
G E O M O R F O L Ó G I A

K a is e r  M ik l ó s

Sümeg környéke a Bakony délnyugati peremén és a Marcal-medence találkozásánál terül el. 
K-i nagyobbik része a Déli-Bakonyhoz, Ny-i kisebb része a Kis-Alföldhöz, ezen belül a Marcal- 
medencéhez tartozik.

A terület geomorfológiai szempontból a következő jól elkülöníthető domborzati típusokra oszt
ható (93. ábra):

1. Északon a Rendeki-hegy emelkedik ki környezetéből. A ferdén kibillent hegy a Bakony 
pediplanációval átalakított egykori tönkfelszínének küszöbhelyzetbe süllyedt sasbérce.

2. A Rendeki-hegy körül gyengén tagolt hegylábfelszín és abráziós felszín terül el.
3. A terület Ny-i részén a Marcal-medence folyóvízi akkumulációs síksága húzódik.

Szerkezeti formák

A terület töréses szerkezetének jellege kifejezésre jut a morfológiai képben is. Elsősorban a kü
lönböző nagyságú vetők morfológiai hatása szembetűnő. A Marcal-medencét délen a Mogyorós-domb 
lábánál éles vető határolja. Északabbra a vető a medence belsejében folytatódik morfológiai lépcső 
nélkül. A Városi-erdőtől északra fekvő kis medence (Nyelőke) komplex eredetű. Északi és déli pere
mén vetők határolják, de kimélyítésében a denudációnak is volt szerepe. A ferdén kibillent Ren- 
deki-hegyet különösen ÉNy-ról és DNy-ról határolják szembetűnő, meredek vetők. A Városi-erdő 
területe mozaikszerűen összetöredezett mezozóos kőzetekből áll, melyet a pediplanáció nyesett le 
egy szintre. A sümegi Vár-hegy rendkívül meredek vetőkkel határolt impozánsan kiemelkedő sasbérc.

Planációs—denudációs felszínek

A  Dunántúli-középhegység lepusztulással keletkezett, sík vagy enyhén hullámos letarolt fel
színeinek kialakulását, korábban egyes vizsgált területeken abrázióval (Lóczy L. 1913), majd a D a - 
vis-elmélet szerinti tönkösödéssel, az újabb felfogás trópusi tönkösödéssel (Btjlla B. 1962) és pedipla
nációval (Pé c si M. 1969) magyarázták.

A Dunántúli-középhegység területén a következő planációs formákat lehet megkülönböztetni:
1. Trópusi tönkmaradványok. A trópusi tönkösödés értelmében a trópusi őserdő és szavanna 

övében az erős latérites mállás és a mállásterméket elszállító bő csapadék felszíni leöblítése következ
tében nagykiterjedésű, enyhén hullámosán letarolt trópusi tönkfelszínek jönnek létre (B u l l a  B . 
1962). Mészkő- és dolomitterületen ezen az éghajlaton trópusi karsztosodás megy végbe. Éredménye 
a trópusi karszt legkifejlettebb formája a kúpkarszt és toronykarszt.

A Dunántúli-középhegység területén több helyen megfigyelhetők a kréta—eocén trópusi karszt
felszín maradványai. Az őskarsztfelszínek különböző mértékben lesüllyedve általában eocén fedőtől 
megvédve maradtak fenn. Ezek a latérites—bauxitos üledékkel kitöltött karsztmaradványok a Du
nántúli-középhegység egykori trópusi tönkösödésére utalnak.

A trópusi karsztmaradványok csak kis területen, foltokban maradtak fenn. Sümeg közelében 
a Hárs-hegytől К -re néhány kisebb bauxittal kitöltött töbör figyelhető meg. Kissé távolabb a nyírádi 
bauxitbánya tárt fel eltemetett trópusi karsztot (darvastói külfejtés).

2. Oligocén pediplén felszínek. A trópusi tönkösödés a Középhegység területén a középső-eocénig 
uralkodó felszínalakító tényező. Az eocén után a megváltozott éghajlat következtében más felszín- 
formáló erők jutottak döntő szerephez.

