is megfigyelhetők és gyakoriak a kioldódott kavicsok helyén képződött üregek. Vastagsága csupán 
néhány méter, fedőjében általában lejtőtörmelék települ. Denudációs foszlányok a sümeg—csab-

4

a

78. ábra. Az abráziós kavics, konglomerátum haraszti feltárásainak összetétele 
A kavicsok anyaga: a) kréta mészkő, b) triász karbonát, c) egyéb mészkő, d) szürke tűzkő, e) fekete tűzkő, f )  barna tűzkő, g) fehér kvarc,

a 4" c 2bh) egyéb nem karbonátos kőzet, i )  fekete kvarcit, j )  lidit. — A kör sugara a kavicsok méretét jelzi: --------------; a vastagított számok a kavi-4
csők koptatottságát adják meg a ÜUHiN-skála szerint
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rendeki út mentén is megfigyelhetők az abradált felső-kréta kőzetek felszínén fekvő középső-eocén 
Szőci Mészkő 1—2 méter nagyságú korrodált tömbjei fölött. A meszes, limonitos kötőanyagú konglo
merátum kavicsai max. 15 cm nagyságúak, laposak. Anyaguk uralkodóan mészkő volt, ezek azonban 
nagyrészt kioldódtak, jelenleg a kvarcit dominál. A konglomerátum tömbökön gyakran látszanak 
oldási nyomok. Vastagsága csekély, fedőjében pannóniai képződmények települnek.

Az egység biosztratigráfiai besorolása nem oldható meg, mert csupán a Szőlő-hegyen tartalmaz 
kevés, rossz megtartású faunát, amely a biosztratigráfiai értékeléshez nem nyújt elegendő adatot. 
Tekintettel arra, hogy a középső-miocén képződmények szoros genetikai kapcsolatban vannak egy
mással, a kronosztratigráfiai értékelést és a képződési környezet elemzését e litosztratigráfiai egy
ségekre együttesen végezzük el.

A Pusztamiskei Formáció egyéb, nem abráziós képződményei

A sümeg—tapolcai műúttól D-re, valamint a DNy-i középső-miocén kifejlődési területen ismer
tek. A Nyelőke területén és a Városi-erdőben számos bauxitkutató fúrás harántolt ide tartozó kőze
teket, a Rezi Dolomit, illetve alárendelten az Ugodi Mészkő fölött. Fedőjükben a Városi-erdő északi 
részén s a Nyelőke területén egy kis kiterjedésű tektonikus blokkban a Fertőrákosi Formáció települ, 
amellyel néhány fúrás tanúsága szerint össze is fogazódik. A Városi-erdő ÉK-i részén kis területen 
a felszínre bukkannak, a többi területrészen fedőjükben pannóniai képződmények települnek.

DNy-on a Süt-1. sz. fúrás (76., 77. ábra) csupán néhány méter vastagságban harántolta a Puszta
miskei Formáció kavicsos aleurolit, finomszemű homokkő kifejlődésü képződményeit az Ajkai For
máció fölött. A kavicsok uralkodóan kvarc anyagúak, 1—2 cm nagyságúak, közepesen koptatottak. 
A délebbre mélyült Süt-3. sz. fúrás a Fertőrákosi Formációban állt le, amelynek felső részén néhány 
méter vastagságban калиевое rétegek települtek közbe. A kavicsok maximálisan 3 cm, átlagosan 
0,5 — 0,8 cm nagyságúak, jól koptatottak, uralkodóan kvarc anyagúak, alárendelten radiolarit, tűzkő 
és eocén mészkő kavics is előfordult. Nevezetes feltárás a Városi-erdőben az Oltárkövek kibúvása, 
amely szerkezeti vonalak menti erős limonitos cementáció következtében 60—70 m hosszúságban, 
20—25 m szélességben 4—5 méterre magasodik ki környékének lepelszerű kavicstakarójából. A kong
lomerátum kötőanyaga durvaszemű homokkő, a kavicsok a kőzet 80—90%-át alkotják, méretük 
0,3 — 15 cm között változik, koptatottságuk is változatos, általában közepes, helyenként jó, néha 
gyenge. A kavicsok szemcseméret szerint differenciáltan helyezkednek el; a legdurvább, s a legfi
nomabb anyag keveredése csak igen ritkán figyelhető meg. A nagyméretű kavicsok orientációja 
keresztrétegzettségre utal. A kavicsok anyaga uralkodóan kvarc és kvarcit, mellettük kevés tűzkő 
és dolomit anyagú figyelhető meg.

