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A negyedidőszaki képződmények Sümeg környékén vékony szakadozott takaró formájában bo
rítják a felszínt. A Marcal-medencéhez tartozó területen folyóvízi, másutt főleg lejtőüledékeket talá
lunk. A képződmények területi elterjedését a 88. ábra mutatja.

A negyedidőszaki képződmények litosztratigráfiai besorolása még nem készült el, kronosztra- 
tigráfiai beosztáson kívül a genetikán alapuló felosztást és a szemcsenagyság szerinti osztályozást 
alkalmazzuk.

88. ábra. Sümeg környékének negyedidőszaki képződményei
1. Bányahányó, 2. deráziós völgykitöltés, 8. alluvium (iszap, homok, kavics, törmelék) 
(1— 8 holocén), 4. eluviális törmelék, 5. eluviális kavics, 6. deluviális és proluviális homok, 
7. folyóvízi homok, kavics (4— 7. f. pleisztocén—holocén), 8. lejtőtörmelék, 9. Uzsai Formáció
ból és pannóniai kavicsból származó deluviális kavics, 10. Csatkai Formációból és miocén 
abráziós kavicsból származó deluviális kavics, 11. deluviális homok, törmelék, 12. deluviális 
homok, kavics, 13. deluviális kavics, törmelék, 14. deluviális és szoliflukciós agyag, homok, 
15. deluviális és szoliflukciós agyag, bauxitos agyag, bauxit, homok, 16. deluviális homok ka
vics, törmelék, 17. deluviális és szoliflukciós agyag, homok, kavics, törmelék (8— 17. f. pleisz
tocén), 18. folyóvízi kavics, törmelék (k.—f. pleisztocén), 19. blokkos lejtőtörmelék és kavics 
20. deluviálie és kolluviális homok és törmelék (19— 20. a.— k. pleisztocén). — Negyedidőszak- 

nál idősebb képződmények: aj neogén, b) paleogén, c) mezozóos
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Folyóvízi homok és kavics

Sümeg környékén a Marcal-medence területét borítja nagyobb kiterjedésű folyóvízi üledék. 
Összetétele : homok, kavicsos homok, homokba ágyazott kavicslencsék és zsinórok, a mélyebben fekvő 
vízjárta területeken iszapos homok. Az üledék álalában keresztrétegzett. Vastagsága átlagosan 
2 m, színe sárga, szürke és ezek árnyalatai. Fekvője pannóniai homok.

A Marcal-medence peremén 150 — 160 m tszf. magasságban találhatók a legidősebb folyóvízi 
képződmények, melyek a Rendeki-hegy lejtőjén kialakult hegylábfelszínnel érintkeznek. A pleisztocén 
folyamán a hegylábfelszín felől helyenként törmelékes és kavicsos lejtőüledék rakódott a területre, 
miközben a folyóvízi üledék részben lepusztult. A 150 m tszf.-i magasság alatt magas ártér és annál 
is mélyebben vizenyős alacsony ártér különíthető el. A magas ártér üledéke elsősorban homok és 
kavicsos homok. A kavics elszórva, esetleg vékony 10—20 cm-es rétegekben, lencsékben található. 
Az alacsony ártér és a Marcal völgytalpán képződő jelenlegi allúvium a durvább üledékek jelenléte 
mellett nagyobb arányban tartalmaz iszapot és agyagot.

A völgytalp és az alacsony ártér képződményeinek kora holocén, a magas ártéré geomorfológiai 
helyzete és a fagyjelenségek hiánya alapján óholocén, a magasabb, 145 m feletti hátakon esetleg 
felső-pleisztocén. A 148 — 150 m-nél magasabban lerakódott folyóvízi képződmények középső—felső
pleisztocén korúak.

Eluviális üledékek

A pleisztocénnél idősebb képződményekből álló kiemelkedések tetőszintjén helyben maradt 
málladéktakaró alakult ki. Elterjedése csak kis foltokra szorítkozik, mivel anyaga már enyhe lejtőn 
is lepusztul. Vastagsága 1—2 m. A Hajnal-hegyen és ettől délre kis foltokban eluviális mészkő és 
dolomittörmelék, a Rendeki-hegy lapos tetőszintjén a degradált oligocén—alsó-miocén kavics hely- 
benmaradt málladóka található. Az eluvium és a tetőt körülvevő lejtőüledékek elhatárolása az egy
másba való fokozatos átmenet és a feltárások hiánya miatt nehéz. A málladéktakaró képződése főleg 
a fagy-aprózódásnak és a kőzetek fellazulásának kedvező éghajlatú pleisztocénben történt, de kisebb 
mértékben a holocénben is folytatódott.

