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TITHONSCHICHTEN DÉR UMGEBUNG VON ZIRC.
Von G. Wein.**

1931. nyarán a M. Kir. Földtani Intézet igazgatósága lehetvé

tette, hogy Telegdi Roth Károly professzor úr mellett az

északi Bakony mezozoós vonulatának bejárásában én is részt vehes-

sek. Itt ajánlotta nekem Telegdi Roth Károly professzor úr,

•hogy doktorátusom tárgyává válasszam az északi Bakony Útón-

jának feldolgozását.

Az eddig részletesen bemért és térképezett terület a Bakony

északkeleti végétl, a Móri-hasadéktól egészen Zircig és ennek kör-

nyékén végighúzódó fiatal mezozoós vonulatot foglalja magában.

A fiatal mezozoós vonulat tengelyében foglal helyet az ÉK—DNy
irányéi zirci medence, melyet mindkét oldalán a medence felé dl
rétegek vesznek körül. A zirci medencét kréta-tercier hegymozgások
hoztak létre (Telegdi Roth K.), és a rétegeknek ezek nyomán
kialakult szinkünálisszer elhelyezkedésének köszönhetjük azt, hogy
a tercier erózió meglehetsen megkímélte a szinklinális két oldalán

helyet foglaló fiatal mezozoós vonulatot. E mezozoós vonulatnak

jó megtartása tette lehetvé azt, hogy Telegdi Roth K. az

északi Bakony tektonikáját, különös tekintettel az orogén fázisokra,

tanulmányozhatta. E tanulmányokra különösen alkalmas az északi

Bakony, elssorban a már említett jól fejlett mezozoós rétegsora

és hegyszerkezeti jellege. Az utóbbi alatt értjük a Bakony regio-

nális helyzetének közbens (22) (Zwischengebi rge, 8, 24) hegység
keretébe való sorozását. Tudvalev, hogy közbens hegység tekto-

nikai jellege abban különbözik az orogén zónákétól, hogy ennek
kratogén mivolta következtében, a tektonikai mozgások itt mintegy
letompítva jelennek meg. Stíllé synorogén mozgások elnevezéssel

rögzíti e fogalmat (27). Ép az orogén mozgásoknak e Ietompított-

sága okozza azt, hogy itt kedvezbb körülmények közt lehet tanul-

mányozni az orogén fázisokat, mint az ersen meggyrt orogén
zónákban. A következkben én is fleg arra helyezek súlyt, hogy
miután ismertettem a területemen lev titon elfordulásokat, azok-
nak fácieseibl és rétegtani helyzetébl igyekszem megállapítani a
kimmeridge és titon közti, helyenként még a titon rétegeket is érint
fiatal kimmeriai mozgások szerepét (27) területemen és az északi
Bakonyban megállapított tényeket a Dunántúl röghegységeiben
talált viszonyokkal, majd a déltiroli területekkel hasonlítom össze.

Az északi Bakony Útónjával kevesen foglalkoztak. Elször
Hant ken 1867-ben emlékszik meg néhány titon-d'ajról Csernyé-
rl (6). Princz G y. azonban e fajok esernyi eredetét fenntartás-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1934. évi február 21-i
szakülésén.

** Vorgetragén in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft
ani 21 Feber 1934.
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Fig. 17. ábra. A zirci titón fáciesek elterjedése. — Die Vcrbreitung

dér Tithon-Facies von Zirc. m = 1 : 75.000.
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sál fogadja 1907-ben megjelent nagy monográfiájában, melyben
Csernyérl titonrétegeket csak megemlít és azoknak titon mivoltát

fenntartással közli (19). 1875-ben Ke eh A. ismerteti a borzavári-úti

kbányát, melyrl mint diphyás titonról emlékezik meg (9). Végül
Taeger H. a M. Kir. Földtani Intézet évi jelentéseiben 1908—1914-

ig emlékezik meg az északi Bakony titonrétegeirl (28).

A titon elfordulások.

Mieltt a részletek tárgyalásába bocsátkoznék, az áttekinthet-

ség kedvéért utalok a kis 1 : 75.000 mérték térképre, melyen a

titon-elfordulásokat tüntetem fel. E térkép a titon-rétegek fácieseit

is feltünteti. A réteghatárok és a horizontális elterjedés a térkép

mértéke miatt nem tüntethet fel jól. A móri töréstl Zireig terjed
szakaszon a titonrétegekiet csupán Zirc környékén találtuk meg.
Ezeket az elfordulásokat mind megjelöltem a térképen. Az el-
fordulásokat fáciesük (változataik) alapján három csoportba fog-

lalhatjuk össze, mely beosztás a további tárgyalásnál is keretül fog

szolgálni.

I. Tzköves eephalopodás fácies a) Lókút, b) Vadolmás,
c) Eperkéshegy.

II. Tzkmentes eephalopodás fácies d) Pintérhegy, e) Pali-

hálás, f) Páskomtet D-i lejtje.

III. Krinoideás-brachiopodás fácies g) Borzavári-út, h

)

Pás-
komtet.

I.

Tzköves eephalopodás fácies.

a) Lóknt Zirctl délre légvonalban (1 km-nyire fekszik. Legké-
nyelmesebben az Olaszfalusi vasúti állomástól közelíthet meg.
Innen nyugatra, kb. 2 km-nyire fekszik a lókúti legel, ahol a titon
rétegek legszebb bakonyi kifejldését szemlélhetjük. A rétegek É
ÉNy (felé dlnek általában 10-15°-kal és ennek megfelelen a lókúti
legel dombjának délnyugati oldalán mindenütt kiállnak a titon
mészkréteg fejei. A domb DNy lejtjén kisebb kfejtk vannak,
melyek szintén alkalmasak a kövületgyüjtésre. A lókúti legel dél-
keleti folytatása a Káváshegy, mely a lókúti legelvel együtt arról
nevezetes, hogy innen ismeretes az északi Bakony legösszefüggbb
júra-sorozata. E profilról már Taeger H. is megemlékezik 1909-es
évi jelentésében (28), de a részletes felmérés és újabb szintek kimu-
tatása Telegdi Rotjh K. nevéhez fzdik, ki az ereményeket
a Tudományos Akadémia III. oszt. április 23-i ülésén mutatta be.
A júra-rétegek itt a triász fdolomittól a neokomig bezárólag
összefügg, konkordáns üledékképzdési mutatnak. A júra leg-
alsóbb szintje, a dachstein liász, konkordánsan települ a dachstein
mészkre Majd a liász következ tagjai a hierlatz fácies brachio-
podás mészkövek felsbb részeikben az ammoniteszes padokkal
váltakozó krinoideás mészkövek képviselik az alsó liászt, melynek
magasabb padjaiban tekintélyes vörös szín tzkrétegek települ
nek be. A középs liász „tarka eephalopodás fácies" mészk
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alakjában van meg,, melynek faunáját

Kovács L. ismertette a Földtani Tár-

tr salat 1934. ápr. 3-án tartott szakülésén.

A fels liászt itt is, mint a déli Bakony-
ban, az ú. n. kovasavas márgák képvi-

selik, melyekre Telegdi Roith K.
álltai kimutatott vékony cephalopodás

szürke dogger (bajocien) mészk települ.

