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A szilicei egység ju ra  időszaki képződményei
ről a Gömöridák terü letén  csak szórványos de- 
nudációs m aradványok ism eretesek. Ezek a kö
vetkezők :

1. Stratenai-hegyvidék—Geravy és Lipovec 
(M. МаЬеГ, 1957);

2. M urányi-karszt (J. Bystricky, 1959);

3. Gömör—Tornai-karszt („Szlovák-karszt”) :

a) Somhegy (Drienkova hóra) és a Korna- 
lip-nyereg Dernő (Drnava) és Kisko- 
vács-vágása (Kovácová) között;

b) Miglinc-völgy Somogyitól (Drienovec) 
É-Ny-ra;

c) a M urány folyó völgye Mellététől dél
re és

d) Lekenyétől (Bohúnovo) keletre (J. 
Bystricky, 1964).

Ezekből a feltárásokból csak hierlatzi és ad- 
neti mészkő form ájában kifejlődött liász, alá
rendelten foltosmárga ismeretes, mely a dog- 
gerba is átterjed. Egyedül a Somhegyről (Dri
enkova hóra) és a Miglinc-völgyből ism erünk 
dogger, esetleg legalsó-maim radiolaritot. F iata
labb üledékek ezidáig ism eretlenek. Megpróbál
tunk ezért róluk információt szerezni olyan kavi
csok vizsgálatának segítségével, melyek a Gömö
ridák fiatalabb konglomerátumaiból származnak. 
Ez a kísérletünk sikerrel járt.

A szilicei egységből származó oxfordi és titon 
mészkő kavicsait három  lelőhelyről gyűjtö ttük 
be:

1. a dobsinai jégbarlangnál szenon konglo
m erátum ból;

2. Felfafu (Chvalová) m ellett egerien kori 
konglom erátum ból;

3. Nehézseny—Csokvaomány m ellett (Bükk) 
felső-kréta gosau tipusú konglom erátum 
ból.

Vizsgálataink alapján a maim  sekélyvízi jelle
gét állapítottunk meg, ami m eglepetésnek szá
mít. A dogger radiolarit leülepedése u tán  a ten 
ger gyors részleges visszahúzódása következett 
be, egészen az onkolitos és dasycladaceás fácie- 
sekig.

A radiolaritból a sekélyvízi fáciesig való á t
m enetet pelágikus mészkövek képviselik, elme-

szesedett silicispongiákkal, rhaxákkal, radiolari- 
ákkal, gyéren található Saccocomákkal és Cado- 
sina lapidosá (VOGLER)-val. Valószínűleg az 
alsó-oxfordiba sorolhatók. Ezek kavicsait a dob
sinai jégbarlangnál és Felfalunál (Chvalová) ta
láltam.

A felső-oxfordi—kimmeridgei kort onkolitos 
és finomszemcsés mészkő jellemzi a következő 
m ikrofaunával: Conicospirillina basiliensis MÖ
HLER, Protopeneroplis striata  WEYNSCHENK, 
Labyrinthina m irabilis WEYSCHENK, Nautilo- 
culina colitica MOULER, M eandrospira aff. 
croatica GUSlC, Tubiphytes obscurus MASLOV, 
Pseudolithocodium carpaticum  MISIK, különféle 
Dasycladaceae stb. Ezek a dobsinai jégbarlang
nál és Felfalunál kerültek elő.

A titon t krém szerű mészkő jellemzi, melyben 
Clypeina jurassica FAVRE, Bacinella irregularis 
RADIOClC és Trocholina sp. fordul elő. A fel
falui és csokvaományi lelőhelyek kavicsanyagá
ban észleltük. Nehézseny és Csokvaomány kör
nyékén a konglom erátum  kavicsainak transz
portjá t északról, a karszt irányából tételezzük 
fel. Nincs azonban kizárva az a tény sem, hogy 
a Szilicei-takaró egykor a Bükk előterét is el
fedte.

A kim m eridgei-titon dasycladaceás mészkő 
10—20 m m élységű segélytengerben keletkezett. 
E körül a terjedelm es „gömöri sekélytenger” 
körül csak calpionellás mélyvízi titon képződé
seket ism erünk. Sekélyvízi titon üledékképződés 
után a tenger teljes visszahúzódására került sor 
— alsókréta kavicsanyag sehonnan sem került 
elő.

A dobsinai jégbarlang m elletti szantoni-kam- 
pani korú konglomerátumból (palinológiai vizs
gálat alapján D. Andrusov—P. Snopková, 1976) 
characeás (Munieria gram basti BYSTRICKY) 
édesvízi mészkövet találtunk. Ez a mészkő el
sődleges kibúvásokban transzgresszíven, a ta 
karószerkezeten diszkordánsan települ. A kibú
vások a vernári zónán (Betlanovce) és az észak- 
gömöri egységen fekszenek (dobsinai jégbarlang 
—Vysná Záhrada). Az utóbbi feltárásból J. 
Bystricky (1978) M unieria gram basti n. sp. ta r
talm ú mészkövet írt le, m elyet tengeri alsó
krétának vélt. Dr. P. Snopková palinológiai 
vizsgálatai azonban a mészkő felső-kréta korát 
(túron, esetleg turon-koniak) bizonyította. Az 
üledék édesvízi jellegét a Characeákon és más 
édesvízi algákon kívül Ostracodák, ritkán Gast- 
ropodák is dokum entálják. Az édesvízi mészkő 
a felső-krétában jelentősen elterjed, innen szár
mazó kavicsok a Szepes-Gömöri-érchegység déli 
lábánál, a Felfalu m elletti konglomerátumban 
is találhatók.
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JURASSIC AND CRETACEOUS PALEOGEOGRAPHY 
OF THE SILICA UNIT 

M ilan M isik

Previously M alm w as not know n in the Silica unit 
area because it w as totally  eroded. Now its recon
struction  is possible due to  the  pebbles of Malm 
lim estones found in  the  Senonian conglomerates near 
Dobsiná Ice Cave (Czechoslovakia) and  Nekézseny 
(Hungary) and Lower Miocene conglomerates near 
Chvalová (Czechoslovakia). A fter the deposition of 
Dogger rad iolarites (loc Drnava) a  gradual shallowing 
took place. Low er O xfordian-K im m eridgean shallow - 
w ater oncolitic lim estones w ith  Conicospirillina 
basiliensis, Protopeneroplis stria ta , L ybyrin th ia m irabi- 
lis„ Tubiphytes obscurus etc.; T ithonian limestones 
w ith Clypeina jurassica, Bacinella irregularis. Then 
the te rrito ry  emerged. A t the  very beginning of 
Senonian th e  fresh-w ater lim estones w ith  Characeae 
(also M unieria gram basti) covered vast areas (Dobsiná 
Ice Cave — outcrops and  pebbles from  Santonian- 
C am panian conglom erates; Chvalová — pebble m ate
rial). In  Low er C am anian a  sea transgression took 
place.
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