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OSSZEFOGLALAS

A Fejer megyeben talalhat6 Sarreti-medence teriileten es a szomszedos Bakony
EK-i el6tereben harom foly6vizi kavics-homok osszlet talalhat6. A foly6vizi osszletek
kavicsanyaganak es a kavicsok koptatottsaganak vizsgaIata, valamint a homokfrakci6
nehezasv:inyainak vizsgaIata alapj:in hawoztuk meg az osszletek lepusztulasi teriiletet
es kepz6desenek relativ karat. A kavicsosszletek koziillegid6sebb a Sarretet delr61 ha-
wol6 kora-pleisztocen jen6i homokosszlet. A foly6t lettehoz6 vizfolyas eredetet pon-

, tosan meghatarozni nem lehetett, azonban feltetelezhet6 annak ENY-DK ir:in~ fo-
, lyasir:inya. Nehezasv:iny vizsgaIatok segitsegevel bizonyicist nyert rokonsaga a kislangi

foly6vizi osszlettel. A kozeps6 pleisztocenben jott lette a Sarreti-medence EK-i fele-
, hen a Moha-Szekesfehervan tormelekkup. Anyaga az oligo-miocen Csatkai Kavics

Formaci6 atiilepiteseb61 es a kiemelked6 Bakony lepusztulasab61 szarmazik. Az athal-
mozast feltetelezhet6en egy jelent6sebb foly6, esedeg az 6s-Duna vegezte. Legfiata-
labb a Cs6r kozseg mellett talalhat6 hegylabi tormelekkUp, amely csak a Bakony kie-
melkedesb61 szarmaz6 lokalis elterjedesu k6zeteket (triasz dolomit, pannon edesvizi
meszk6) tartalmaz. Kepz6deset torrens, id6szakos vizfolyasok eredmenyezhettek. A
foly6vizi osszletek deformaci6ja, alakja es kora es az osszletek relativ helyzete alapj:in a
Sarreti-medence siillyedese a kozeps6-pleisztocenben kezd6dott. A medence siillyede-
senek es a Bakony kiemelkedesenek aka a Pannon medence inverzi6jara es ehhez kot-
het6en a medencet eszakr61 hatarol6 Telegdi-R6th vonal reaktivaci6jahoz kothet6.
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BEVEZETES

A Fejer megyei Sanet a Szekesfehervar, Nadasdladiny, Berhida es Cs6r kozsegek altai
hacirolt, 10x20 km atmer6jfi teriileten helyezkedik el, a Bakony hegysegt61 DK-re (1.
tibra). A Saneti-medence kozel teljesen sik teriilet, jelent6s reliefkwonbsegek nem jel-
lemzik. A teriilet szamos nagyszerkezeti vonal metszespontjaban fekszik. DeIr61 a me-
dence csapasaval parhuzamosan h1iz6dik a jobbos, Periadriai-Balaton oldaleltol6das,
mig a medence eszaki peremen a Telegdi-R6th vonal huz6dik K-NY irinyban. A ket f6
toresvonal es a hozzajuk kapcsol6d6 toresrendszerek recens aktivicisat a Berhidan
1985-ben tapasztalt, a Richter skala szerinti 4,9-es er6ssegfi foldrenges is bizonyitja. A
Sanet eszaki es eszakkeleti peremet legyez6 alaku tormelekkupok epitik Eel. Ezek resz-
hen a Bakony labinal tormelekkupok formajaban, reszben pedig az ENY-DK csapasu
M6ri-arok folytacisaban, Szekesfehervar NY-i hataraban kavicsteraszokat alkotnak (2.
tibra). A kavicsterasz szamos mesterseges felcirasa ismert a Sanet eszakkelti peremen
azokat folyamatosan binyasszak is (Szekesfehervar, Moha). A foly6vizi wedekek DK
fele folyamatosan elt1lnnek a Sarret holocen, tavi eredet1l t6zegtaiaja alatt. A Sanett61
deIre, Jen6 kozseg teriileten szinten negyedid6szaki foly6vizi wedekek talalhat6ak,
azonban j6val magasabb tengerszint feletti magassagban, mint a medence eszaki pere-
me tormelekkupjainak disztalis oldala. Ez a jelent6s vertikalis szintkwonbseg bizonyit-
ja, bogy a Sarret kozpontja es pereme kozott a negyedid6szakban jelent6s fiigg6leges
irinyU mozgasok zajlottak Ie. A foldrengesek emellett azt is bizonyitjak, bogy a szerke-
zeti mozgasok a jelenben is tartanak.