Az Oltárkövektől É-ra néhány száz méterre a középső-miocén képződmények megismerése cél
jából telepített Süt-24. sz. fúrás (77. ábra) rendkívül rossz magkihozatala miatt viszonylag kevés 
információt ad a Pusztamiskei Formációról, amelyet 41,3—75,0 m között tárt fel a Fertőrákosi 
Formáció és a Rezi Dolomit között, a fekvő felé tektonikus érintkezéssel. Az egység itt uralkodóan 
kavics, rövid szakaszokon (41,3—42,00 m-ig, 58,0—59,0 m-ig, 73,0 — 75,0 m-ig) meszes kötőanyagú 
konglomerátum kifejlődésü, amelyben a kavicsok mennyisége 60 — 70%. A kavicsok mérete általában 
0,2 —1,5 cm között változik, alárendelten fordult elő 3—4 cm-es szemcsenagyság. Koptatottságuk 
jó —közepes, anyaguk uralkodóan fehér kvarc és kvarcit, helyenként sok fekete kvarcit található. 
Elsősorban alul több a mállott felületű tűzkő (radiolarit) és a csillámpala, legalul kevés dolomit is 
előfordul. A kötött szakaszokon ritkán apróra összetöredezett, meghatározhatatlan Mollusca héj
töredékeket észleltünk. A Pusztamiskei Formáció felső részén a kötőanyag kevés vulkáni anyagot is 
tartalmazott.

A Süt-24. sz. fúrástól É-ra mélyült fúrások néhány száz méter széles sávban nem harántolták 
a formációt, itt a Fertőrákosi Formáció az alaphegységre települ. Az említett sáv túloldalán néhány 
fúrásban ismét megjelenik a Pusztamiskei Formáció, amely a Bárdió-tag melletti, 1977-ben külfej
tésre előkészített — ma már letermelt és visszatemetett — bauxittelep fedőjében egy K —Ny-i 
irányú vető által lezökkentett részen is jól megfigyelhető volt. A bauxitot fedő abráziós konglomerá
tum és a Fertőrákosi Mészkő Formáció között 6 —8 m vastagságú tarka — sárga, szürkésbarna és 
vörösesbarna — kavicsos homok települ, melyben a kavicsok kvarc anyagúak, 1 —6 cm nagyságúak 
és jól koptatottak (XLIX. tábla 1.; L. tábla 5.).

A kavicsos homok a Szőlő-hegy aljában is felszínre bukkan igen kis kiterjedésű foltban, való
színűleg itt gyűjtötte L ö c z y  L. az említett faunát.

