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IV. A PELSO BLOKK GEOLÓGIÁJA

1. A PELSO BLOKK

Nagyszerkezeti helyzet: A Pelso blokk a Rába-, Diósjenő- és Balaton-vonalak által határolt terület (4.1. ábra), mely a
Dunántúli Középhegység mellett magában foglalja a Vác környékén kibukkanó Dunabalparti-rögöket is. A legújabb
kutatások szerint eredetileg a Felső-Ausztroalpi takarórendszerhez tartozott, ahonnan lecsúszott.

4.1.  ábra. A Dunántúli Középhegység Ny-i és középső részének pre-kainozoos földtani térképe  [i]

Kőzetek: Epimetamorf ordoviciumi-devon palák és fillitek (4.2. ábra), bazalt- és riolittufabetelepülésekkel (4.3. ábra).
Devon karbonátok, alsó-karbon mészkő és pala. E kőzetek a variszkuszi orogenezis folyamán együtt
metamorfizálódtak, meggyűrődtek; pikkelyes-takarós szerkezetűek.



4.2.  ábra Lovasi Agyagpala,  Alsóörs,  71. műút lovasi elágazása [ii ]
Zöld,  kloritos (metatufit) rétegek a gyűrt  metahomokkő-aleurolitpalában



4.3.  ábra. Alsóörsi  Porfiroid (metariolit).  Alsóörs,  Bajcsy-Zsilinszky E. úti felhagyott  kőfejtő [iii]

Fölöttük szögdiszkordanciával már nem metamorf felső-karbon molassz (Fülei Konglomerátum , 4.4. ábra) települ. A
velencei-hegységi Velencei Gránit (4.5. ábra) benyomulása valószínűleg a variszkuszi események záró szakaszához
köthető. A radiometrikus kormeghatározás a karbon/perm határát jelzi. A gránithoz riolit  és dácit is társul.

4.4.  ábra. Fülei  Konglomerátum a fülei Kő-hegy időszakos kőfejtőjében  [iv]
Mállott szürke kavicsos homokkő és konglomerátum



4.5.  ábra. Sukoró, Velencei Gránit,  "ingókövek" [v]

Üledékhézag (eróziós diszkordancia) után az új üledékciklus a perm közepén indul, és tart egészen a kréta közepének
apti koráig (4.6. ábra). Csakúgy, mint a felső-karbonnal induló sorozat, ezek a kőzetek sem metamorfak. A permi
szárazföldi üledékképződést (vörös Balatonfelvidéki Homokkő, 4.7. ábra) a perm végén (a Pelso-blokk ÉK-i részén)
tengerparti (evaporitok), majd a triász elejétől tengeri üledékképződés (4.8. ábra) váltja fel. Az alsó-triászban
sekélytengeri, fokozatosan egyre kevésbé terrigén és egyre karbonátosabb kőzetek találhatók.



4.6.  ábra. A Pelso blokk késő-permi—mezozoos üledékciklusai [vi]

4.7.  ábra. A Balatonfelvidéki  Vörös Homokkő típusfeltárása a káptalanfüredi Köcsi-tónál [vii ]
Ciklikus, keresztrétegzett, kavicsos vörös homokkő

4.8.  ábra. Balatonarács (Balatonfüred és Csopak között), vasúti  bevágás, perm/triász határ  [viii]
A felső-permi vörös, kontinentális  összletre  tengerelöntéssel  alsó-triász sekélytengeri  márga települ.  Távoli  felvétel

A középső-triász elején ugyanúgy platformkarbonátok képződnek mint az Aggtelek-Bódvai-sorozat esetében és
ugyanúgy a középső-triász közepén ez a platform is összetöredezik (4.9. ábra). Egyes részei továbbra is platformok
maradnak (4.10. ábra), más részei távoli riodácitvulkanizmus tufaszórásának kíséretében mélyre süllyednek (4.11.
ábra), de folytatódik a karbonátos üledékképződés. Ezt a késői-triász elején (a karni korban) márga képződése
(Veszprémi Formáció, mely esetleg szénhidrogén-anyakőzet) szakít meg.