Erre települ egy igen fínomszem, ersen
kovasavas, tzklencséket tartalmazó
márga, mely alsó padjaiban fehér, felsk-
ben rózsaszín. Repedéseit mangán-
dendritek töltik ki. E márgák makro-
szkópos kövületektl n elitesek, így csu-

pán rétegtani helyzetük alapján vehetk
középs doggertl kimmeridgienig ter-

jed korúnak. Ezekre a márgákra jel

lemz, hogy mind tzköveik, mind kze-
tük radioláriákat tartalmaz. Ezeknek
jelenléte és a makroszkópos kövületek
teljes hiánya arra utal, hogy ezek a réte-

gek, ha talán nem is ahisszikus, de leg-

alább is nagyobb mélységben keletkeztek.

Rájuk települnek teljesen konkordánsan
a vörös és fels részeiben fehér cephalo-

podás titon mészkövek. Majd az ugyan-
csak fehér, porcellánszer neoltom mész
márga. Erre a neoltom mészmárgára már
sztratigráfiai hézagon települ az aptien.

or bitólinás-ostreás rétegcsoport. Ennek a

szelvénynek ismertetése, habár nem tar

tezik szorosan vett tárgyamhoz, mégis
szükséges volt azért, hogy szemléltessem
az északi Bakony jurájának folytonossá-

gát és a késbb ismertetend fiatal ltim-

meriai mozgások tárgyalásánál hivatkoz-

hassam rá. A szelvény világosan mutatja
a jura rétegek konkordáns, hézagnélküli

települését, és csupán ezeknek az üledé-

keknek fáciesváltoizásai utalnak verti-

kális mozgásokra, de a jura bármely
szakaszában szárazulat keletkezésérl a

szelvény keretein belül szó sem lehet.

Mint inár említettem, a titonrétegek ‘

itt konkordánsan települnek a rózsaszín

§ kovás márgákra. Alsó padjaik tömött,, 5

f gumós, vöröses-rózsaszín mészk alak-

jában fejldtek ki. Gyakoriak benne
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a vörös tzkgumók és betelepülések. A padozott rétegek itt is

É—ÉNy-i (20—-21 li) 15°dlést imitálnák. A I)Ny felé né ', ó i sok

helyen kibukkanó rétegfejek adják meg a lókúti legel morfoló-

giai jellegét. A vörös padok fels része elhalványul, majd teljesen

átmegy a felstiton fehér mészkövébe. Ezek is gumós mészkövek,
de már vékonyabban padozottak Színük fehér, néhol zöldes vagy
sárgás árnyalattal. Tzköveik barnák és ugyancsak meglehetsen
bven alkotnak gumókat és betelepüléseket. Itt megemlítem, hogy

úgy az alsó, mint a felstiton mészkövek tzköveinek és kzetének
vékony csiszolatában semmit sem találtam. A radiolariák hiánya

és más faunisztikai elemek, krinoideák és tüskebrek megjelenése

arra utalnak, hogy ezeknek a titonrétegeknek lerakódása idejében

a tengerfenék már a kimelkedés stádiumában volt. Kzetük és a

kenne talált kövületek alapján két szintre tagolhatok a lókúti titon-

írészkövek: 1.) alsó vörös cephalopodás szintre,; ezt azi Aspidocerasok
jelenléte és a Hoplitesek teljes hiánya alsó titonkorúnak állapítja

meg és 2.) fels fehér cephalopodás szintre, melynek fels titon korát
a rendkívül sok Hoplites és az Aspidocerasok teljes hiánya bizo-

nyítja. Ezen faunisztikai különbségek szépen szemlólhétk a táblá-
zaton. Egy az alsó-, de különösen a felstiton lókúti fáeíesének
faunájára jellemz az alakok kis, mondhatnám törpe kifejldése,
bár akadnak elvétve nagyobb alakok is. Ez mindenesetre egy olyan
körülmény, melyet számba kell vennünk és mint a lókúti, illetleg
1 /köves cepb-loprdás titon-fácies egyik jellegzetes tulajdonságát
feltüntetni. Ez a törpe alakokban való gazdagság a tzköves
cephalopodás fácies többi elfordulására is jellemz.

A fehér titon-mészkövek fedje a hasonló kifejldés neokom,
sötét barna tzkgumókat tartalmazó fehér porcellánszer mész-
márga, mely teljesen konkordánsan települ a titonra és abból átme-
netet mutat. Ezen rétegeket a déltiroli bianconeval azonosíthatjuk.
Kevés és rossz megtartású kövületet tíartilmaz, melynek alapján
azonban kora, biztosan neokomnak határozható meg. Errl bvebben
ifj. Noszky Jen emlékezik meg a Földtani Közlöny 1934.

évi LXTV. 4— 6. számában. A lókúti titon faunáról részletesebben
késbb emlékezem meg az általános részben és az összehasonlító
fauna listában.

A neokom rétegek faunája a titonrétegekével együtt nyílt, de
nem nagyon mély (hemipelágikns) tengeri kifejldés. Ha szem-
ügyre vesszük a Káváshegy- -lókúti júra szelvényében feltüntetett

fáciesváltozásokat, jól látható a tengerfenéknek, a középs Húsztól

fogva szembetn süllyedése. A süllyedés tetfokát a középs
dogger-kimmeridge kovasavas márgákban érte el, majd a titonban
emelkedést mutat, mely végül is a neokom folyamán a teljes ki-

emelkedésre vezet.

b) A Vadolmás Olaszfalutól délre fekv, ÉNy-IIK irányban
húzódó, erdvel borított domb. Ezen titonrótegeket Taeger H.
1914. évi jelentésében röviden mint júra rétegeket említi meg (28).

Itt is alsó, rózsaszín-vöröses és fels, fehér, kissé kristályos mész-
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kbl álló szintre lehet tagolni a titonrétegeket. A fekv rétegeket,

sajnos vastag lsztakaró fedi el. Fedjük az aptien (i. Noszky J.)

orbi tol inás, ostreás rétegsor,, melynek hever darabjai felett szépen
látható a szálban álló kaprotinás mészk. A kzet meglehetsen
összepréselt és töredezett, ennek tulajdonítható a kövületekben való
szegénység és azok rossz megtartása. Egyetlen Terebratula (Pygope)
diphya Col. töredék, Haploceras leiosoma Op'p. és Phylloceras pty-
choicum Quenst. utal e rétegek titon korára- A fels fehér szintbl
csak egy meghatározhatatlan brachiopoda került el. Tzköveket
ezek a mészkövek is tartalmaznak, mégpedig vörös és barna szintie-

ket, melyek helyenként, — különösen az alsó vörös padokban — vas-

tag betelepüléseket alkotnak. Fáciesiik mind a kzetkifejldést, mind
pedig a bellük kikerült pár fajt tekintve, a lókúti kifejldéssel

egyezik meg.
c) Az Eperkés-hegyi titon elfordulás igen érdekes. Valószín-

leg ágy kell felfognunk, mint egv átmenetet a lókúti és borz*' vár i-

úti fáciesek közt. Taeger H. mint titon elfordulásról emlékezik
meg az Eperkéshegyrl ( Eperjesihegy néven) 1908-as jelentésében (28).