A Városi-erdő területétől — denudációs okok miatt — elszigetelten helyezkedik el a nyelőkei 
elterjedési terület, ahol a formáció általában 20 m körüli vastagságban található az Ugodi Mészkő, 
illetve a Rezi Dolomit fölött. Az itteni bauxitkutató fúrások adatai alapján a formáció калисв, kavi
csos homok, alárendelten kavicsos-, homokos agyag kifejlődésü (77. ábra). Néhány fúrásban a köz
vetlen fekvőt 1 — 2 m vastagságú, gyenge minőségű, áthalmozott bauxit alkotja. Fedőjét általában
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pannóniai képződmények, egy kis kiterjedésű tektonikus blokkban a Fertőrákosi Formáció alkotja. 
Érdekes rétegsort tárt fel a Bd-16. sz. geofizikai szerkezetkutató fúrás, amelyben a Pusztamiskei 
Formáció 40 m vastagságú, s középső részén néhány méter vastagságban a Fertőrákosi Formáció 
kőzetei települnek közbe. A fúrásban a formáció kavicsanyaga uralkodóan kvarc és kvarcit anyagú, 
kis méretű és általában jól koptatott. Több szintben tarka agyag betelepülések találhatók. A terület
rész É-i részén a Pusztamiskei Formáció durvatörmelékes kőzetei közé általános területi elterjedés
ben bentonitos agyag települ, s a fúrások a Pusztamiskei és a Fertőrákosi Formáció összefogazódó 
rétegeit tárták fel.

Fertőrákosi Mészkő Formáció

Elterjedési területe kisebb a Pusztamiskei Formációénál, csak a Városi-erdő és a Nyelőke É-i 
részén, illetve a Mogyorós-dombtól Ny-ra eső középső-miocén elterjedési területen jelenik meg, 
a Pusztamiskei Formáció fölött, illetve azzal összefogazódva, vagy az alaphegységre transzgredálva.

A DNy-i kifejlődési területen a Süt-1., Süt-2. sz. fúrások tárták fel (76., 77. ábra), világosszürke 
rétegzetlen bioklasztit kifejlődésben. Az uralkodóan változatos méretű Lithothamnium gumókból, 
illetve azok töredékéből felépülő mészkő szórványosan töredékes Mollusca kőbeleket, lenyomatokat 
is tartalmaz (Pirenella sp., Cardium sp., Turritella sp.) s helyenként igen nagy mennyiségben Hetero- 
steginákat. Gyakoriak benne a kavicsok; a Süt-3. sz. fúrásban jelentős vastagságú szakaszon közbe
települ a Pusztamiskei Formáció. A fúrás 40 m vastagságban tárta fel — de nem harántolta át — 
az egységet. Alsó részében igen gyakoriak a tufás, bentonitos közbetelepülések. A Süt-1. sz. fúrásban 
a Fertőrákosi Formáció vékony kavicsos alapréteggel települ a szenon képződményekre.

A Süt-24. sz. fúrás a Pusztamiskei Formáció fölött 21 m vastagságban tárta fel az egységet, 
amely a fedőjében települő pannóniai képződményekkel tektonikusán érintkezik (77. ábra). Az egység 
f e l s ő  r é s z e  (20,4 — 33,8 m-ig) szürkésfehér tufás bioklasztit kifejlődésű, uralkodóan Lithotham
nium detrituszból épül fel, alárendelten, de szakaszokban erősen feldúsulva jelennek meg Bryozoák 
és Echinoideálc, helyenként néhány ép Chlamys elegans ( A n d r z . ) ,  illetve Chlamys sp., Cardium sp., 
Ostrea sp. figyelhető meg. A kőzet CaC03-tartalma 84 — 93% között változik. Hintetten, illetve he
lyenként pár cm vastagságú sávokban tufás-tufitos. A tufa erősen bontott, sok glaukonitot és biotitot 
tartalmaz. A glaukonit gyakran a nagy mennyiségben jelenlevő Foraminiferák belsejét tölti ki. A mik- 
rofauna erősen töredezett és átkristályosodott; K o r e c z x é  L a k y  I. vizsgálatai alapján a következő 
formákból áll (a felsorolás gyakorisági sorrendet jelöl): Heterostegina simplex d ’ O r b . ,  H. costata 
d ’ O r b . ,  II. costata carinata P a p p - K ü p p e r ,  Asterigerina planorbis d ’ O r b . ,  Rotalia calcar ( d ’ O r b . ) ,  