A Sarret teriileten talalhat6 negyedid6szaki kavicsosszletek asvinytani, k6zettani,
wedekfoldtani feldolgozasa edd1g semmilyen formaban nem tortent meg. Celunk a ka-
vicsosszletek kavicsainak es nehezasvinyainak anyagi es koptatottsagi vizsgaiata volt
abb61 a celb61, bogy meghatarozzuk azok forrasteriiletet, lerak6dasi koriilmenyeit es a
kavicsosszletben annak kepz6dese utan bekovetkezett vertikalis valtozasokat. A ka-
vicsosszletek asviny-k6zettani vizsgaiatinak eredmenyeit a tagabb teriileten is ismert
foly6vizi homok-kavics osszletekkel is korrelaltuk (Csatkai Kavics Formaci6, Kislingi "
foly6terasz). A kavicsosszletek anyaganak osszehasonlitasa segitsegevel nem csak a J

Sarret negyedi6szaki siillyedestortenetet, hanem a Bakony ezzel egyid6s kiemelkedeset, !
azaz a Karpat medence inverzi6jat is dokumentalhatjuk es datalhatjuk.
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vicsok leirasara egy, az ELTE K6zettani Tanszeke altal alkalmazott ertekelesi m6dszert
alkalmaztunk. A m6dszer a kavicsok koptatottsagat egy egyt61 orig terjed6 sk:ilan, a
kavicsok terfogacit ot kobcenris tartomanyokra bontva ertekeli. A kavicsok terfogatel-
oszlasab61, alakjab61, koptatottsagab61 a foly6vizi sz:illicis civolsagara, anyagi osszete-
teleb61 pedig a lepusztulasi teriiletre lehet kovetkeztetni. Nehezasvany vizsg;ilatot a fo-
ly6terasz 0,125-0,25 mm atmer6jil homokfrakci6jab61 vegeztiik, szici1is, ultrahangos
cizacis maid bromoformos szeparalas utan. A nehezasvanyok meghatarozasa sztereo-
mikroszk6ppal tortent.

EREDMENYEK
,

A vizsg:ilatok celjab61 kiv:ilasztott feltarasokat harom csoportba lehet sorolni: Az els6
csoportot a M6ri-arok DK-i folytatasaba es6 foly6vizi osszlet adja, amelyet harom
helyen minciztuk meg. A felcirasok sorrend szerint: a M6ri-arok es a Sarret talalkoza-
sanal tal:ilhat6 homokbanya (Moha kozsegben), a Szekesfehervari kavicsbanya, es a
Sarret kozepen tal:ilhat6 kisebb felcicisok (2. abra). A felcirasok megfelel6en reprezen-
taljak a kavicsosszlet (hordalekkup) proximilis, kozeps6 es disztilis reszet. A masodik
csoportba a Baglyas-hegy, es az Iszka-hegy labanal tal:ilhat6 hegylabi tormelekkUpok
tartoznak, amelyeknek feltarasa Cs6r kozsegt61 EK-re tal:ilhat6 (2. abra). A harmadik
csoportba az Osi kozseg komyeki felszini kavics el6fordulasok tartoznak (2. abra). A

I' negyedik csoportba azok a nem a Sarreten tal:ilhat6 feltarasok tartoznak, amelyeken

, csak nehezasvany vizsg:ilatokat vegezriink, osszehasonlicis celjab61. Ez ut6bbiakba tar-
, tozikJen6 kozseg homokbanyaja, a kislangi homokbanya, a matyasdomi homokbanya

es a Csatkai Kavics el6fordulasa Acsteszemel (1. dbra).
..
f

Moha-Szekesfehervari kavicsosszlet

A kavicsosszlet legeszakabbi felcirasa Moha kozseg hataraban tal:ilhat6 117 m tenger-
szint feletti magassagban. Legdelebbi felcirasa a Sarret K-i feleben tal:ilhat6 103 m tszf.
magassagban. Ett61 delre a kavicsosszlet feltarasa nem ismert. A kavicsosszlet fekiije a
Moha komyeki feltarasokban nincs feltarva, a kavicstakar6 vastagsaga minimum 2 m.
A kavicsosszlet disztilis, Sarret feloli elvegz6desenel a kavicsosszlet maximilis vas tag-