Az Eperkéshegy Zirctl délre kb 5 km-re fekszik a Veszprém
felé vezet országút mellett. A titon cephalopodás rétegek a domb
ÉNy-i lábánál az út mellett fekv kfejtésben bukkannak ki. A leg-

alsó vöröses rózsaszín szintet csapásban lehet követni ENy — DK
irányban a domb nyugati oldalán. A vörös cephalopodás rétegek

titon korát a következ bennük talált fajok bizonyítják: Terebratula

(Pygope), diphya Col., Phylloceras cf. ptychoicum Quenst. Phyll.

silesiacum Opp., Haploceras carachtheis Zeuschn., Hajai. cf. ti-

tkonicmn Qpp., Hapl. cf leiosoma 0 p p., Hapl. cf, Staszycii

Zeuschn. Simoceras sp.. Aspidoceras cyclotum Opp., Corbula
PirhJpri Z i 1 1. A kzet is a lókútiéhoz hasonló gumós padozott kifej

ldést mutat. Barnás-vörös tzköveket tartalmaz. Fedjében a fehér

ammoniteszes szint települ, melybl sajnos csak igen rossz kövületek
kerültek el, de kzetük gumós struktúrája és fehér színe megegye-
zik a lókúti fels titon mészkövekével. Ennek fedjében egyes dara-

bokban található fehér sárgás mészk települ, melyre jellemz, hogy
barnás kristályos krinoidea nyéltagokkal van át- meg átjárva.

Faunáját fleg apró, törpe kifejldést! ammoniteszek, krinoi-

deáik és cidaris tüskék alkotják. Sajnos ezt a titon faunát még nem
dolgozhattam fel. mivel * ezen új fels titon faciest ill. szintet

a legutóbbi kirándulásom alkalmával találtam meg. A bennük ta-

lált Terebratula (Pygope ) diphya Col., azonban minden kétséget

kizárva titon ba. sorozza ezen rétegeket Fedjükben sárgás-vörös

mészk található, melynek korát ifi. Noszky ,1. neokcrmmk álla-

pította meg. Azonos rétegek képezik a Páskomtetn és Pál ihállás

mellett a titon réteg fedjét.

Az eperkéshegyi titon tehát csak annyiban különbözik a lókúti

elfordulástól, hogy itt a felstiton legfels padjai kimondttan
törpe fácies cephalopodás-krinoideás kifejldést mutatnak. A ben-

nük nagy számban található krinoidea nyéltagok és cidarisbunkók

a tengernek a titon bán beállott sekélyülésére vallanak.
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II.

Tzkmentes cephulojoodás fácies.

(t) A pintérhegyi kbánya közvetlenül Zirc szóinszédságá bi 1

1

,

a Borzavár felé viv üt mellett fekszik. A fejtett kzet a titon mész-

k, mely tömöttsége és vastagpados elválása miatt épületknek
alkalmas. Ezen elfordulást Taegei H. említi 1911-es jelentésében

(28), de a rétegek korát fels doggernek (kla.nsi rét) veszi. A réte-

gek D-nek, a zirci medence felé dlnek 10°-os szöggel. A fekv réte-

geket sajnos, nem lehet látni. A rétegsort a tömött, gumós, vastagon
padozott, vörös alsó titon mészk nyitja meg, melynek korát a benne
található kövületek alapján alsó-titonnák, a lókúti vörös titon

mészkvel egykorúnak vehetünk. Ennek a vörös mészknek a bá-

nyában feltárt vastagsága kb. 4 m. Fedrétege a fels titon mészk,
mely meglehetsen éles határral válik el tle. Ennek struktúrája

még nagyobb tömöttséget mutat. Fehér, néhol sárgásszín kzetét
repedések járják át, melyeket szép mangán dendritek borítanak.

Igen kevés és rossz megtartású kövületet tartalmaz-, de ezek és

sztratigráfiai helyzete felstiton korát valószínvé teszik. Vastag-
ságuk jóval kisebb, csupán 2 m. A pintérhegyi kifejldés elssorban
tzkmentességével, kzetének nagyobb keménységével és vörös

színével üt el a lókuti, illetleg tzköves cephalopodás fáciestl.

Azonkívül faunájának nagy alakokban való bvelkedése és különö-

sen a lytocerasok gyakorisága és nagy termete olyan jelleg, melyet

ezen fácies jellemz tulajdonságakép kell tekintenünk. Nem ritkák

a 30—50 cm-es alakok sem. Faunájuk az összehasonlító faunalistán

van felsorolva. Különösen szép faunát gyjtött innen Taeger H-,

aki szíves volt ezt feldolgozás végett rendelkezésemre bocsátani. A
fehér titon mészkre a hánya ÉNy sarkában lencseszeren települ

egy kövületekben rendkívül gazdag barnás szín neokom ( 1 1 au té-

ri vien) (43). mészk, mely szint eddig az északi Bakonyiad ismeret-

len volt. Az érdekes fauna feldolgozása ifj. Nsz k y .Ten nevéhez
fzdik (43) Ha a titon rétegek faunáját és kzetkifejldését te-

kintjük, itt is a lókúti elforduláshoz hasonló viszonyokat tételez-

hetünk fel a titon tengerben. A fauna arra utal, hogy nyílt, közepes
mélység (bemipelágikus) tengerben képzdtek az üledékek.

e) A Palihálással megjelölt elfordulás Zirctl ÉNy-ra kb. 5

km -re, egy kis vízmosásban van, mely a, Páskomtetrl a pali-

hálási alsómajor gazdasági épületeinél torkollik a völgybe. Azonkí-
vül Ugyanide sorozom a gazdasági épületektl ÉNY-ra, a Borzává

r

felé viv dlét mellett kibukkanó elfordulást. Errl az elfordu-
lásról eddig még senki sem emlékezett meg az irodalomban és így

új titon kibukkanásként jelölhetjük meg. Habár kövület igen kevés

számmal és rossz megtartással került el, ezek és a kzet alapján

a rétegek titon korúnknak vehetk. Innen a következ fajokat ha-

tároztam meg: Phylloceras cí. ptychoicum Quenst., Phyllocerqs

fierum Opp., Lytoceras sutile Opp., Haploceras verruciferum

M g h. Azonkívül még eddig meg nem határozott perisphinctesek
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kerültek innen el, melyek azonban már kimmeridge alakokhoz ha-

sonlítanak. Itt is a pintérhegyi elfordulással teljesen megegyez
alsó vörös és fels fehér szintre tagolhatok a titon rétegek. Az alsó

vörös szintben talált egyes perisphinctesek azonban arra utalnak,

hogy esetleg még a kimmeridge is jelen van itt a vörös padok alsó

részeiben. Ezt teljes biztonsággal még nem lehet eldönteni, fleg a

kevés és rosszé megtartású kövület miatt. A Páskomtetrl lejöv
vízmosásban a fehér titonmészk fedjében egy tömött, sárgásbarna
mészk található, mely az É-i Bakonyiké ugyancsak újonnan kimu-
tatott szint, mely ifj. Nsz k y J. megállapítása szerint neokomimk
vehet.

f) A Páskom déli lejtjén végighúzódó vízmosásban kibukkanó
vörös és fehér mészkövek ugyancsak mint új titon elfordulás em-
líthetk meg. A rétegek K—ÉKi irányban a borzavári út felé dl-
nek. Ezen rétegek korát csupán kzetüknek a pintérhegyi titon k-
zettel való megegyezése bizonyíthatja. A kzet színe alapján itt is

alsó vörös és fels fehér szintre lehet tagolni a titon rétegeket. Fe-

djükben úgylátszik a késbb tárgyalandó krinoideás-brachiopodás

titon mészk települ, habár ezt a rossz feltárásokból biztosan nem
lehet megállapítani. Errl késbb a krinoideás-brachiopodás fácies

tárgyalásánál fogok szólni.