Lejtőüledék

A Marcal-medence kivételével Sümeg környékének túlnyomó részét lejtőüledék fedi. A különböző 
összetételű lejtőüledékek a következő területi megoszlást mutatják:

A Rendeki-hegy DNy-i lábánál, Sümegtől ENy-ra kb. 1 km2 területet blokkos kőzettörmelék 
borít. Főleg eocén mészkőtömbökből áll, agyagos, aleuritos, homokos beágyazásban. Kisebb mennyi
ségben kréta mészkőtörmeléket és az eocén mészkő miocénben abradált, jól lekerekített görgetegeiből 
származó lepusztulási terméket is tartalmaz. Szemcsenagysága igen változó. Jellemzője, ami a hegyet 
körülvevő többi lej tő törmeléktől elkülöníti, az eocén mészkő hatalmas, több m-es blokkszerű tömb
jeinek közbetelepülése (89. ábra; LVII. tábla 1—2.). A legnagyobb blokkok 3—6 m X8 —10 m nagy
ságúak. Az összlet vastagsága 4 — 8 m, rendkívül osztályozatlan. A mélyebb rétegekben meszes 
kötőanyaggal cementált, a köztes anyag színe fehéresszürke, szürke. Szállításában a különböző 
tömegmozgásoknak, a gravitáció közvetlen hatásának, az időszakos vízfolyásoknak, a lejtőlemosásnak 
és a csuszamlásoknak lehetett szerepe.

A Rendeki-hegy platóján elsősorban törmeléktakaró képződött. A hegy meredek oldalain a kő
omlás, kőpergés, a húzódó törmelék mozgása és kőárok képződése főleg a pleisztocénben volt jellemző, 
de ma is megfigyelhető. A finomabb szemű köztes anyagba ágyazott törmelék a szoliflukció, a lejtő
lemosás és kisebb csuszamlások hatására települt át a lejtőkön. A felhalmozódott lejtőtörmelék

89. ábra. Blokkos lejtőtörmelék (kőbánya Sümegtől ÉNy-ra) 
1. Talaj, 2. eocénből lepusztult mészkőtömbök, 8. mészkőtörmelék 

és áttelepített aleurit, homok, 4. kréta mészkő
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mészkőben (elhagyott kőbánya 
a Rendeki-hegy K -i oldalán)

1. Talaj, 2. homok, 3. kavicsos (kvarc) homok, 4. vö
rösbarna agyag, 5. agyagos homok, 6. agyagos, kavi

csos (kvarc és mészkő) homok, 7. eocén mészkő,
8. omladék

vegyes összetételű, megtalálható benne az eocén mészkő 
görgetetlen törmeléke, az eocén alapkonglomerátum főleg 
tűzkőből álló kavicsai és az oligocén—alsó-miocén kavics 
lepusztulási terméke. Helyenként a kréta mészkő, és főleg 
a hegy déli oldalán az eocén mészkő miocénben feldolgozott 
abráziós kavicsa keveredik közé. A törmelék kötőanyaga 
lecsiszolódott, szélfújta homok, másutt a homok mellett 
aleurit és agyag (90. ábra; LVII. tábla 3.). Egyes rétegek
ben a homokos aleurit és agyag felülmúlja a durva tör
melék mennyiségét.

A Rendeki-hegytől DK-re (a Hárs-hegy -Hajnal-hegy 
csoportja) a lejtőüledék összetételében, a terület ÉNy-i 
részén, oligocén-alsó-miocén kavics, felső-kréta- és eocén 
mészkő-, másutt triász dolomit- és felső-kréta mészkő-, 
továbbá agyag, vörösagyag, bauxit és felső-pannóniai ho
mok lepusztulási termékei vesznek részt.

A hegy déli lábát Sümeg és Bárdió-tag között a lejtő
lemosás és a deráziós völgyekben időszakos vízfolyások 
által szállított homok, deluviális és proluviális üledék bo
rítja 1—6 m vastagon. A homok felső-pannóniai rétegekből 
pusztult le. Szemcsenagysága változó, leginkább közép- 
és aprószemű, átlag 0,2—0,6 mm, maximálisan 0,1 —1,0 mm 
nagyságú. Helyenként keresztrétegzett. Színe sárgásszürke, 
kevés apróra töredezett muszkovitot tartalmaz. Deflációs 
hatás következtében a homokszemek felülete lecsiszoló
dott, koptatott.

A Városi-erdőtől északra fekvő kis medencében (Nye
lőke) a lejtőkön és a deráziós völgyekben időszakosan le
folyó csapadékvíz hatására agyagos, aleuritos, homokos, 
törmelékes üledéktakaró alakult ki (91. ábra). A Városi - 
erdő területén a neogén kavicsból és triász dolomitból 
származó törmelék homokkal keveredett üledéke borítja a 
felszínt. Átlagos vastagsága 1—2 m (92. ábra).