Az eocén végén és az alsó-oligocénben, a szárazabbá vált klíma hatására az infraoligocén denu- 
dáció működése alatt a pediment képződés volt jellemző. A pediment (hegylábfelszín) száraz vagy 
félszáraz éghajlaton kialakuló forma, ahol az időszakosan működő vízfolyások laterális eróziója és
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a lejtőlemosás a hegy lábánál enyhén kifelé lejtő lenyesett térszínt hoz létre. A hegy körül kialakuló 
pediment a hegy rovására hátrálással növekszik. Több pediment összeolvadása következtében na
gyobb kiterjedésű pediplén keletkezik.

Az alsó-oligocénben a Dunazug-hegységtől Ny-ra, a Középhegység szárazulati területe pediplén 
felszínné vált. Az infraoligocén denudáció után az oligocén hátralevő időszakaiban és az alsó-miocén
ben, a Bakony D-i szegélye kivételével üledékgyűjtőként szerepelt, amit egy hatalmas folyóvízi 
hordalékkúp töltött fel (Csatkai Formáció). A folyóvízi üledék nagy része DNy felől érkezett (Jám bo r  
A .—K orpás L. 1971), egy azóta lesüllyedt kristályos hegység felől. A középső- és felső-miocénben 
mediterrán felszínfejlődés ment végbe, pedimentáció és völgyképződés váltakozásával. A badeni és 
szarmata emeletek alatt a szárazabbá vált éghajlaton elsősorban a pedimentáció fejtette ki hatását.

A jelenlegi fennsíkok részben oligocén—alsó-miocén üledékkel fedve, részben exhumálod va zöm
mel az ősi trópusi tönk, ill. az oligocén pediplén maradványai. A trópusi tönk és annak pediplanált 
domborzata az oligocén után szerkezeti mozgások következtében összetöredezett, maradványai jelen
leg kisebb-nagyobb sasbércek felszínén, különböző magasságra kiemelkedve helyezkednek el. A Sü
meg környéki mezozóos és eocén képződményekből álló lenyesett felszínek is, az abráziós szintek 
kivételével, az egykori trópusi tönk és pediplén maradványai.

A Rendeki-hegy csoportján egy 360 m-es és egy 300 m-es felszín jelölhető ki. A két szint közt 
nincs vető, az alacsonyabbról hiányzik a magasabbat borító eocén üledék. A szintkülönbség kiala
kulása, az alacsonyabb felszínről az eocén rétegek lepusztulása az oligocénben történhetett, a pedi- 
mentálódás során ugyanis előfordul a felszín kisebb mértékű egyenetlen lepusztulása. A 360 m-es 
felszín egy részét oligocén—alsó-miocén kavics borítja, az eocén mészkövön kialakult pediplén itt 
részben fedett helyzetben, részben exhumálódva látható. A mezozóos képződményeken kialakult 
300 m magasságú szint a pediplanáció folyamán exhumált tönk maradványa. Felszínén néhány 
bauxittal kitöltött karsztos mélyedés utal a trópusi tönkösödésre és arra, hogy a pediplanáció a 
mezozóos aljzatot már kevéssé tarolta le.

A terület DK-i részén a Városi-erdőben a pediplén maradványának egy mélyebbre zökkent 
felszínét vékony kavicstakaró fedi. A kavics miocén (esetleg pliocén) és pleisztocén korú.

3. Pliocénvégi és pleisztocén pedimentek. A pliocén végén a meleg—száraz, a pleisztocénben az 
ismételten visszatérő hideg—száraz, periglaciális klíma hatására a Bakony Ny-i peremén hegyláb- 
felszín képződött. A Pannonhalmi-dombságtól Sümeg környékéig húzódó, konzekvens vízfolyások 
által tagolt hegylábfelszínt Bakony-aljának nevezik. Ehhez a nagykiterjedésű hegylábfelszínhez 
csatlakozik a Rendeki-hegy körül pleisztocénben kialakult keskeny pediment. A hegytől nyugatra 
a pediment éles határ nélkül besimul a Marcal-medencébe. Kifejlődése a pleisztocén végéig tartott. 
A hegytől délre a Kopasz-domb felszíne egy magasabb, laza pannóniai üledéken kialakult, helyzete 
alapján alsó- vgy középső-pleisztocén pediment (glacis) maradványát őrzi.