Röviden összefoglalva a tzkmentes, cephalopodás fáciesrl

a következket kell szem eltt tartanunk. A kzet tömöttebb és vas-

tagabban padozott. Az alsó szint jóval sötétebh vörös, mint a megfe-
lel réteg a lókuti fáciesben. Tzköveket nem tartalmaz. Faunája
alakjainak nagy termetével különbözik a lókúti törpébb faunától.

Faunájuk és a kzetki fejldés épen úgy, mint a lókúti fáciesnél

nyílt, középmélység (hemipelágikus) tengeri üledékképzdési
viszonyokra utal. Épen úgy alsó vörös és fels fehér szintre lehet

tagolni, minta lókúti, illetleg tzköves cephalopodás fáeies titon

rétegeket.

III.

Krinoideás, brnchiopodás fácies.

fi) Ez a fácies legjobban a horzavári út mellett fekv khá
nyákban vizsgálható. Zirctl kb. 2.5 km-re a Bocskorhegy Ny-i al-

jában a Borzavár felé viv országút jobb és bal oldalán vannak a

régi, még ma is mvelés alatt álló kbányáik. A kzetek Terebratufa

(Pjjfjope) diphya-bán való gazdagsága már Koch Antalnak is fel-

tnt, aki ezen lelhelyrl, mint diphyas titonról emlékszik meg 1875-

ben (9). E munkájában strambergi rétegekrl is megemlékezik, de

ezeknek valószínleg a krinoideás-brachiopodás alsó-kréta mészköve-

ket vette (43). Taeger H. 1910 évi jelentésében emlékszik meg
errl a titon elfordulásról K o c h A.-nak szellemében (28). A telepü-

lési viszonyok, sajnos, itt sem láthatók tisztán. A fekv rétegeket

nem látni, ami megnehezíti ezen rétegek sztratigraíiai helyzetének

n egállpítását. A rétegek 4—8°-kal dlnek ÉK felé, mely rendellenes
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dlés az itt uralkodó, nagyjából D-i dléssel ellentétben a rétegeknek
a borzavári útra keresztben haladó töi'és felé való lebillenést mutat-
ja- A legalsó padokat vörös tömött mészkövek alkotják, melyeknek
korrodált felületén egynéhány rossz megtartású lytoceras látható.

Felfelé fokozatos átmenetet figyelhetünk meg a krinoidás-brachio-

podás fáeiesbe. A kzet vöröses-rózsaszín, vékonyan padozott,

felületén kimállott krinoidea nyéltagokat, bunkóalakú cidaristüské-

ket, aptychusokat és végül brachiopodákat, köztük az ismert Tereb-
ratula (Píjgope) diphya-t láthatjuk. Ezen alsó padokban kisebb
gumókat alkotnak vöröses-barnás tzkövek, melyek vékonycsiszola-

táiban négyágú kovaszivaestket, a kzet vékonyesi szola tában pedig

ugyancsak kovaszivaestket és foraminiferákat találtam A fels
padok sárgás színek, melyek csak színükben különböznek a mélyebb
padoktól. A krinoideás-bracbiopodás rétegek mérhet vastagsága

kb. 8 m. Fedjük látszólag konkordánsan települ szürke krinoideás-

bírla'chilopodás neokom mészk (43b A rétegek korát a bennük talált

kövületek alapján fels titonkorúnak lehet venni. Ezt a megállapí-

tást megersíti Hertha Siewerts bonni tanársegédn szíves

értesítése, aki az innen feldolgozásra kiküldött krinoideákat

strambergi korúaknak minsítette. Egyes faunisztikai jelenségek

azonban arra vallanak, hogy ezek a rétegek nem foghatók fel egé-

szen az elz két fácies felstitonkorú fehér mészkövei equivalense-

ként. E feltevés helyességét alátámasztják az itt talált Terebratidct

(Pygope) diphioides d‘0rb.-nek gyakorisága, mely tudvalevleg
már neokom alak, azonkívül egy aptychus faj, melyet Trauth F.

bécsi egyetemi tanár volt szíves meghatározni Lammelaptychus

seranonis Coqu-nak, mely alak berriasen faj és csak kivételesen

és ritkán található a felí-ötitonban. Viszont ez itt a rétegek egyik

jellemz alakja.

A fentebb ismertetett Páskom déli lejtjén kibukkanó pintér-

hegyi fácies titon fedjében sárgás krinoideás mészk foglal

helyet, mely kzete alapján a Borzavári-úti krinoideás, barchio-

podás titon fels padjaival azonosítható. Ezek alapján a Borzavári-

iiti krinoideás, bracbiopodás mészköveket a titon legmagasabb
emeletének vehetjük, mely esetleg helyettesíti a fels cephalopodás

titont, de a benne található krétafajok arra utalnak, hogy már a

krétának legalsó szintjét is képviseli. Legjobban a nesselsdorfi
vörös krinoideás meszekhez hasonlítható, melyek a fehér strambergi
meszek és az ó-krétakorú tescheni rétegek között foglalnak helyet.
Természetesen ezen megállapítást egyelre mint egy valószínleg
helyes feltevést kell kezelni, melynek helyességét a további fel-

vételek hivatottak igazolni. A rétegek faunáját az összehasonlító
táblázatban sorolom fel.

A rétegek fáciesét a bennük nagy mennyiségben található
krinoideák, cidaristüiskék. braelnopodák és spongyatk sekély, de
nyilttengerinek határozzák meg. Azt azonban le kell szögeznünk,
hogy szárazulatnak közelségére semmi nyom sem utal. Épen ezért
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ez a fácies a tengerfenék lassít kiemelkedésének következményeként
fogható fel, nem pedig, mint transzgredáló üledéksor, ahogyan azt
Taeger H. tette 1910. évi jelentésében.

h) A térképen feltüntetett Borzavartól D—DNy-ra fekv
Páskom 490

-(J>-
részén egy néhol rózsaszín, de fleg sárgásszín,

ersen átkristályosodott krinokleás lemezes mészk foglal helyet,

melynek fekv rétegei nincsenek feltárva. Titon korát csak a Borza-
vári-úti krinoideás-hracliiopodás titönhöz való hasonlatossága és a

fedjében található sárgás-barnaszín neokominészk határozza meg
(43.) Taeger H. is megemlékezik errl az elfordulásról, mint
titon rétegekrl 1910. évi jelentésében. Sajnos, a rossz feltárások
következtében ez az elfordulás sem világosít fel a fekntagokról

Általános rész.