, saga 1,5-2 m, fekiijeben sarga pannon agyag (Soml6i Formaci6) jelenik meg. Korat a

l. benne talalt Congeria balatonica PARTSCH. bizonyitja. A kavicsosszlet fed6je Moha kor-
i nyeken bama erdei talaj, azonban del fele haladva a fed6ben a talaj folyamatosan me-
l szesse es t6zegesse vilik es atmegy a Sarret kes6pleisztocen-holocen tavi Uledekebe. A
I mohai homokbanyaban felcirt kavicsosszlet karat KROLOPP (1981) kozeps6-pleiszto-
r cen veginek hatarozta.

~ A Mohai es a Szekesfehervari feltarasok kavicsainak anyagara a polimikt eloszlas
r jellemz6 (1. tabkizal). Mindegyik feltarasban domin:ilnak a metamorfkvarcit (~35%) es
( a dolomit kavicsok (~40%). A kavicsosszlet eredete szempontjab61 nagyobb jelent6se-
, ge van ugyanakkor a kisebb mennyisegben el6fordul6 ritkabb k6zettipusoknak (ande-
: zit, riolit, tonalit, homokk6, konglomeratum, nummuliteszes meszk6, bitumenes mesz-
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k6, metavulkanit, fillit, er6sen bontott csillampala, kovas fatorzs, opal). Ket magmas
k6zetmintab61 vekonycsiszolat is kesziilt. Az egyik klinopiroxent es barnaamfibolt tar-
talmaz6 hialopilites szovem andezitnek, a masik zoldamfibolt, es klinopiroxent tartal-
maz6 hipidiomorf szemcses szovem tonalitnak ad6dott. A kavicsosszlet proximilis es
disztilis reszei kozott a kavicsok k6zetanyagaban jelent6s valtozas nem mutatkozik,
kiilonosen a ritkabb, csak nehany szazalekban megjelen6 kavicstipusok aIland6 megje-
lenese azt bizonyitja, hogy a teljes kavicsosszlet anyaga azonos lepusztulasi teriilettel

jellemezhet6.
A kavicsanyag koptatottsaganak, terfogateloszlas:inak es alakj:inak msg:ilatakor a

kvarcit, a dolomit es a meszk6kavicsok koptatottsagat hasonlitottuk ossze. A kvarcit
kavicsok' es a meszk6kavicsok mind a foly6vizi osszlet proximilis, mind disztilis vegen
azonosan gyengen koptatottak (2-es ertek; 2. tabltizal). A dolomitkavicsok koptatottsa-
gaban ugyanakkor kis elteres tapasztalhat6. Moh:inal a koptatottsag er6sebb (3), mig
Szekesfehervaron, hasonl6an a kvarcithoz alacsonyabb (2). Azonos forrasregi6t felte-
telezve a dolomitkavicsok er6sebb koptatottsaga a kvarcithoz kepest nem meglep6
Moh:inal, tekintettel a ket k6zetet felepit6 asv:inyok Mohs-fele kemenysege kozti kii-
lonbsegre (kvarc: 7, kalcit: 3). A szekesfehervan felt:irasokban ugyanakkor meg na-
gyobb kerekitettseg ertekekre lehetne sz:imitani, ezzel szemben azok kisebbek. Ennek
magyarazata a kozeli teriiletr61 (K6-hegy; Iszka-hegy) torten6 tormelekbeszallicis lehet.

1. tablazat: A kavicsosszletek kavicsainak kozettani megoszkisa

Acsteszer (Csatkal Moha Szekes- Cs6r &1
Kavlcs anVil Kavks Fm.) fehervar

Kvarc/kvarcit 23% 43% 43% 0% 26%
Dolomit 18% 37% 35% 0% 31%
Meszk6 35% 0% 0% 0% 0%
Nummuliteszes meszk6 5% 2% 5% 0% 36%
Bitumenes meszk6 5% 7% 3% 0% 0%
Metavulkanit 1% 1% 4% 0% 1%
Metahomokk6 3% 2% 2% 0% 0%
Metamorfit 4% 3% 2% 0% 0%
Fillit 1% 0% ~ 0% 2%
Konglomeratum ~ ~ 1% 0% ~
Homokk6 1% 2% 2% 0% 0%
Riolit 1% 2% 1% 0% ~
Andezit 1% 2% 6% ~ ~
Granit 1% 0% 0% ~ 0%
Marga 1% ~ 0% ~ 0%
Dolomit (F6dolomlt
Formad61 ~ ~ ~ 51% 0%