4. Abráziós felszínek. Sümeg környékén miocén és pliocénkori abráziós tevékenység nyomai 
maradtak fenn. A miocén abrázió csak kisebb színlőket alakított ki, markánsabb abráziós szintet 
a pannóniai beltenger hozott létre.

Jelenleg a következő szinteken lehet abráziós nyomokat megfigyelni :
a) A  Rendeki-hegy délnyugati oldalán 260 — 280 m magasságban kőfejtők, útbevágások által feltárt abráziós ka

vicsfoltok húzódnak. A  kavicsok anyaga jól görgetett eocén mészkő, átlagos nagyságuk 5 — 16 cm. Alacso
nyabb szintekre lepusztulva, lejtőtörmelék közé keveredve is megtalálhatók. A  Rendeki-hegy K-i oldalán 
260 m magassában levő felhagyott kőbánya abráziós kavicsa is ennek a színlőnek a folytatása. Az egyik ka
vicson fúrókagyló nyomát is megtaláltuk (L. tábla 3., 4.). 210 m magasságban a Rendeki-hegy (Szőlő-hegy) 
D-i lábánál házalapozásnál feltárt badeni faunát tartalmazó abráziós konglomerátum, 190 m magasságban 
a bárdió-tagi külfejtésben a Fertőrákosi Mészkő alatt hasonló megjelenésű, 1 — 2 cm nagyságú, uralkodóan 
kvarcból, kvarcitból álló abráziós kavics került elő. Mind a két szint (260 — 280 m és 190 — 210 m) kavicsait 
alsó-badeninek határozták meg. (Bővebben lásd a miocén képződmények leírásánál.)

b) A  Rendeki-hegy körül 180 — 200 m magasságban több km2 nagyságú abráziós szint mutatható ki. Területé
nek nagyrészét néhány m vastag tengeri eredetű, főleg kvarcból álló kavics borítja. A Sümeg — csabrendeki 
út mellett az eocén mészkő hullámmarásos sziklái is láthatók. Az abrázió korára utal, hogy a Kopasz
dombi homokbányában található aprókavics fedője alsó-pannóniai faunát tartalmaz. A  Kopasz-dombtól 
Ny-ra a kavics hiányzik, viszont a Köves-domb és a Mogyorós-domb DNy-i peremén jól kerekített 10 — 
40 cm-es helyi anyagú abráziós görgetegek találhatók, melyek egy része hullámmarásos sziklákra települ.

Az egész 180—200 m magasságú szint a Kopasz-domb alatt, továbbá a Rendeki-hegytől és 
a Kopasz-dombtól Ny-ra egy összefüggő, kb 3 km2 nagyságú abráziós felszín volt. A Rendeki-hegyen 
300 m magasságig nyomozható felső-pannóniai üledék az abráziós szintet környezetével együtt 
befedte. A Rendeki-hegy pliocén óta végbement kiemelkedése következtében a felső-pannóniai és 
részben az alsó-pannóniai üledék lepusztult, amiben a hegy körüli pedimentációnak volt nagy szerepe. 
A pedimentáció átalakította az abráziós felszínt, jelenleg mind a két hatás nyomai megfigyelhetők.

A sümegi Vár-hegy D-i és Ny-i oldalán 220 — 230 m magasságban hullámmarásos sziklák és 
kevés abráziós kavics figyelhető meg a hegyoldalban. Kora alsó-pannóniai, esetleg felső-pannóniai. 
Utóbbi mellett szól, hogy a hegy lábánál az alsó-pannóniai üledékben a Vár-hegy lepusztult anyaga 
nem fordul elő.
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Eróziós formák

A legjelentősebb eróziós formák a Marcal-medencében fejlődtek ki. A Marcal jelenleg 1—2 m 
mélyen bevágódva, ásott mederben folyik. A medence területünkre eső részét főleg ártéri képződ
mények borítják. A szabálytalan foltokban elhelyezkedő, ma is vízjárta alacsony ártérből emelkedik 
ki az óholocénben kialakult, később csak a legmagasabb vízálláskor elöntött magas ártér felszíne. 
A szabályozás és a területet behálózó vízlevezető árkok létesítése óta a magas árteret a legmagasabb 
vízállás sem éri el. A magas ártér és a Rendeki-hegyet körülvevő hegylábfelszín közt 150—160 m 
tszf.-i magasságban fekvő, a medencébe észrevétlenül belesimuló felszín a pleisztocénben a Marcal 
völgyéhez tartozott. Később a folyóvízi képződményeket, azok részleges lepusztulása mellett, vékony 
lejtőüledék fedte be.