Miután részletesen ismertettem Zirc környékének titon elfor-

dulási helyeit, a továbbiakban általános képet igyekszem nyújtani

azok faunájáról, fácies viszonyairól, sztratigráfiájárói és ezeket

összehasonlítom a déltiroli titonnal és a Dunántúl röghegységeinek

többi elfordulásaival, végül mindezeket tekintetbe véve, igyekszem

már a bevezetésben megemlített fiatal-kimmeriai mozgások szerepét

megállapítani területemen és az itt talált viszonyokat összehasonlí-

tom a Dunántúl röghegységeinek többi részével.

1. Paleontológiái jellemzés.

Ha reátekintünk a. faunát feltüntet táblázatra, rögtön fel-

tnik, hogy az É-i Bakony titonfaunája mennyire megegyezik a

déltiroli és strambergi - belsszirtövi titonból leírt faunákkal. A
strambergi felsötitonkorú faunáról meg kell jegyezni, hogy ez a

fauna csak a cephalopodákat illetleg egyezik a déltirolival és a

bakonyival, de már az ipen gazdag nerinea- és kagylófaunája és

egyéb faunifitikai tíulajdonágok oly különbségek, melyek teljesen

elkülönítik a déltiroli és bakonyi titontól. A fajok közössége minden-
esetre azt bizonyítja, hogy az É-i Bakony titontengere, mind a

dinári, mind pedig a kárpáti geoszinklinálissal szoros összefüggés-

ben volt. Habár vezérkövületekrl manapság nem igen beszélünk,

mégis az É-i Bakony titonjára oly jellemz Terebratula (Pygope)

diphyát annak kell minsítenünk. Ez a bracbiopoda kizárólag a

titon rétegekre szorítkozik, gyakoriságával éts jellemz alakjával

biztos útmutatást adott mindig, akárhányszor egy egy réteg titou-

kora bizonytalan volt. Ez a bracbiopoda, valamint a fauna többi

alakjai, így az alsótitonra jellemz, oly könnyen felismerhet

aspbidocerasok és felstiton hoplitesek, mind olyan fajok, melyek

a mediterrán fácies equatoriális zónában keletkezett melegtengeri

(14) lerakódásokra szorítkoznak. Az alsó vörös titonra oly jellemz

aspidoceraisok és simoceratsok oly alakok, melyeknek júrajellegét

már Zittel (40, 41) is megállapította. Viszont a fels fehér szint
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rendkívül gazdag hoplites launá ja a kréta fajokkal való rokonságot

mutatja (40, 11 ). Különösen, mint már elbb említettem, a krino

ideás-brachiopodás fácies faunája mutat a krétával közös vonásokat.

A fauna karakterét a túlsúlyban lév cephalopodák adják meg
Brachiopodák, kivéve a Terebratula (Pygope) diphya-t, csupán a

krinoideás-brachiopodás fáciesben gyakoriak. Kagylók igen kevés

fajjal és szárúim vannak képviselve. Tüskebrek közül különösen

az irreguláriák és ezek közül a Metaporhinus (Tithonia) convexus
(Öott) Cotteau. gyakori. Aptychusok is gyakoriak és mind a bá-

rom fáciesben, de különösen a krinoideás-brachiopodás mészkben
bírnak jelentséggel.

2. Fácies.

A rétegek fácesét már az elfordulások leírásánál szemléltet-

em, mint cephalopodás illetleg krinoideáb-brabhiopodáls kifejl-

désrl beszéltem róluk. Itt egy összefoglaló képet szeretnék a Zire

környékén található titonrétegek fáciésérl adni, mégpedig úgy,
hogy ezeknek kifejldését a hozzájuk leghasonlóbb déltiroli titon

rétegekkel hasonlítom össze. A tzköves és tzkmentes cephalopo
dás titonmész'kövek úgy kzetki fejldés, mint faunisztikai szem

pontból a Déltiroli-, Lessini- és Velencei Alpok Terebratula diphyás
illetleg fels ammonitioo rosso-majolica (sok helyen már a nekom-
bianconeba átmen) fáciesévcl egyeznek (00, 3, 4) Ez a kifejldés,

mely padosán rétegezett gumós, vörös és fehér, tömött mészkövek
alakjában alakult ki, nem nagy területen lép fel (5). Ezen mész-

kövek helyenként épen úgy tartalmaznak vörösesbarnás tzköveket,
mint a lókuti fácies rétegei. Viszont vannak teljesen tzkmentes
kifejldések is. A tnzköves és tüzkmentes kifejldések Déltirolban

szabálytalanul váltakoznak. Egyelre még az Északi Bakonyban
sem vezethet ezen kifejldéseknek elterjedése bizonyos szabálysze

rségre vissza. Észak Tirolban és a Lombard Alpokban sokkal na-
gyobb területen fejldött ki a titon szaruköves, kövületmentes fá-

ciese, mely tiszta radiolaritokból
,
kövás palákból és aptychusos me-

szelibi és márgákból áll, melyekben az aptichusokon kívül mak-
roszkopikus kövületek ritkaságok közé tartóznak (23, 12, 20). Ezen
utóbbi kifejldés, mely nyilván jóval mélyebb tengeri, sok szerz
szerint esetleg abisszikus mélységekben képzdött (25, 26), nem ha-

sonlítható a zirci titonhoz, melynek minden jellege arra mutat, hogy
habár nyílt, de nem nagyon mély tengerben rakódott le. Ha a dunán-
túli röghegységek többi titonelfordulásait nézzük, ott is minde-
nütt hasonló cephalopodás fáeiest látunk. így a tatai Kálvária
hegyrl Koch Nándor egy kevert faunájú cephalopodás fels
jóra -titon mészkrögrl emlékszik meg (11). Az itt talált fauna a

legnagyobb hasonlatosságot mutatja a zircivel (lásd az összehason-
lító faunalistát), V i g li! Gy. a Pilisbl ír le cephalopodás titont (38.)

A Gerecsébl ugyancsak Vigh Gy. (39-), Hofmann K. (7) és Va-
dász E. (34) ismertetik a diphyás és cephalopodás mészköveket. A
Déli Bakonyból Böck J á nos (2), majd V adász E. (35) ismerteti
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a diphyás cephalopodás titonrétegeket. A Mecsekbl (36) és Zeng-
vonulatból (37) Vadász E. említ cephalopodás titon üledékeket.