Dolomit (5edvOlgyi

Dolomlt Fm.1 ~ ~ ~ 43% 0%

Edesvizi Meszk6
(Nacyvazsonyi Meszk6 Fm.) 0% ~ ~ 6% 4%
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A Szekesfehervari kavicsbanya homokfrakci6janak nehezasvany spekttumaban do-
mina! a granat, mellette megjelenik a turmalin, apatit, cirkon, magnetit, ilmenit, amfi-
b61, epidot, rutil (3. ttibkizal).

Bakony-eloteri tormelekkUpok

A tormelekkupok nyugaton Varpalotat61, keleten Iszkaszentgyorgyig kovethet6ek
(ADAM ET AL. 1959). Felcirasokat Cs6r kozsegt61 EK-re, a k6szenbanya medd6jenel es a
Cs6r-Nadasdladanyi vasut:illomasna!lehet ta1a1ni (2. tibra). Ett61 delre felcirasuk nem
ismert, eszak fete proxim:ilis resziik a Baglyas- es a K6-hegyek kozti volgyek bejaraci-
hoz simul (2. tibra). A kavicsosszlet fed6jeben a Sarret holocen t6zege talalhat6. Fekiije
Congeria balatonica P ARTSCH tartalmu pannon agyag. A tormelekkupokban ADAM ET AL.
(1959) Etephas primigenius sr. mammudeletet irt Ie, amely alapjan a tormelekkup karat
kes6-pleisztocennek hatarozta.

A tormelekkup harom k6zettipust tartalmaz: feher, a F6dolomit Formaci6 dolo-
mitjaval azonosithat6 kavicsokat (51%), Sedvolgyi Dolomit tagozatba tartoz6 sargis
bama szinti kavicsokat (43%) es a Nagyvazsonyi Meszk6 Formaci6val azonosithat6
edesvizi meszkovet (6%). A Sarretet eszakr61 hacirol6 Baglyas-es a K6-hegyek triasz
dolomitokb61 allnak, edesvizi meszk6 ugyanakkor csak a Baglyas-hegyt61 eszakra, a
Sandor-majori medenceben talalhat6 (2. tibra).

2. ttibkizat: A fo!y6vfzi osszietek kavicsainak koptatottstiga

Acsteszer Moha Szekes- Cs6r
Koptatottsag (Csatkai Kavics fehervar

Fm.

~
1 15% 24% 6% -
2 38% 49% 71% -
3 43% 18% 23% -
4 4% 6% 0% -
5 0% 2% 0% -

Dolomit
1 ~ 17% 10% 9%
2 18% 24% 43% 47%
3 37% 34% 19% 35%
4 23% 1~ 14% 7%
5 22% 15% 14% 2%

~desvfzi meszk6 (Nuwmonvi Meszk6 Fm.)

1 25%
2 - - - 32%

3 - - - 32%

4 - - - 7%

5 - - - 2%

"'~ - 131-
¥:'~,~



Koptatottsag szempontjab61 a triasz kavicsok gyengen koptatottak (2-es koptatott-
sag), mig az edesvizi meszk6 er6sebben koptatott (3). Az er6sebb koptatottsag oka a
nagyobb szallitasi tavolsag es az edesvizi meszk6 kisebb kemenysege lehet (2. tabkizafJ.

A t6rmelekkup csak kavicsokb61 :illt, igy nehezasvany vizsgalat ebb61 az 6sszletb61 i
nem kesziilt.

Osi kavicsosszlet

A kavics6sszlet nevet a k6zeli Osi k6zsegr61 kapta, a kavicsoknak termeszetes feltira-
suk nincsen. Kavicsok csak felszini felcirasokb61 szarmaznak (2. abra). A kavics6sszlet
kiterjedese feltirasok hianyaban nem hatirozhat6 meg pontosan.

A kavics6sszlet anyagara uralkod6an eocen nummuliteszes meszk6 (36%), makro-
szk6posan pontosabban be nem sorolhat6, feltehet6en triasz dolomit (31%),
kvarc/kvarcit (26%), tavi edesvizi meszk6 (4%), ftllit (2%) es metavulkanit (1%) jel-
lemz6. Mind a kvarcitra, mind a dolomitra es a meszk6re egysegesen a gyenge kopta-
tottsag (2-3) jellemz6, ami a kavicsok kis szallitasi civols:igat bizonyitja (2. tabkizafJ.