A Rendeki-hegyet körülvevő hegylábfelszínen a kréta 
és eocén mészkőből, eocén konglomerátumból, oligocén— 
alsó-miocén kavicsból, miocén abráziós kavicsból származó 
törmelék és kavics keveredik a pannóniai kavics és homok 
áttelepített anyagával.

A Sümegtől északra elterülő pannóniai kavicsot 1 — 2 m vastag mészkőtörmelék borítja. A tör
melék alatt — és különösen ahol hiányzik a törmelék — a pannóniai kavics felső, átlagosan 1 m 
vastag részét lejtőfolyamatok mozgatták át.

A sümegi Várhegy Ny-i lábánál áttelepített pannóniai homokba ágyazott lejtőtörmelék halmo
zódott fel 20—50 cm vastagon. Az alsó-pannóniai homokra, homokkőre diszkordánsan települő 
lejtőüledéket meszes és limonitos kötőanyag cementálja össze; színe szürkéssárga, sárga. A görgetetlen

91. ábra. Fagyzsák lejtőüledékben 
(felhagyott bauxitfejtő Bárdió-tag mellett)

1. Törmelék, agya« (sárga, szürke, zöldesszürke),
2. agyag, homok (zőldesszürke), 3. törmelék, agyag, 
homok (szürke, fehéresszürke), 4. agyag (zöldesszürke), 

5. agyagtörmelók (zöldesszürke), 6. agyag 
(zöldesszürke)
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92. ábra. Fagyzsákok lejtőüledékben (Városi-erdő, 
útbevágás a kavicsbányától É-ra 500 m-re)

1. Talaj, 2. kavicsos agyag, 3. törmelékes homok, 4. homokos törmelék, 
5. törmelékes, löszös homok, 6. omladék

törmelék anyaga a Vár-hegyről származó kréta mészkő, kisebb mennyiségben jól kerekített pannóniai 
kvarckavics. Kissé távolabb a hegy lábától (kb. 100 m-re) a Rendeki-hegyről származó eocén mészkő 
törmeléket is tartalmaz. A törmelék átlag 2—4 cm, maximálisan 15 cm nagyságú. A köztes homok 
rövid úton áttelepített, inkább csak fellazított, koptatatlan és osztályozatlan.

A Köves-dombon és a Mogyorós-dombon a mezozóos képződmények fellazult törmelékét, 
helyenként a pannóniai abráziós konglomerátum felső rétegeit, különböző negyedidőszaki lejtőfolya
matok telepítették át.
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A Marcal-raedence legmagasabban fekvő a Rendeki-hegy körül kialakult hegylábfelszínnel 
érintkező peremére vékony lejtőtörmelék rakódott a folyóvízi homok és kavics tetejére. A terület 
DNy-i részén, a Marcal völgyétől nyugatra lejtőlemosással áttelepített bazalttörmelékes homok 
található.

A deráziós völgyek keskeny talpát a völgyeket környező területekről lepusztult üledék tölti ki, 
rendszerint talaj hordalékkal keverve. Vastagsága 1—4 m.

A lej tő üledék-takarót kialakító folyamatok a pleisztocén folyamán, a többször ismétlődő peri
glaciális éghajlat alatt, rendkívül intenzíven működtek. Az erős kifagyás következtében nagyfokú 
aprózódás ment végbe. A keletkezett törmelék gravitációs mozgása, a szezonálisan fagyott altalajon 
a szoliflukció, a hóolvadék és időszakos csapadék lemosó tevékenysége következtében a lejtőket és 
a hegylábi területeket areálisan áttelepült üledékköpeny borította be. A gravitáció és a csapadék
vizek lemosó és árkoló hatása, a többi folyamat háttérbe szorulása mellett, a holocénben is ér
vényesült.

A lejtőüledékek kora többnyire felső-pleisztocén. A blokkos kőzettörmelék, esetleg a Vár-hegy 
Ny-i lábánál a cementált törmelékes homok megjelenése és kötöttsége alapján, a többi lejtőüledéknél 
idősebb lehet, de pleisztocén korát bizonyítják az egyes feltárásokban látható krioturbációs jelensé
gek, a törmelék fagyhatásra kialakult rendezettsége, amely a nagy tömbök alatt is megfigyelhető; 
továbbá a közbetelepült homok lekerekítettsége, ami a Középhegységben a pleisztocén homokra 
jellemző. Kora valószínűleg alsó- vagy középső-pleisztocén. A lejtőtörmelék nagyobbik része felső
pleisztocén, de főleg a meredekebb lejtőkön a holocénben is folyt áthalmozás.

A könnyen pusztuló homokos összetételű üledékek felhalmozódása Sümeg és Bárdió-tag között 
és a Marcal völgyétől iNy-ra, továbbá a deráziós völgyek kitöltése a felső-pleisztocénben kezdődött, 
de a holocénben is folytatódott.
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