R. boueana ( d ’ O r b . ) ,  Elphidium crispum ( L . ) ,  Cibicides dutemplei ( d ’ O r b . ) ,  C. boueanus ( d ’ O r b . ) ,  

Gyroidina soldanii d ’ O r b . ,  Eponides haidingerii d ’ O r b . ,  Amphistegina haueriana d ’ O r b . ,  Discorbis sp.
Az a l s ó  s z a k a s z o n  (33,8—41,3 m-ig) erősen megnövekszik a vulkáni anyag mennyisége, 

a CaC03-tartalom 56 — 97%. A bioklaszt anyag általában lencsékben dúsul, a Lithothamniumok mel
lett jelentős szerephez jutnak a Bryozoák, és az Echinoideák mennyisége is megnövekszik. Néhány 
Phalium miolaevigata S a c c o ,  Cardium sp., Chlamys sp. található — B o h n  P é t e r n é  meghatározása 
szerint. A mikrofauna összetétele a felső rétegszakaszhoz hasonlóan alakul, csupán néhány ott hiányzó 
genus, illetve faj jelenik meg: Robulus cultratus Montf., R. vortex (F. M.), Bolivina dilatata Rss., 
Elphidium macellum (F. M.), Nonion boueanum ( d ’ O r b . ) ,  Uyigerina sp.

A mikromineralógiai vizsgálat szerint — melyet S a l l a y  M. végzett — uralkodó ásvány a kvarc 
és a plagioklász földpát, az utóbbi általában jelentősen mállott. Rendkívül gyakori a glaukonit 
(túlnyomórészt ősmaradvány-kitöltésként fordul elő), közepes mennyiségű a biotit, elvétve muszko- 
vit is található. A nehézásvány-tartalom a 10%-os HCl-es feltárás és szitálás után visszamaradt 
anyag néhány-, maximum négy százalékát alkotja. Uralkodó nehézásvány a magnetit, amely gyak
ran limonitosodott; felül kevés pirít található, mennyisége lefelé növekszik, s a legalsó mintában már 
túlsúlyra jut. Kevés gránát, epidot, turmalin, rutil, disztén, valamint szórványosan amfibol, klorit és 
zoizit is megfigyelhető.

Az ásványszemcsék általában töredezettek, vagy kerekítettek, kevés az idiomorf és hipidiomorf 
szemcse. A formáció alsó részén helyenként 10 — 20 cm-es vastagságban apró kvarckavics közbetele
pülések figyelhetők meg, amelyek mennyisége lefelé növekszik.

A Süt-24. sz. fúrástól É-ra mélyült bauxitkutató fúrások közel 500 m széles zónában a Fertőrá
kosi Mészkő Formációt közvetlenül a Rezi Dolomitra települve, 20 — 25 m-es vastagságban harán- 
tolták. E sávtól É-ra a Fertőrákosi Mészkő alatt ismét megjelenik a Pusztamiskei Formáció. A Fertő
rákosi Mészkő kifejlődéséről a leírások alapján csupán annyi állapítható meg, hogy uralkodóan 
Lithothamnium detrituszokból álló bioklasztit, helyenként erősen homokos, illetve kavicsos s vala
mennyi rétegsorban megfigyeltek tufás közbetelepüléseket. A bárdió-tagi bauxitkülfejtés a Süt-24. sz. 
fúrásban harántolt tufás mészkővel azonos kifejlődésben tárta fel a formációt. A kőzet mikrofauna- 
tartalmát H o r v á t h  M. határozta meg: Lenticulina cf. inornata ( d ’ O r b . ) ,  Uvigerina sp., Discorbis sp., 
Asterigerina planorbis ( d ’ O r b . ) ,  Elphidium fichteliamim ( d ’ O r b . ) ,  E. flexuosum s. 1., Protelphidium
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79. ábra. A  középső-miocén képződmények egyes kifejlődési területeinek jellegeit bemutató szelvények
1. KavicB, 2. homok, 3. aleurit, 4. agyag, 5. márga, 6. mészkő, 7. tufit. —  Pa pannőniai, M  miocén, E  eocén, К  kréta, T  felső-triász

képződmények

tuberculatum (d ’Orb.), Heterostegina sp., Anomalina sp., Gibicides cf. letkésiensis (Franzenau), 
Heterolepa dutemplei (d ’Orb .), Melonis sp.