!
Acsteszer, Csatkai Kavics Formaci6 feltarasa

A k6fejt6ben a kes6-oligocen - kora-miocen korU molasz eredem foly6vizi eredem
Csatkai Kavics Formaci6 talalhat6 felcirva. A feltiras anyaganak vizsgalatira azert volt
sziikseg, mert a Sarrett kavics 6sszletek kavicsanyaga potencialis forrask6zetenek te-
kinthet6 a kepz6dmeny. A kepz6dmeny kavicsanyaga kvarcitot 23%-ban, paleo-mezo-
zo6s dolomitot es meszk6vet S3%-ban, fekete bitumenes dolomitot SOlo-ban, ezen ki-
viiI kis mennyisegben eocen edesvizi meszk6vet, metamorfit, granit (tonalit), riolit, an-
dezit es homokk6 kavicsot tartalmaz (1. tabkizafJ. A f6 kavicstipusok mellett nagyobb
jelent6seggel bimak azok a ritka kavicstipusok, amelyek a Moha-szekesfehervari 6ssz~
letb61 is el6keriiltek. Ezek k6ziil legfontosabb az opal, a kovas fat6rzs (Magnolia sp.,
KAISER M. - RAINICSAK GY. 1984) es az andezit kavicsok, azonos k6zetsz6vettel, mint a
Sarrett kavics 6sszletekben. Az altalunk vizsgalt anyagi 6sszetetel megegyezik KoRPAs
(1981) altai k6z6lt k6zettani 6sszetetellel.

A Csatkai Formaci6 kavicsainak koptatottsaga hasonl6an k6zepes (3) mind a dolo-
mitokra, mind a kvarcitra tekintettel (2. tabkizafJ.

A csatkai kavics6sszlet nehezasvanyaira, KoRPAs (1981) vizsgalataival megegyez6en
uralkod6an a granat, a magnettt-ilmenit, a cirkon, es kis mennyisegben a biottt, amfib61
es a muszkovit jellemz6 (3. tabkizafJ.

- 132-



3. tdbkizat: A kavicsossz'etek 0,125-0,25 mm dtmerOjti homok frakci6jdnak

nehezdsvdny spektruma

Nehezasvany Acsteszer {Csatka! Moha Szekes- lend Kislang Matyasdomb
Kavics Fm.1 fehervar

Granat 68% 52% 48% 29% 4(J'/o 0%

Magnetit-llmenit 11% 8% 13% 24% 24% 0%

Cirkon 8% 7% 11% 7% 16% 0%

Turmalin 6% 4% 3% 3% 0% 0%

Epidot 8% 15% 13% 11% 0% 0%

Bantott sz 7% 10% 9% 11% 0% 3%

Biotit 0% 0% 1% 0% 4% 38%

Amfibol 1% 5% 1% 1% 8% 7%

Muszkovit 0% 0% 0% 0% 8% 58%

Rutil 0% 0% 0% 0% 0% 2%

A Sarrettol delre talalhato homokfeltarasok nehezasvanyai

A Sarrett kavicsosszletek korrelalasa celjab6l a Sarrettol delre, a Mezofold harom jelen-
tos homokosszleten keszilltek nehezasv:iny vizsg:i1atok (1. dbra).

A Sarret deli oldalat Jeno kozsegnel egy relativ magasabb tengerszint felett elhe-
lyezkedo als6-pleisztacen homokosszlet alkotja (MIKES - POCSAI 2000, KAZMER ET AL.

2000). A homok nehezasv:iny osszetetelere a gr:inat es a magnetit-ilmenit jellemzo. Je-
lentos e mellett az epidot, cirkon es a bontott szemcsek mennyisege is, mig az amfib6l
mennyisege alarendelt (3. tdbkizal).

A kislangi homak es losz feltarasok a Sarrettol delre 25 km-re talalhat6ak, az tIn.
kiskingikum (3. dbra) kora als6-pleisztocen (KRETZOI M. 1953, KRowpp E. 1981). A ho-
mok nehezasv:iny spekttumaban szinten domin:ins a gr:inat es a magnetit-ilmenit, va-
lamint a cirkon. Az amfib6l es a csillim mennyisege kisebb.