4.9.  ábra. A Balaton-felvidék középső részének középső-triász szerkezetalakulási és üledékképződési  modellje [ix]



4.10.  ábra Budaörsi  Dolomit a  perbáli Meszes-hegyen [x]
Ciklusos felépítésű "diploporás dolomit", tömeges Diplopora annulata mészalgákkal

4.11.  ábra. Buchensteini Formáció,  Felsőörs,  Forrás-hegy  [xi]



Zöld tufit betelepülések középső-triász korú pelágikus, tűzköves mészkőben

A késő-triászra az üledékgyűjtő területe újra egységesebbé válik, nagyon vastag (2-3 km) platformkarbonátok
(Fődolomit, 4.12. ábra és Dachsteini Mészkő, 4.13. ábra) képződnek. Kivétel az üledékgyűjtő jelenlegi K-i csücske
(csővári rög és a Budai-hegység egy része): itt a felső-triászt is medencefácies (4.14. ábra) képviseli. Ezen kívül
oxigénszegény belső medencék is kialakultak, ahol laminites Rezi Dolomit (4.15. ábra), majd a később szénhidrogén-
anyakőzetként funkcionáló szervesanyag-dús Kösseni Formáció képződött.

4.12.  ábra Jól  rétegzett,  agyagközös dolomit a  gánti (Vértes) murvabányában [xii ]



4.13.  ábra. Dachsteini Mészkő,  Tardosbánya (Gerecse),  Gorba-tető, felhagyott
kőfejtő [xiii]
Lofer ciklusos, lagúna fáciesű kifejlődés.  A 2-5 m vastag ciklusokat vastagabb
árapályöv alatti  és vékonyabb árapályövi  mészkőpadok építik fel.



4.14.  ábra. Csővári  Mészkő,  Csővár,  Pokol-völgy,  felhagyott  kőfejtő [xiv]
Bitumenes mészkő, mélytengeri lejtőbreccsával kitöltött csatorna metszete

4.15.  ábra. Rezi Dolomit, Vállus (Keszthelyi-hegység),  Várad-tető [xv]
Elzárt  medencében képződött, szürke,  lemezes,  bitumenes dolomit

A nagy triász karbonátplatform a jura elején elsüllyedt (4.16. ábra), a jura legnagyobb része mélytengeri (4.6. ábra),
rendkívül lassú, döntően karbonátos üledékképződéssel (az egész jura vastagsága csak 20-200 m, 4.17. ábra).
Jellemző üledéke a vörös ammoniteses mészkő ("ammonitico rosso", 4.18. ábra) A liász/dogger (=korai/középső-jura)
határ előtt a világszerte észlelhető anoxia idején megszakad a mészkő lerakódása, ekkor képződik az (oxidos és
karbonátos) úrkúti és eplényi mangánérc (4.19. ábra), valamint fekete agyagkő. A tenger a dogger végén - malm
(=késői-jura) elején a legmélyebb, ekkor radiolaritok (4.20. ábra) rakódnak le.



 

4.16.  ábra. Felső-triász Dachsteini Mészkő vörös alsó-jura (liász)
hasadékkitöltéssel. Tata,  Kálvária-domb [xvi]
Mélyebb tengeri liász kitöltés (neptuni telér) a  befulladt  késő-triász karbonátplatform
kinyíló hasadékában



4.17.  ábra. Lábatlan, Nagy-Pisznice, felhagyott  kőfejtő alsó-középső-jura
rétegsora [xvii ]
A max. 50 m vastag rétegsor  több mint  20 millió év történetét  őrzi.  A Dunántúli
Középhegység jurájára a kis vastagság és a vörös szín a jellemző



4.18.  ábra. Jellegzetes felső-jura (malm) vörös,  ammoniteszes mészkő ("ammonitico rosso"). Tata,  Kálvária-domb [xviii]

4.19.  ábra. Fekete,  oxidos mangánérc az úrkúti  Csárda-hegy felhagyott  mangánérc külfejtéséből  [xix]



4.20.  ábra Az alul fekvődogger/malm radiolaritot  malm vörös ammoniteszes mészkő fedi  a  tatai Kálvária-dombon [xx]