A Nyelőke területén csupán néhány bauxitkutató fúrás tárta fel a Fertőrákosi Formációt, 
részben a Pusztamiskei Formáció fölött, részben közvetlenül az Ugodi Mészkő fölött, lithothamniu- 
mos mészkő kifejlődésben, változó mennyiségű vulkáni anyag-tartalommal. A Bd-16. sz. fúrásban 
a Pusztamiskei Formáció alsó harmadának felső részén négy méter vastagságban települnek közbe 
a Fertőrákosi Formáció rétegei, erősen tufás, kissé homokos bioklasztit kifejlődésben (79. ábra).

Bio- és kronosztratigráfia

A kronosztratigráfiai besorolás a Fertőrákosi Formáció fosszíliatartalma, valamint a Puszta
miskei és a Fertőrákosi Formáció rétegei közé települő tufit rétegtani helyzetének elemzése alapján 
végezhető el.

A nemzetközi irodalomban 1968-ban vezették be a Centrális Paratethys középső-miocénjének 
P a p p  A. és Cic h a  I. által definiált kronosztratigráfiai egységét, a badeni emeletet. A kárpáti és a szar
mata emelet közé eső rétegtani egység definíciója a plankton Foraminifera faunán alapul, de a Cent
rális Paratethys Ny-i részére, illetve a Bécsi-medencére megadták a plankton biozónák, valamint 
az Uvigerina és Heterostegina genusok evolúciójára alapozott zónabeosztás párhuzamosítását is. 
A Centrális Paratethys területéről származó vulkáni kőzetek K/Ar módszerrel történt vizsgálata 
alapján a badeni emelet határainak abszolút kora 16,5 + 0,5 millió év, illetve 13,0 + 0,3 millió év; 
az alsó-, középső- és felső-badeni határa pedig 15,0 millió évre tehető (D. V a s s  et al. 1978). A magyar- 
országi miocén piroklasztikumok radiometrikus vizsgálata alapján a kárpáti—badeni határt jelentő 
„középső riolittufa”  kora 16,4 +  0,8 millió évben adható meg, s a badeni andezitvulkanizmus tufa- 
zsinórainak átlagos kora 14,5 +  0,4 millió év (H á m o r  G. et al. 1980).

A Fertőrákosi Formáció mikrofauna-tartalmát a Süt-24. sz. fúrásban és a bárdió-tagi bauxit- 
külfejtés rétegeiből származó mintákon vizsgáltuk. A Süt-24. sz. fúrás mészkőrétegeiből határozott
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faunaegyüttes K o r ec zn é  L a k y  I. szerint az alsó-badenire, a bárdió-tagi külfejtésből meghatározott 
Foraminifera-együttes H o r v á t h  M. vizsgálatai szerint a badenire jellemző. A Süt-24. sz. fúrásból 
származó makrofauna-együttes Бонн Р .-n é  vizsgálata szerint a badenire jellemző összetételű.

A Pusztamiskei Formáció biosztratigráfiailag értékelhető faunaelemeket nem tartalmaz, csupán 
egyetlen feltárásból, a szőlő-hegyi abráziós konglomerátumból kerültek elő a badeni emeletre jellem
ző Mollusca kőbelek. Az egység kronosztratigráfiai besorolásakor települési helyzetéből, illetve 
a közbetelepülő tufás, bentonitos rétegek keletkezési idejéből kell kiindulnunk.