A harmadik vizsgalt felciras a Matyasdomb kozseg melletti homokb:inya (1. dbra).
A retegzetlen, j6l osztalyozott homokanyagra az elozo feltarasokkal szemben jellemzo
a gr:inat hianya, a nehezasv:iny spekttumban szinte csak a csillimok (muszkovit es bio-
tit, 95%) damin:i1nak, minimilis mennyisegfi bontott szemcse (3%) es amfib6l (7%)
mellett.
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3. dbra: A Sdmfti kavicsosszietek komkiciOja

Fol~6vfzi osszletek
Kronosztratigrafia ~ ~
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~] Foly6vizi kavics es homok TOzeg

Soml6i Formaci6 Foly6vizi homok

DISZKUSSZIO ES KOVETKEZTETESEK

A kavicsosszletek k6zettani es asvanytani vizsgilata segitsegevel el6szor megvalaszol-
juk a kavicsosszletek egymashoz val6 tel-, es id6beli viszonyat. Erre es a geomorfol6-
giro informaci6kra epitkezve a Sarret negyedid6szaki siiIlyedesere es ezzel egy id6ben a
Bakony kiemelkedesre kovetkeztethetiink.

A foly6vizi osszletek korrelaci6ja
.IA Moha komyeki kavics-homokbanyak es a Szekesfehervan kavicsbanya az asvanytani ..

es a k6zettani vizsgilatok alapjan egy osszlethez tartozik. A kavicstakar6 vastagsaga ki-
terjedese es alakja alapjan egy legyez6 alaku, alluvialis tormelekkupot alkot. Tormele-
ket, a kavicsok merete alapjan egy nagy energiaval rendelkez6 foly6 rakhatta Ie, miutan
az kierve a M6ri arokb61 elvesztette energiajat, es wedeket lerakta. A kavicsosszlet
anyagat alkot6 k6zetek szalban ugyanakkor ENY iranyban haladva csak a Csatkai For-
maci6 kavicsainak formajaban vannak meg. Hasonl6 k6zetek szalban ENY fele meg az
Alpokban sincsenek jelen, de az Alpokt61 vagy a Karpatokt61 val6 szarmazast kizarna
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I a magmas es a metamorf kavicsok jelenlete, amelyek tobb szaz kilometeres szallicisi ci-
volsagot nem viselnek el a grots m:illas miatt.A Csatkai Kavics athalmozasat bizonyit-
ja a felcirasok nehezasvany spektruma, osszehasonlitva azokat az acsteszeri Csatkai
Kavics feltaras nehezasvanyaival es KoRPAs (1981) adataival. A Moha es a Szekesfeher-
vari felcirasok dolomit/kvarcit mennyisegi aranyait osszehasonlitva egyertelmu nove-
kedes tapasztalhat6 a tormelekkupon DK felt haladva. A dolomit mennyisegenek rela-
tiv novekedesert a kiemelked6 Bakony es a Vertes fe16l torten6 dolomitbeszallicis fele-
l6s. A nagyobb meretU triasz dolomitok megjelenese ebben az osszletben azt bizonyit-
ja, hogy a kozeps6-pleisztocenben a Bakony DK-i fele mar intenziven emelkedett. A
tormelekkupot lettehoz6 foly6 eredete ismeretlen. A Duna mar a kora-pleisztocenben
attorte a Visegradi-szorost, ugyanakkor jelenlegi folyasiranyaban kozeps6 pleisztocen
iiledekei nem ismertek. Akkora vlzfolyas, amely ekkora mennyisegti kavicsot megmoz-
gatott es lerakott volna, jelent6s meretU ENY-DK folyasiranyU foly6nak kellett lennie.
Mivel a Duna a kes6-pliocenben mar elerte a Kisalfoldet, az egyetlen lehetsegesnek tU-
n6 vlzfolyas, ami a kavicsosszletet lettehozhatta az Os-Duna.

r A Cs6r komyeki hegylabi, kis kiterjedesu tormelekkupok kavicsanyaga az Iszka-,

K6- es Baglyas hegyek triasz dolomitanyagat es a Baglyas-hegy E-i oldalan szalban, de
medence helyzetben elhelyezked6 edesvlzi meszk6 anyagat kepviselik. Kepz6desiik a
Bakony grots kiemelkedesehez es az onnan lezudul6 id6szakos vizfolyasok munkaja-
hoz kapcsolhat6. Az kes6 pannon edesvlzi meszk6 (Nagyvazsonyi Meszk6) megjele-