A Marcal egyik forrása területünkre esik. A forrásvidék körül néhány kaviccsal védett eróziós — 
deráziós tanúhegy őrzi a korábbi felszín nyomait, melybe a Marcal bevágódott.

A terület többi vízfolyása jelentéktelen. Kismértékben bevágódott lapos völgyekben keskeny 
allúviumot építve, többnyire mesterségesen kialakított mederben folynak.

Deráziós formák

A derázió a lejtőn végbemenő tömegmozgások (csuszamlás, talajfolyás, eső és hóolvadék lemosó 
hatása, a gravitációs mozgások) összefoglaló elnevezése. A felszín formálásában rendkívül nagy 
szerepet töltöttek be a pleisztocénkori periglaciális éghajlaton, elsősorban a szoliflukció és a hóolva
dék-vizek hatása következtében. Jelenleg a hegyek meredekebb lejtőin a gravitációs mozgások, a kő
hullás, kőpergés, húzódó törmelék mozgása, továbbá a lemosás, az alacsonyabb, kevésbé tagolt terü
leteken a csapadék lemosó hatása az uralkodó deráziós folyamat.

Területünkön legelterjedtebb forma a deráziós völgy. Száraz, állandó vízfolyás nélküli, rend
szerint lapos tál alakú, a keményebb kőzeteken sokszor mélyebb, félkör metszetű völgyek. Általában 
megfigyelhető, hogy a nagyobb völgyek kialakulása a szerkezeti vonalakat követi. A deráziós völgyek 
keletkezésében a hosszanti völgyformát létrehozó lineáris erózió mellett a jellegzetes formát adó 
areálisan ható deráziós folyamatoknak is van szerepe. A lineáris erózió csak időszakosan működik, 
mélyíti a völgyet és részben kihordja a völgytalpon összegyűlő deráziós üledéket. A deráziós völgyek 
kialakulásához akkor kedvezőek a körülmények, ha az areális folyamatok hatása a felszín formálásá
ban jelentős mértékű. Ez történt, mikor hazánk periglaciális terület volt, másrészt a jelenkorban 
a természetes növénytakaró megszüntetése óta, mivel az erdőirtás és a szántóföldi művelés nagy
mértékben megnövelte a talajpusztulást.

Sümeg környékén a deráziós völgyek a magasabb felszíneket, különösen a hegyperemi lejtőket 
sűrűn felszabdalják, a mélyebb fekvésű területeken ritkábban fordulnak elő. A Rendeki-hegy fenn
síkján nagyobb, meredek falú völgyek fejlődtek ki. Legmélyebbre vágódtak az észak felé kifutó 
völgyek. A hegy DNy-i lejtőit rövidebb, nagy esésű völgyek tagolják. A síksági és dombsági terü
leteken az enyhe formák jellemzőek, lapos tál alakú völgyek alakultak ki.

A deráziós völgyek közt deráziós hátak, tanúhegyek jöttek létre. Ezek lejtőit a derázió, jelenleg 
főleg a csapadék lemosó hatása alakítja. A hegy lejtőin meredek oldalú gerincek, az alacsonyabb 
szinteken lapos hátak figyelhetők meg. Érdekes forma az É —D-i irányban húzódó keskeny, lapos 
Kopasz-domb. L ó c z y  L. (1913) szerint a sümegi Szőlő-hegy ÉNy—DK-i és K —Ny-i irányú pereme 
találkozásánál a pannóniai tengerben két párhuzamos áramlás közt ellenáramlás, ezáltal nyugvó víz 
keletkezett, ahol finomab üledék rakódott le. Később a terület szárazra kerülése után a könnyen 
pusztuló homok eltávozott és visszamaradt a Kopasz-dombot felépítő agyagos üledék. L ó c z y  L. 
elképzelését sem igazolni, sem cáfolni nem lehet. A Kopasz-domb lenyesett és vékony lejtőüledékkel 
borított felszíne jelenleg egy alsó- vagy középső-pleisztocén pediment (glacis) maradványa, mely 
a tőle Ny-ra végbement felső-pleisztocén pedimentáció és К -re kimélyülő Nyelőke-medence közt 
preparálódott ki. Mai formájában deráziós hátként értelmezhető.