Tehát bátran mondhatjuk, hogy a titontenger összefügg nyiltten-

geri kifejldésben van meg a dunántúli röghegységekben. Ha a
zirci titon faunáját és kzetkifejldését szemügyre vesszük (tisztán
mészk kifejldés, cephalopodák túlsúlya, litorális fajok és üledékek
hiánya) azoknak nyilttengerben, szárazföldtl távol való lerakódása
nyilvánvaló. Ha tekintetbe vesszük a fekv radioláriás inárgák
nyilván nyilt n élyebbtengeri lerakódásait, azonkívül a fent felso-

rolt többi lelhelyek cephalopodás kifejldését a. dunántúli röghegy-
ség különböz pontjain, arra az eredményre kell jutnunk, hogy V a-

dász E. által feltételezett, (34) a Gerecsén át a Balatonig húzódó
partvonalé juraszárazulat nem létezett (Sokkal valószínbb azon

feltevés, ami Staub M. ésTelegdi Róth K. (22) is magukénak
vallanak, hogy a titontenger épen úgy. mint az egész juratenger is,

nagyobb szárazulattól megszakít tatlanul borították a mai magyar
medencét. Legfeljebb egyes késbb tárgyalandó körülmények utal

nak arra. hogy a titon eltt egyes kisebb szigetek, esetleg szigetso-

rok emelkedhettek ki az összefügg Téthis hullámaiból. A borzavári

úti krinoideás brachiopodás felstiton -al sók réta rétegek a titonkor

végén a tenger helyenkénti elsekélyülését mutatják. Az innen ki-

került fauna: brachiopodák, k r in oideák, cidarisok és kovaspongiák,
mind sekélytengeri lerakódásokra utalnak. Ugyanezen véleménynek
cd kifejezést Koch Nándor is (10). Ez a fácies ersen elüt a

titon déltiroli ammonitico rosso-majolica kifejldésétl és legjobban

a strambergi rétegek fedjében található nesselsdorfi rétegekéhez

(1) lehet hasonlítani. Ez is sekélytengeri braehiopodás-krinoideáis

kifejldést mutat. A déltiroli titon rétegek általában mélyebb ten-

geri kifejldésében ilyen mészkövek nem fordulnak el. A Vértesbl
Taeger ír le hasonló kifejldés krinoideás titon-neokom korú
mészköveket (29).

3. Rétegsor.

A Zirc környéki cephalopodás mészköveket mindenütt kétfelé

lehet tagolni, úgymint alsó vörös és fels fehér szintre. Ez a fel-

osztás, mint már a lelhelyek leírásánál is megemlítettem, a kzet-

kifejldés és az alsó szintre jellemz aspidocerasok és a fels szintre

szorítkozó hoplitesek és egyéb faunisztikai tulajdonságok alapján volt

lehetséges. Déltirolban ugyancsak két szintre oszthatók a titon

rétegek, úgymint az alsóti tornak megfelel vörös mészkövekbl

álló fels ammonitico rossora, mely egyes helyeken az Aspkloceras

actanthicum, st a Peltoceras transversarias zónáját is magukba
foglalják (5), és a íelstitonnak megfelel fehér majolika szintre

(16. 17. 18- 83.), mely fehér mészkövek már a biancone (neokom)

fehér mészköveibe mennek át (5). Rögtön látható, hogy sztratigráfiai

tagoltságában is teljesen hasonló kifejldést mutat a déltiroli titon

az É-i Bakonyéhoz. Néhol ez a kétfelé tagolás nem vihet keresztül
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az ilyen helyeken diphyarétegekként emlékeznek meg a titonréte-

gekrl az irodalomban. A strambergi és belsszirtövi titonrétegelc

sztratigráfiája már sokkal részletesebb, ami az itten uralkodó

sekélytengeri lerakódások gyakori fáciesváltozására vezethet vissza

a, 13, 15, 40, 41,).

Harmadik legmagasabb, mint egy f. titon-krétakori összeköt

szintnek vehet a borzavári-uti krinoideás-brachiopodás titon,

melynek equ ivalenseként a nesselsdorfi rétegeket jelöltük meg. Ezen

szintnek biztos sztratigráfiai helyzetét a további felvételek illeté-

kesek eldönteni. Esetleg az Eperkéshegyen talált törpefaunás-krino-

ideás titon felel meg ennek a szintnek, de ezt egyelre csak mint
valószín feltevést közölhetjük. A Dunántúl röghegységeiben, ahol

a titonrétegek szintekre való bontása kivihet volt, mindenütt két

szintre tagolják azokat. így a keleti Gerecsében V i g h G y. (39)

kövületek alapján alsó és felstitonra tagolja a vöröses mészköveket.

Vadász E. pedig a Zengvonulaban (37) tagolja két szintre a

cephalopodás titon mészköveket.

4. Fiatul kimmériai mozgások.

Mieltt a részletes tárgyalásba bocsátkoznék, röviden vázolni

szeretném a fiatal kimmériai mozgások idbeli helyzetét és karak-

terét. Ezen mozgásokat az ókimmériai mozgásokkal együtt (fels-

1 nász-alsójára közt) úgy tekinthetjük, mint az alpesi orogén ciklus

bevezet mozgásait (27). A fiatal kimmériai mozgások kisebb helyi

eltérésektl eltekintve, a felsjúra-kimmeridge és titon közt zajlot-

tak le (27).Az alpi geoszinklinális területén kisebb méret és nehezen

kimutatható mozgások ezek és csak egyes helyeken, az ú. n. „Alpokon
kívüli" zónákban jelennek meg világosan. Ezzel szemben az Észak-
amerikai Pacifikus hegyláncokban ez a f hegyképz fázis (27).

A déltiroli Lombard-Alpok területén a fiatal kimmériai mozgásokat
kimutatták (17, 23. 31), de a mozgások megnyilvánulási módját
illetleg eltérek a vélemények. Így a titonrétegek fekvjében sok
helyen található brecciát, egyesek mint transzgressziós, mások
mint tengeralatti esuszamlási brecciákat fogják fel.

Ha a Kávás-hegy :—Lókúti szelvényekben kifejezésre jutó

tengermélység ingadozását vesszük szemügyre, a Húsztól kezdve

a neoltomig bezárólag a tengerfenék következ vertikális mozgását
látjuk. Az alsóliásznak sekélytengeri lerakódásai vannak, melyek
a liász fels szintjeiben mindinkább átmennek a cephalopodás

üledékekbe. Az alsódogger is cephalopodás rétegekkel van kép-

viselve, tehát ez már mélyebb tengeri üledékeket tartalmaz. A
középs doggertl kimmeridgienig tételezhet fel a legnagyobb
tengermélység, mely szépen kifejezésre jut a kövületmentes — radio-

láriás-rétegekkel. A reájuk települ titonrétegek már sekélyebb

fáciesiikkel a tengerfenék titoneltti kiemelkedésére utalnak. Ez a

titon hemipelágikus fácies a neoltomba is átmegy. Hasonló mélység-

változásokat mutat ki Vadász E. (36) a Mecsek - hegység keleti

részébl. A keleti Gerecse összefügg júrasora is hasonló fácies-
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változásokra utal (39). Tehát a titon mészkövek lerakodása eltt és