[ nese ugyanakkor tormelekkent a Baglyas-hegy deli oldalan magyarazatta szorul. Ket
1 megoldas lehetseges: az egyik szerint Sandor majori medence korabban j6val kiemel-
! tebb helyzetben volt, es a meszk6 tormeleket az Iszka- es a Baglyas-hegyet atmetsz6

volgyek (pl. Hideg-volgy) szallitotcik a Baglyas-hegy eszaki oldalar6l a deli oldalara.
Masik lehet6seg, hogy magat a Baglyas-, K6- es Iszka-hegyeket is valamikor edesvlzi
meszk6 fedhette. Az edesvizi meszk6kavicsok a dolomitt6l elter6 intenzivebb kopta-
tottsaga, elter6 alakja ugyanakkor arra enged kovetkeztetni, hogy az els6 elmelet lehet
a helyes, azaz a kavicsok nagyobb tavolsagb6l, hosszabb utvonalon keveredtek a tor-
melekkup anyagahoz. Ha a hegyeket egysegesen fedte volna az edesvlzi meszk6, annak
nagyobb mennyisegi aranyaban is meg kellene mutatkoznia. A hordalekkupok csak kis
kiterjedesuek, a Sarreten nem nyUinak tUl, vastagsaguk kis tavolsagon beliil jelent6sen
csokken, igy azokat lokalis kepz6dmenyeknek lehet tekinteni. A hordalekkupok kepz6-
dese a Bakony grots emelkedeset bizonyitja a kes6-pleisztocenben. Az edesvlzi mesz-
k6 megjelenese ugyanakkor ramutat, hogy a Sandor majori medence, a kes6-pleiszto-
cell utan besiillyedt.

Az Osi komyeken talalt kavicsok feltehet6en athalmozott kavicsok lehetnek, de az-
ok eredetet pontosabban meghacirozni nem lehet. A kavicsosszlet sem alakja, vas tag-
saga, kiterjedese nem ismert, igy a leiilepedes korWmenyire es a vizfolyas jelleget sem
lehet meg:illapitani.

A Sarret deli peremen talalhat6, ]en6i kozsegi homokbanyak nehezasvany spekttu-
ma ugyan nem ter el jelent6sen a Moha-Szekesfehervan tormelekkUpt6l, ugyanakkor
kora (kora-pleisztocen) j6val id6sebb. Del fele haladva nehezasvanyai felttin6 egyezest
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mutatnak a Kislingi mintakeval is. Mindket homokosszlet karat KROLOPP (1981) kora-
pleisztocennek hatarozta, ezert feltetelezzuk, hogy a ket osszletet azonos vizfolyas
hozhatta letre. A Matyasdombi homok osszlet nehezasviny spektruma egyik masik
vizsgaIt mintaeval nem egyezik. A Matyasdombi homok osszletet tehat mas kornyezet-
hen kepz6dott, mint a Sarrett kepz6dmenyek.

A Sarret siillyedestortenete

A kora-pleisztocenben a Sarret helyen siillyedek jelenlete meg nem val6szinusithet6, a
jen6i homokosszlet anyaginak folytacisa eszak fele ugyanis a Sarret alatt nem talalhat6
meg. A jen6i foly6 iiledekeinek hiinya a medence teriileten csak azzal magyarazhat6,
hogy a Sarret teriilete j6val kiemeltebb helyzetben volt ebben az id6szakban. A teriilet-
nek kora pleisztocen emelkedese is elkepzelhet6, aminek hacisara a kora pleisztocen
foly6vizi iiledekek lepusztultak.

A Sarret intenziv siillyedese a kes6i kora-pleisztocenre es a kozeps6-pleisztocenre
datalhat6. A Moha-Szekesfehervan foly6vizi tormelekkup legyez6 alakja, grotS kieke-
16dese azt bizonyitja, hogy a M6ri-arokb61 kierkez6 vizfolyas tormeleket gyorsan, a re-
liefenergia hirtelen csokkenesenek hacisara lerakta. A sz:illicisi energia grots csokkene-
set mutatja, hogy a Sarret deli oldalan az osszlet kavicsanyaga mar nem talalhat6 meg.
A Sarretnek a Moha-Szekesfehervar kavicsosszlet kepz6desekor mar siillyedeknek kel-
lett lennie. Ezzel egy id6ben a Bakony kiemelkedeset a kavicsosszlethez keveredett do-
lomit -kavicsok bizonyitjak.