Közismert a badeni emeletbe tartozó képződmények gyakran túlterjedő, diszkordáns települése 
az egykori medenceperemi területeken, illetve folyamatos, üledékhézag nélküli kifejlődése az idősebb 
miocén képződmények fölött, a hajdani medencebelsőkben. A Sümegtől DNy-ra 8 km-re mélyült 
Nagygörbő (Ng)-l. sz. szerkezetkutató fúrás folyamatos oligocén—miocén képződménysort tárt fel, 
melynek kronosztratigráfiai besorolását a litológiai jellegek, a fosszíliatartalom, valamint a jól fel
ismerhető alsó és középső riolittufával párhuzamosítható vulkánitok megjelenése tette lehetővé 
(Já m b o r  Á .— K o rpás  L . 1974). A középső riolittufa legalsó padjából az MTA Atommag Kutató 
Intézete által K /Ar módszerrel végzett abszolútkor vizsgálat 13,5 ±0,6 millió év értéket adott. Te
kintve, hogy a badeni emelet vulkáni képződményeinek abszolút koradata K /Ar módszerrel történt 
vizsgálatok alapján 16,5—13 millió év, a kapott érték a badeni emelet felső részét jelenti. Meg kell 
jegyeznünk, hogy a kárpáti—badeni határként tekintett lithothamniumos mészkőpad e vizsgált 
minta fölött települ ugyan, de a mikrofauna vizsgálatok a badeni emelet alsó határát mélyebben, 
jóval a tufa alatt települő meszes homokkő fekvőjében jelölik ki.

Az Ng-1. sz. fúrás kárpáti emeletbe, illetve az ottnangi emelet felső részébe sorolt szakaszának 
kifejlődésével jól korrelál az általunk vizsgált peremi kifejlődésű rétegsorokhoz átmenetet mutató, 
területünk DNy-i határától 400 m-re mélyült Süt-25. sz. mélyfúrás rétegsora. A fúrásban a tufás 
betelepüléseket tartalmazó lithothamniumos mészkő megjelenésénél húzták meg a kárpáti—badeni 
határt, s a közbetelepülő tufasávokat a „középső riolittufá” -val párhuzamosították. Mindezek alapján 
a Fertőrákosi Mészkő Formáció badeni korú. Pontosabb besorolása nehézséget okoz, mivel az egység 
Foraminifera faunájának összetétele nem csupán az alsó, hanem a teljes badeni emeletre jellemző. 
A formáció kőzeteihez kapcsolódva megjelenő tufás—tufitos rétegek a „középső riolittufá” -val 
párhuzamosíthatók, ami az alsó-badenibe történő besorolást támasztaná alá, de a rendelkezésre 
álló adatok alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy elsődlegesen szórt, vagy áthalmozott anyag
gal állunk-e szemben. A Nagygörbő-1. sz. fúrásból készült abszolútkor mérések felső-badenit jeleznek. 
Ugyancsak a felső-badeni kort valószínűsíti a Fertőrákosi Mészkő túlterjedő transzgresszív települése 
a területen, ami a lajtai orogén fázissal hozható kapcsolatba. A Pusztamiskei Formáció abráziós 
és egyéb nem abráziós kifejlődésű, a Fertőrákosi Mészkővel szoros genetikai kapcsolatban álló, 
gyakran azzal össze is fogazódó képződményei badeni korúak.

Képződési környezet

Sümeg környékének középső-miocén képződményei különböző, egymással szoros kapcsolatban 
álló képződési környezetek produktumai. A Pusztamiskei Formáció párszor tíz m vastagságú durva
törmelékes rétegei folyóvízi üledékképződés termékei, melyek az erózióbázis közvetlen környezetében, 
elegyengetődött térszínen rakódtak le. Ezek az üledékek gyakran a lepusztulással szemben igen 
kevéssé ellenálló bauxitjellegű kőzetfajták fölé rakódtak le, melyek megőrződése eróziónak kitett 
egyenlőtlen felszínen igen valószínűtlen. Valószínűleg a felszínen levő bauxittelepek anyagának be- 
mosódása okozta a lerakódó üledékek vöröses elszíneződését a lencsék közvetlen környékén. A szál
lítás irányát megszabó, mélyebb területek e képződmények keletkezése idején a területtől ÉNy — 
Ny-i irányban valószínűsíthetők; ÉK-en viszont összefüggő, jelentősen kiemelt helyzetű terület 
húzódott, melynek előterében kis kiterjedésű, nem egybefüggő, alacsonyabb térszíni helyzetben levő, 
de még szintén kiemelt morfológiai egységek helyezkedtek el.