A kréta elején újra differenciálódik a terület (4.21. ábra), a Bakonyban folytatódik a mélymedencefáciesű karbonátos
üledékképződés ("maiolica"), a Gerecsében viszont a Tethys összezáródását jelző flis (4.22. ábra) képződik, benne
sok ofiolit (felszínre került óceáni aljzat) eredetű törmelékszemcsével (króm-spinellek). A két üledékgyűjtőt egy
tengeralatti hátság választhatta el. A korai-kréta végén (az apti korban) a Pelso blokk üledékgyűjtője feltöltődik 4.23.
ábra), és ezzel zárul a perm végén indult első üledékciklus. Az ezt követő albai kor elején a triász karbonátok karsztos
mélyedéseiben bauxit halmozódott fel. Ekkor képződött a dunántúli-középhegységi bauxitok első generációja (4.6.
ábra).



4.21.  ábra. A dunántúli-középhegységi alsó- és középső-kréta képződmények terület és kor szerinti eloszlása  [xxi]



4.22.  ábra. Alsó-kréta flis  a  lábatlani Bersek-hegy (Gerecse) cementgyári  kőbányájában  [xxii ]

4.23.  ábra. A gerecsei flismedence feltöltődésé jelző csatornakitöltés (a  kép közepén) a lábatlani Köszörűkő-bányában  [xxiii]



A kréta közepén (az albai emelet második felében) a Pelso blokk újra süllyed, a középső-albai üledékek
szögdiszkordanciával települnek (4.21. ábra). Előbb sekélytengeri terrigén, majd karbonátos üledékképződés ("urgon"
fáciesű Zirci Mészkő, 4.24. ábra), majd a cenomán korban (felső-kréta kezdete) medencefáciesű márga (Pénzeskúti
Márga, 4.25. ábra) képződik. A cenomán kor végén a Pelso blokk újra kiemelkedik, amivel lezárul a Pelso-blokk
második mezozoos üledékciklusa. Utána újabb szárazföldi időszak következik, hasonlóan karsztosodással és
bauxitképződéssel.

4.24.  ábra. Urgon fáciesú Zirci  Mészkő az úrkúti  Bocskor-hegy zagytározó fölötti kőfejtőjében  [xxiv]



4.25.  ábra Az urgon fáciesű Zirci  Mészkő (alul) karbonátplatformjának megfulladását a  medencefáciesű Pénzeskúti  Márga (felül) leülepedése
követi. Bakonynána,  Gaja-szurdokhoz vezető erdészeti  út bevágása  [xxv]

A szenonban (a kréta végén) újra transzgredáló tenger üledékei (melyeket ma csak a Pelso-blokk Ny-i részéről, a
Zalai-medencéből és a Nyugati-Bakonyból ismerünk, de eredetileg jóval K-ebbre is előfordulhattak) enyhe
szögdiszkordanciával települnek az idősebb képződményekre. A tengeri transzgressziót közvetlenül megelőzően helyi
medencékben láposodás, kőszénképződés történt (Ajkai Kőszén). A tengeri üledékek (4.26. ábra) előbb platform-
(hippuriteses Ugodi Mészkő, 4.27. ábra), majd medencefáciesűek (inoceramusos Polányi Márga).A kréta végén az
egész Pelso blokk kiemelkedik, amivel befejeződik a harmadik mezozoos üledékciklus (4.6. ábra) is.

4.26.  ábra. A Nyugati -Bakony felső-kréta képződményeinek terület és kor szerinti eloszlása  [xxvi]



4.27.  ábra. Hippurites (Rudista kagyló) metszete Ugodi Mészkőben.  Sümeg, sintérlapi  kőfejtő [xxvii ]

Ezután a terület kb. 20 millió éven keresztül szárazulat marad. Ezalatt újabb kisebb gyűrődés (billenés), vetődések,
karsztosodás és bauxitfelhalmozódás (4.28. ábra) történik. Az eocén közepén kezdődő tengerelöntés már a Magyar
Paleogén Medence történetéhez tartozik.