annak folyamata alatt a tengerfenék vertikális felemelkedését téte-

lezhetjük fel, melyet a fiatal kimmériai mozgások hatásának tulaj-

doníthatunk. Ha a Borzává ri úti krinoideás-hraehiopodás titont a

Páskomtet krinoideás mészköveit és az Eperkéshegyen megtalált

legfels krinoideás-törpeammoniteses rétegeket tekintjük, ezeknek

a kifejldése az alsóliász (hierlatz) mészkövek fáciesére utal, azaz

sekély, de nyilttengeri üledékképzdési viszonyokra. így azokon a

helyeken, ahol ezek a sekélytengeri íacies íelstiton-neokom réte-

gek kifejldtek, a felstitonhan folytatódó még ersebb kiemelkedést

tételezhetünk fel. Végeredményben Zirc környékének titonrétegei

arra utalnak, hogy azoknak lerakódását részben megelzve, részben

azok tartama alatt a fiatal kimmériái mozgások vertikális kiemel
kedés képében mutatkoztak és a titontengerfenék elsekélyiilését

hozták létre, de szárazulat seholsem keletkezett. A lókúti elfordulás
a többi területtel szemben arra utal, hogy egy viszonylagos de-

presszióban keletkezett. Ezt bizonyítja a krinoideás-hraehiopodás

kifejldés hiánya és a radioláris márgák jelenléte. A depresszió

irányára nézve esetleg a további felvételek fognak felvilágosítással

szolgálni. Mindenesetre ezeknél a vizsgálatoknál szem ellit 1 kell

tartanunk a Telegdi Roth K. által kimutatott, meglehetsen
nagyarányú vízszintes eltolódásokat (42), melyek következtében
különböz helyen lerakodott rétegek egymás mellé kerülhettek.

Ha a dunántúli röghegységek többi titonelfordulásait tekint-

jük, úgy azt látjuk, hogy sok helyen kimutatták a titourétegek

diszkordáns vagy transzgresszív települését. A titonnak diszkordáns
települése azonban sok helyen kétségbevonható és a titon eltti

denudációs periódus egyáltalán nem általánosítható. Hogy tiszta

képet nyújthassak, felsorolom az eddigi eredményeket, melyek a

fiatal kimmériai mozgásokkal kapcsolatosak. A nyugati Gerecsébl
Hoffmann K. (7), Vadász E. (34) és Yigh G y. (39) említik

a, titon transzgredálását az alsóliászra. A Pilisben Vigh Gy. (38)

mutatta ki, hogy a titon mészkövek transzgressziós breeciával tele-

pülnek a felsliászkorú márgákra. Taeger H. (29) a Vértesben

állapítja meg a krinoideás-hraehiopodás titon-neokommészk transz-

gresszív települését a dachstein mészkre- Vadász E. (35) a déli

Bakonyban dlési diszkordanciát mutat ki a t'elsliász kovasavas

márgák és titon közt- Viszont a Mecsek-hegység keleti részébl (36)

és a Zengvonulatból (37) összefügg jurasorozatot mutatott ki.

Tekintettel azonban arra, hogy a fenn felsorolt, titon diszkordáns

települést kimutató, megfigyelések meglehetsen régiek és ezen

területekrl újabb megfigyelések nincsenek, viszont közben a keleti

Gerecsébl is kimutatta V i g h G y. (39) a rétegfolytonosságot, ezért

a titon eltti denudációs idszak feltevését bizonyos fenntartással

kell egyelre kezelnünk. Az É-i Bakonybeli újabb észlelések alap-

ján mindenesetre kívánatos volna, hogy a többi júraterületek is

mielbb modern vizsgálatéi revízió alá kerüljenek. Szükséges volna

ez annyival inkább, mert az újabb vizsgálatok sokhelyt kiderítették,
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hogy amit régebben szedimen.tációs hézagnak vettek, az voltaképen

rosszul magyarázott tektonikai hézag. Mindenesetre a Lókúton és

Keleti Gerecsében talált folytonos üledéksor nem zárják ki egyes

helyeken a titon diszkordáus települését, ha tekintettel vagyunk az

alpesi jura hézagos településére (17) és arra, hogy a fiatal kimmériai
mozgások egyes helyeken jobban kiemelhették a rétegeket és így

kisebb szárazulatokat, szigeteket hozhattak létre a jura Téthys

összefügg tengerében.

Végeredményben annyit megállapíthatunk a Zirc környéki

titonelfordulásokból, hogy a titonrétegek nyilt közepesmélység

(hemipelágikus), egyes helyeken sekélyebb részekkel bíró tenger

lerakódásai. Ez a titon fauna és fácies tekintetében szoros kapcsolatot

mutat a déltiroli titonrétegekkel. Ennek alapján a bakonyi titonten-

gert a déltiroli geoszinklinális folytatásaként kell felfognunk. Az üle-

dékek képzdése arra is utal, hogy a közelben semmiféle nagyobb
szárazulat nem volt. Ennek alapján Vadász E. ( 34) júrapart-

vonala, melyrl már elbb megemlékeztem, nem fogadható el úgy,
ahogy azt munkájában ismertette A fiatal kimmériai mozgások
gyenge, helyenként jobban, máshol kevésbbé aktív vertikális

mozgások képében jelennek meg. Azoknak kora területemen titon

eltti, és még a titonban is folytatódónak állapítható meg. Ezek a

mozgások csupán, a mély és sekélyebb tengeri taciesek váltakozása

alapján mutathatók ki és teljes kiemelkedést itt nem hoztak létre.

Munkám befejeztével mindazoknak, akik segítségeim- voltak,

hálás köszönetemet fejezem ki. Elssorban Dr. Tel égd i Roth
Károly egyetemi nyilvános rendes tanár úrnak mondok köszö-

netét segítségéért, amivel lehetvé tette nekem, hogy területemet

megismerjem és annak anyagát hegyüjthessem, azonkívül tanításáért

ás szóbeli közléseiért fejezem ki szinte hálámat.

Dr. Lóczy Lajos egyetemi nyilvános rendes tanár Úrnak,
a Földtani Intézet Igazgatójának szinte köszönetemet fejzem ki

azért a szíves gondoskodásáért, amivel nekem a Földtani Intézet

könyvtárának használatát engedélyezte és azonkívül még külön
helyiséget is bocsájtott rendelkezésemre, amelyben munkámat
végezhettem. Dr. Vigli Gyula osztálygeológus úrnak 111áIámat
fejezem ki segítségéért és tanítgatásáérh A Széchényi T ál r sa-
ságnak azért az anyagi támogatásért mondok köszönetét, mellyel
Tel égd i Roth Károly professzor úrnak lehetvé tette, hogy
küls munkálkodásom helyére kivigyen. Dr. Taeger Henriik
geológus úrnak hálás köszönetemet fejezem ki azért, hogy az általa
gyjtött szép faunát meghatározás céljából rendelkezésemre boesáj-
totta. —
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Zusammenfassung.

Den Gegenstand meiner Untersuchung bilden jene Titkon

-

Bildungen, welche an beiden Seiten des NO—SW streichenden
Zircer Beckens in dér mesozoischen Serie des nördliehen Bakony
auftreten- Die Tithon-Schichten sind nur im Gebiete vöm Mórer
Graben bis Zire, an den anf dér kleinen Karte bezeiohneten Orten
bloss in dér Umgebnng von Zire aufzufinden. In den kalkigen

Tithon-sedimenten lassen sich die folgenden drei Fazies unter-

seheiden:

1. Cephalopoden-Hornstein Fazies,

2. Cephalopoden-hornsteinfreie Fazies,

3. Crinoiden-Brachiopoden Fazies.

Die Cephalopoden-Hornstein Fazies besteht aus lichtrotem und
weissem, diehtem, knolligem Kaik, in velchem sieh rote und braune
Hornstein-Knollen und Zwischenlagerungen befinden. Diese Fazies

wird aueh durch viele kleine Formen in ihrer Fauna charakteri-

siert. In dieser Fazies tritt Titkon an folgenden Stel len anf: Kávás-
berg bei Lókút, ara Hiigel von Vadolmás und ara Berg von Eperkés.