Az üledékanyag ciklusossága származhat a lerakó kőzet energiájának ritmikus váltakozásából is, 
de feltűnő a metamorf kőzetfajták dúsulása a nagyobb szemcseméretű anyagban. Ezek valószínűleg 
az EK-i kiemelt terület felszínét borító Csatkai Formáció anyagának időszakos lepusztításából 
származnak. Ugyanilyen módon származtatható a szinte kizárólag csak a durvább szemcseosztályok
ban megjelenő eocén, felső-kréta és triász karbonátanyag is. A folyóvízi úton szállított kvarc és 
kvarcit anyag jelentős utat tett meg leülepedéséig, jó koptatottságának tanúsága szerint.

Az erózióbázishoz közeli leülepedési térszín, a terület oszcillációja következtében kezdetben 
időszakosan, majd később tartósan mélyebb helyzetbe került, amit a kavicsanyag jó koptatottsága, 
lapítottsága, töredezett tengeri Mollusca fauna időnkénti megjelenése, illetve a biogén karbonátos 
képződmények megjelenése jelez. Az oszcillációs térszínmozgások valószínűleg összefüggésben álltak 
a meginduló vulkáni működéssel, amit a formáció felső részében megjelenő tufák, illetve az azok
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víz alatti bomlásából származó bentonit jelez. Az üledékképződési területtől távoli kitörési centrum 
valószínűsíthető. A tufaanyag részben áthalmozott is lehet.

Az oszcillációs mozgások megindulása eredményezte az abráziós konglomerátum, kavics egység 
képződését is. A tengeri abrázió EK-en kiemelt, meredek, sziklás [tartót ért el, amelyből a hullám
verés hatására több méteres blokkok szakadtak le. Az oszcillációt itt is jelzi, hogy több szintben 
jelentkeznek fúrószervezetek nyomai, részben az alaphegység-kibúvásokon, részben az üledékgyűjtőbe 
került konglomerátum tömbökön. Az alaphegységet alkotó karbonátos kőzetek anyagából képződött 
kavicsok jól koptatottak, a Csatkai Formáció anyagából származó kvarcanyagúak kevésbé. A távo
labbi területről származó vulkáni anyag itt is megjelenik, természetesen erősen elbontva, bentonitos 
kötőanyag formájában.

Az oszcillációs mozgások hatására rövidebb-hosszabb időre a tengervíz szintje alá kerültek az 
ÉK-i területrész előterében húzódó alacsonyabban fekvő kiemelt területek. Az uralkodóan Litho
thamnium detrituszból felépülő bioklasztit zátonyüledék képződési környezete a normál sótartalmú 
sekélytenger felső neritikus öve. Egészen sekély vízmélységet jelez a vörösalga gumók, a Mollusca 
fauna és a Foraminiferák erős töredezettsége. A ciklus kezdetén történt képződését jelzi a tufaszin
tek megjelenése, valamint az oszcillációs mozgások kimutathatósága a kavicsos rétegek közbefoga- 
zódása révén. A Fertőrákosi Formáció felsőbb részének képződési környezete nem rekonstruálható, 
tekintettel annak denudációjára, de minden bizonnyal a későbbiek folyamán az ÉK-i terület kiemelt 
részei is tartósan a tengerszint alá kerültek.
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