4.28.  ábra. Eocén fedős bauxit.  Gánt,  felhagyott  külfejtés [xxviii]
Paleokarsztos térszín, a  bauxittelepet  lehatároló normál vetővel.  A háttérben, fönt  a  transzgredáló középső-eocén fedő látható

Szerkezet: A felső-karbon előtti kőzetek szögdiszkordanciával lefedett variszkuszi szerkezetei a rossz feltártság miatt
alig ismertek. A Pelso blokk albai előtt keletkezett kőzetei hatalmas szinklinálist alkotnak (legkifejezettebben a
Bakonyban, 4.29. ábra), a széleken néhány pikkellyel. A középső- és késő-kréta üledékciklus képződményei is
szögdiszkordanciával fedik az addig kialakult szerkezeteket, a Magyar Paleogén Medence üledékei újabb
szögdiszkordanciával települnek az idősebb kőzetekre és szerkezeteikre.

4.29.  ábra. Elvi  földtani szelvény a Bakonyon keresztül  [xxix]

2. EllenőrZő KÉRDÉSEK

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 4. LECKE 1. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .

Oldja meg a következő feladatokat!



 Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak!? 

1. A Pelso-blokkot D-ről a Tisia határolja.
 

I H

2. A Pelso-blokk alsó-paleozoikumából nem ismerünk vulkáni
kőzeteket  

I H

3. A Pelso-blokkban jól kimutathatóak a variszkuszi események.
 

I H

4. A Velencei Gránit üledékes kőzetek ultrametamorfózisával jött létre.
 

I H

5. A molassz-ra jellemző a karbonátos kőzetek túlsúlya.
 

I H

6. A Pelso-blokkban elterjedtek az alsó-perm kőzetek.
 

I H

7. A Pelso-blokk triász kőzetei mind tengeri kifejlődésűek.
 

I H

8. A Pelso-blokkban a szárazföldi eredetű (terrigén) üledékbehordás a
kora-triász legvégén megszűnt.  

I H

9. A Pelso-blokk középső-triászára végig sekélytengeri karbonátos
üledékképződés a jellemző.  

I H

10. A Pelso-blokk középső-triászában bázisos tufaszórás figyelhető
meg.  

I H

11. A Pelso-blokk felső-triásza kis vastagságú és mélytengeri
kifejlődésű.  

I H

12. Az úrkúti mangánérc képződése mélytengeri, oxigénszegény
eseményt jelez.  

I H

13. Az úrkúti mangánérc a jura közepének elején képződött.
 

I H

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 4. LECKE 2. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .

Oldja meg a következő feladatokat!



 Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak-e vagy hamisak!? 

1. A radiolaritok képződése bázisos vulkanitok távoli kiömléséhez
köthető.  

I H

2. Az ammoniteszek a mai Nautilus-okhoz hasonló úszó, lábasfejű
lények voltak.  

I H

3. A Pelso-blokk a triász legelejétől a kréta közepéig végig a
tengerszint alatt volt.  

I H

4. A gerecsei flis a jura végén képződött.
 

I H

5. A gerecsei flis képződése a Pennini-óceán kinyílásához kötődik.
 

I H

6. A dunántúli-középhegységi bauxitok első generációja a kréta
közepén képződött.  

I H

7. A Pelso-blokk középső-felső-krétájában három üledékciklust
különböztethetünk meg.  

I H

8. A Pelso-blokk mindhárom mezozoos üledékciklusa után szárazföldi
bauxitlerakódás történt.  

I H

9. A Pelso-blokk kréta üledékciklusai elején műrevaló kőszéntelepek
képződtek.  

I H

10. A tenger visszahúzódását transzgressziónak hívjuk.
 

I H

11. Fáciesükben a Zirci és Ugodi Mészkő, illetve a Pénzeskúti és Polányi
Márga megfelelnek egymásnak.  

I H

12. A Pelso-blokkban a kréta-paleogén átmenet folyamatos, tengeri
kifejlődésű.  

I H

13. A Pelso-blokk hatalmas boltozatként emelkedik ki környezetéből,
antiklinálist képez.  

I H
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