Aueh die Cephalopoden-Hornstein-freie Fazies wird in ihrem
uliteren Teile von rtem und in ikren oberen Sehichten von weissem,

diclitem, knolligem Kaik, welcher keinen Hornstein enthalt, gebil-

det. Für ikre Fauna ist dér Reiebtum an grossen Formen charakte-

ristisch. Diese Fazies kommt an folgenden Stellen vor: Pintér-Berg,

Pali-hálás und ara Südabhang von Páskomtet.
Die dritte Fazies schliesst das untere Titkon nicht melír in

sich ein. Auf Grund ihrer Fauna und stratigraphischen Lage kaim
dieselbe aIs oberes Titkon und unteres Neokom angenommen wer-

den. Tithon-Schichten dieser Art befinden sich in den Steinbrüchen

an dér von Zire naeh Borzavár fiihrenden Strasse und auf dem
Páskomtet.

Die Gestaltung dér Tithon-Schichten des nördliehen Bakony
zeigt — in Bezug auf Fauna und Entwicklung des Gesteins — die

grösste Verwandsehaft mit dér Fazies Ammonitico rosso superiore-

Biancone des südlichen Tirol, sowie dér Lessinischen und Venezia-

uisehen Alpen. Auf dér Faunen-Liste können wir die Verwandsehaft

dér beiden Faunén gut verfolgen. Die Fauna des nördliehen Bakony

weist aucli mit dér Stramberger Fauna nalie Verwandsehaft auf,

docb felüt im Bakony jener Reichtum dér Nerineen- und Lamelli

-

branehiaten-Fauna, welcher die eigentliehen Stramberger Sehichten

charakterisiert. Die Terebralula (Pygope) diphia Col. spielt, ver-

möge ihres haufigen \
T

orkommens, aueh hier eine wiehtige Rolle

und gilt a Is eine für unsere Tithon-Sohiehten eharakteristische

Versteinerung. Die Cephalopoden-führenden Tithon-Schichten lassen

sieh in ein rotes unteres und ein weisses oberes Niveau einteilen.

Das Unteactithon-Altér des rten unteren Niveaus wird durch

das Vorkommen von Aspidoceraten und das Fehlen von Hopliten

bewiesen- Das Vorbandensein von Hopliten. das Fehlen von Aspido

ceraten determinieren das weisse oliere Niveau als oberes Titkon
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Die stratigrapliische Lage dcv Crinoiden-Brachiopoden-Schichten

kann, mit Hinbliek auf stratigraphische und faunistische Verhalt-

n isse, als oberes Titkon — unteres Neokom gelten. Diese Fazies

kann im Gegensatz zu den lieiden vorherigen nicht mehr mit dér

siidtiroler, sondern mit dér Nesselsdorfer Entwicklung verglichen

werden.
lm Profil am Káváisberg bei Lókiit, in welchem die ganze Jura-

Serie lückenlos entwiekelt ist, lásst síeli die mit den „buntem
Cephalopoden-Kalk“ des mittleren Lias verbundene Vevtiefung des

Meeres, welehe iliren Kulminationspunkt in den Radiolarien-Mer-

geln des mittleren Doggers und Kimmeridge erreicht, scliön verfol

gén. Die hangénden. Tithon-Schichten deuten sclion auf die Hebung des

Meeresgrundes hin. Hier zeigt sicli schon das Seichtwerden des

Titlion -Meeres, welches Seichtwerden verspáteten jungkimmeri-
schen Bewegungen zuzusclireiben ist. Das Seichtwerden des Tithon-

Meeres kommt namentlich im Crinoiden-Brachiopoden-Kalk
des Ober-Tithon-Neokom zr Geltung. Die jungkimmerischen
Bewegungen ausseren sicli bsonders als sohwache vertikale Bewe-
gungen, welehe auf mernem Gebiete bloss das Seichtwerden des

rithon-Meeies, jedoch keine Festlandbildung verursaclit habén. Die
hemipelagisehe, ununterbrochene Bildung dér Sedimente und das
vollkommene Fehlen littoraler Sedimente weisen darauf hin, dass

das Tithon-Meer ohne von einem grösseren Festlande unterbrochen
zu werden, sicli nach dem Gebiet dér heutigen ungarischen Tief-

ebene zu erstreckte.
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BEITRAGE ZR KENNTNIS DÉR KRETAZISCHEN
BILDUGEN DES NÖRDLICHEN BAKONY.

•Von: ./• Noszky jun.##

Az Északi - Balkonynak, a Magyar Középhegység legkevésbbé

ismert részének, mezozóos képzdményei közt a kréta idszak üledé-

keinek is jelents szerepük van. Még pedig egyrészt aránylag nagy
függleges és vízszintes elterjedésük miatt, másrészt változatos fáci-

esfejldési viszonyaiknál fogva; azonkívül nem utolsó sorban nagy
kövületgazdagságuk következtében is, amellyel hazai föld és élet

fejldéstörténetünk okmánytárát eddig is gazdagították.

A fenti rétegcsoport tanulmányozását kaptam feladatomul az

1932-ik év nyarán, professzoromnak, Dr. t e 1 e g d i R o t h Károly-
nak kitüntet megbízásából. A bakonyi kréta érdekességeire már
elbb is többször felhívta figyelmemet, mikor az elbbi két nyár
folyamán is szerencsém volt részletes felvételei alkalmával oldala

mellett dolgozhatni. Majd pedig újból — 1933 szeptemberében. Atyai
jóindulatú támogatásáért, mellyel lehetvé tette részvételemet ku-

tató útjain, e helyt is hálás köszönetemet fejezem ki- Soha nem felejt-

hetem el azokat a nézpontokat és útmutatásokat, melyeket az együtt

töltött napok során tle nyertem. Nem mulaszthatom el továbbá,

hogy mindazért a sok megfigyelési adatért, valamint az akkori és

régebbi beható tanulmányai alatt összegyjtött kövület stb. anya-
gáért, melyeket nekem a feldolgozás céljaira átengedett, legmélyebb
hálámat ne nyilvánítsam. Valamint a sok tanácsért és fáradozásért,

amellyel e munkám folyamata alatt is támogatott és irányított.

Hálás köszönettel tartozom ezenkívül a Nagyméltóságú Vallás-

és Közoktatásügyi Miniszter Urnák és az Ösztöndíjtanácsnak azon
nagy jóindulatáért, mellyel lehetvé tették, hogy az 1932—33. tanév
folyamán, mint a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjas tagja,

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1934. évi február 21-i

szakülésén.
** Vorgetragen in dér Fachsitzung d. Ung. Geol. Gesellschaft

am 21. Feber 1934.