Erdemes megvizsgalni a Moha-Szekesfehervan osszlet, azaz a Sarret eszaki pere-
menek (a foly6vizi tormelekkup proximalis vege) es a Sarret kozepe (foly6vizi torme-
lekkup disztalis vege) jelenlegi reliefviszonyait. Moha jelenleg 125 tszf.-i magassagban
helyezkedik el, a tormelekkUp disztalis vege 102,5 m tszf-i magassagban. A ket pont
kozotti civolsag 10 km, a szintkiilonbseg pedig 22,5 m. Osszehasonlitva, a Duna med-
re a Vaskapui attoresenel, 10 km civolsagon 10,1 m-t esik (LAsZL6FFY W. - LIEPOLT R
1967). A Duna a Vaskapunal fels6szakasz jellegfi es fmom szemcses iiledeket nem rak
Ie, es tormelekkupot sem epit, hanem alapvet6en erodal. A Moha-Szekesfehervan tor-
melekkup tehat a jelenlegi reliefviszonyok mellett nem johetett volna letre, kepz6dese
6ta jelent6sen deformal6dott, megpedig proximalis vegenek (M6ri-arok, Bakony) je-
lent6s emelkedesevel es disztalis vegenek, a Sarretnek siillyedesevel.

A cs6ri tormelekkupok is a Bakony kiemelkedeset es a Sarret siillyedeset bizonyit-
jak a kes6-pleisztocenben es a holocenben. A tormelekkUpok anyaga a Sarrett61 delre
mar nem talalhat6ak meg, ami azt bizonyitja, hogy a Sarrett medence a kes6-pleiszto-
cenben mar a deli peremehez kepest is lesiillyedt.

A Bakony kiemelkedese ugyanakkor differencialt volt, a Sindor-majori medence
relativ besiillyedese a kes6-pleisztocen tormelekkupok kepz6dese utan kovetkezetett
be, a jelen morfol6giai viszonyok mellett ugyanis, edesvizi meszk6 nem keveredhetett
volna a tormelekkup anyagaba.
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4. dbra: Keresztszelve'!J a Moha-Szekesfehervdri tormek'kkupon keresztiil

tszf.m (m)
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[ ~ .
;
C A szelveny vonalat lasd az 1. abrin.

A kiemelkedes alapvetoen harom m6don tortenhetett meg. Az egyik lehetoseg,
hogy a teriilet meggyfirodott, az antiklinillst a Bakony, a szinklinillst a Satret kepezi.

c Az mverzi6ra a Pannon-medenceben elsosorban ez a deformaci6s mechanizmus jel-

lemzo, ugyanakkor a teljes medencere jeIlemzo gyfirodesek hullamhossza tobb szaz ki-
lometer (CWETINGH ET AL. 2006), igy ezt a lehetoseget elvetjiik. Masodik lehetoseg,
hogy a Sirret es a Bakony arok-sasberc szeruen emelkedett es siillyedt. Figyelembe ve-
ve ugyanakkor azt, hogy a kiemelkedo Bakony es a siillyedo Satret hacira felttinoen
egybeesik a Telegdi-Roth vonallal, annak felujulashoz kotjiik a ket teriilet relativ verti-
kills elmozdulasat, valamint a Moha-Szekesfehervari kavicsosszlet deformaci6jat (4.
dbra). A Telegdi-Roth vonal felto16dasos rekativaI6dasa (4. dbra) feltetelezesiink szennt
a Pannon-medence mverzi6jahoz kotheto. Arra, hogy az mverzi6 nagyleptekfi gyfiro-
desek meIlett idosebb toresvonalak rektivaci6javal is jar, szamos bizonyitek van
(CSONTOS L. - NAGYMAROSY A. 1998, CSONTOS ET AL. 2002). A Bakony kiemelkedese es a

Sirret siillyedese tehat regionillsan a Karpat-medence mverzi6jahoz, azaz a huzasos-
b61 az osszenyomasos feszUltsegterbe torteno atmenethez kotheto (HORVATH F. 1995,
BADA G. -HORVATH F. 2001, CWETINGH ET AL. 2006).
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