A kisebb denudációs formák közül jellegzetesek az állókövek. A Rendeki-hegy platójáról Csab- 
rendek felé tartó, mélyen bevágódott deráziós völgy két oldalát meredek sziklafalak kísérik. A völgy
oldalon néhány állókő is kialakult. Keletkezésük főleg a pleisztocénkori aprózódás eredménye. 
A Városi-erdő területén valószínűleg hévizes hatásra összecementált kvarckonglomerátumból pre- 
parálódtak ki állókövek („Oltárkövek” ).

Egyes törmelékes feltárásokban (Sümegtől északra fejtett kőbányákban, a Hajnal-hegytől 
északra, a Városi-erdő egyes útbevágásaiban, a Bárdió-tag melletti bauxitfejtő K-i falán) fagyzsá
kokat és a törmelék fagyhatásra kialakult rendezettségében megnyilvánuló krioturbációs jelenségeket 
lehet megfigyelni (LVII. tábla 4. és 91., 92. ábra).
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Karsztos fonnák

Sümeg környékén kevéssé jelentős, elszórtan található formák. A Mogyorós-dombon a pannóniai 
homokbányától kb. 300 m-re ÉNy-ra, a talajtakaró mesterséges eltávolítása után karrosodott terület 
került felszínre. Elterjedése a talajtakaró miatt a felszínen nem látható. A Surgót-majortól kb. 
600 m-re ÉK-re egy kisebb dolina mélyül a hippuriteses kréta mészkőbe.

Az elszórt bauxitfoltok feküjében helyenként kréta őskarszt-maradványok figyelhetők meg.

Antropogén formák

Az emberi tevékenység következményei kisebb-nagyobb mértékben a terület nagyrészén meg
figyelhetők. Legjellegzetesebbek a Rendeki-hegy DNy-i oltalán sorakozó kőfejtők és ezek hányói, 
a kavicsbányák gödrei, a bauxit lefejtése után visszamaradt bányagödrök, a hegy déli oldalát borító 
homoktakaróba bevágódott, részben eróziós, 1—4 m mély mélyutak és a Marcal-medence vízlevezető 
árkai.

IRODALOM

A dám L. — Marosi S. (szerk.) 1975: A  Kisalföld és a Nyugatmagyarországi-peremvidék. — Magyarország tájföld
rajza 3. Akad. Kiadó, Budapest.

Bulla B. 1962: Magyarország természeti földrajza. — Akad. Kiadó, Budapest.
Góczán L. 1960: A  Tapolcai-medence kialakulástörténetének problémái. (Nyekotorüe problemü isztorii formiro- 

vanyija kotlovinü Tapolca.) (Probleme der Entstehungsgeschichte des Tapolcabeckens.) — Földr. Ért. 9 (1).
Jámbor A . —K orpás L. 1971: A  Dunántúli-középhegység kavicsképződményeinek rétegtani helyzete. (Strati- 

graphische Lage der Schotterbildungen im Transdanubischen Mittelgebirge.) — Földt. Int. Évi Jel. 1969-ről.
L óczy L. (id.) 1913: A  Balaton környékének geológiai képződményei és ezeknek vidékek szerinti telepedése. 

— A Balaton Tud. Tanúim. Eredm. I. (1). Budapest.
L óczy L. (id.) 1916: Die geologischen Formationen der Balatongegend und ihre regionale Tektonik. — Resultate 

der wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees. I. (1) Wien.
P écsi M. 1969: A  Balaton tágabb környékének geomorfológiai térképe. (Legend for the General Geomorphological 

Map of Hungary.) 1:300 000. — Földr. Köziem. 17 (93) 2.

2 3 0


