
Kövek

A Balaton-felvidék hegyeit nagyrészt a Föld történetének triász 
időszakában, mintegy 200-245 millió évvel ezelőtt, a Tethys ősóceán 
medencéjében lerakódott üledékekből megszilárdult kőzetek, őslények 
maradványai építik fel.

Ön itt áll
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Iszkahegyi Mészk ő Formáció a tábla 
szomszédságában

A forrás-hegyi geológiai bemutató a 
Malom-völgy fels ő részén

Felsőörs környéke alacsony középhegységi vidék, a tetők magassága 230-280 m, 
a köztes hátságoké, fennsíkszerű részeké 210-260 m. A terület legfontosabb 
völgye a meredek oldalú, északnyugat-délkelet lefutású Malom-völgy . A V alakú
völgy eróziós hatásra kiszélesedő kőzethasadék; keskeny, feltöltött talpába a patak 
bevágódik. A kistáj magaslatai uralkodóan dolomit és mészkő sasbércek. A 
lankásabb idomok gyakran márgás, tufás, homokköves képződményeken alakultak 
ki. 

A Balaton-felvidék földtani kutatása a XIX. században kezdődött, és napjainkig 
folyamatosan tart. Felsőörs térségére vonatkozóan számos triász kőzetrétegtani, 
őslénytani, tektonikai felismerés született, amelynek alapján viszonylag jól ismert a 
térség geológiai felépítménye. Felsőörs környékének legidősebb képződménye a 
perm korú Balaton-felvidéki Homokk ő Formáció , amely több helyen észlelhető a 
felszínen. A felső-perm/alsó-triász határ szelvényét a közeli Kis-hegyen 
tanulmányozhatjuk, de fúrás is feltárta a lilásvörös, vörös, jól cementált homokkövet, 
valamint a rátelepülő sekély-tengeri alsó-triász formációk szürke dolomit és 
törmelékes rétegeit.

E tábla mögött, a fák közt látható az Iszkahegyi Mészk ő Formáció tarajosan 
kiálló lemezes sziklapadja, ami a domboldalon felfelé húzódik. Innen jobbra, az 
ösvény déli oldalán ugyanezen formációhoz tartozó földtani feltárás letisztított 
rétegfelülete látható. E helytől észak felé mintegy 1200 m távolságra, a Malom-völgy 
felső szakaszán, a Forrás-hegy nyugati oldalában található a FELSŐÖRS 
FORRÁS-HEGY GEOLÓGIAI BEMUTATÓHELY. 



Megyehegyi Dolomit Formáció a középső-triász kezdetén képződött, vastag-
padosan rétegzett dolomit. Kevés ősmaradványt tartalmaz, ritkán a kékeszöld 
algák életműködéséből erdő, a kőzet felszínén nehezen észlelhető finom 
sávozottság is előfordul.
Felsőörsi Mészk ő Formáció barnásszürke, vékonypados dolomárga rétegsorral 
kezdődik. Az ősmaradványok még ritkák. Erre települ a világosabb színű, vékony-
padosan rétegzett tűzköves mészkő. Gyakoriak az ősmaradványok: lábasfejűek, 
tengeri liliomok, kagylós férgek. Az ősmaradványoknak gyakran csak vázlenyoma-
tuk maradt meg, vagy ízeikre estek szét. Nemzetközi jelentőségű időjelző határ a 
Felsőörsi Mészkő Formáció legfelső határfelülete, mely 239,5 millió évet mutat. Ez 
a középső-triász anisusi és ladin emelet határfelülete. Az árokszerű kimélyülések 
rétegtani tartalmukkal, különösen az anisusi/ladin határ többirányú
igazolásával a fels őörsi szelvény egyedülálló a balaton-felvidéki triász 
szelvények között .

Az anisusi/ladin határmegvonás kérdésében nemzetközileg i s 
számon tartott  alapszelvény en megismerhetjük a Balaton-felvidék 
középső-triász rétegsorát. A szelvény alsó szakaszán a Megyehegyi 
Dolomit padjai tanulmányozhatók, amelyre márgás, kalapálásra 
bitumenszagú dolomit települ. Fölötte láthatóak a Felsőörsi Mészkő
világosszürke, pados, tűzkőgumókat tartalmazó mészkő rétegei. A 
felső szelvényszakasz legidősebb rétege az ammonitesz -marad-
ványokban gazdag Felsőörsi Mészkő, amelyre a vászolyi rétegek 
világoszöld tufaösszlete települ. 
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Az erdőben folytatódó ösvény menti sziklák a Nemesvámosi Mészkő halvány 
vörös, kovás, pados rétegeit tárják fel. A völgyelágazásban kibukkanó rétegsor 
alsó szakaszát a világosszürke, pados Füredi Mészkő alkotja, amely fölött  a 
kissé kovás, likacsos Budaörsi Dolomit rétegei tanulmányozhatóak.

További információk:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Forrás-hegy

A geologiai bemutatóhely egyik 
ismertet ő táblája és a Forrás-hegy

földtörténete képekben



ÉVMILLIÓK ÜZENETE

A Forrás-hegy lejtőjének egykori kőnyerő helye nemzetközi 
jelentőségű földtani, őslénytani, rétegtani érdekességeket 
tartalmaz. A triász tenger üledékeinek és a föld tűzhányó-
működésének több száz millió éves megkövült világával 
találkozunk sétánk során. A Forrás-hegy földtörténeti „üzeneteit” Böckh János 
geológus fedezte fel a XIX. század végén. Tudós kutatók munkája nyomán 
világszerte ismertté vált e hely. Magyarország első földtani alapszelvényeként 
tartjuk számon. A Megye-hegyi Dolomit Formáció képződése idején és helyén a 
Tethys alig néhány méteres vízmélységével az ősóceán árapály övezetébe 
tartozott. Földrengések hatására a medencefenék sok helyen megtört, 
megsüllyedt, ezeken a helyeken kissé mélyebb vizű lagúnák alakultak ki, 
melyekbe a nyílt tenger oxigéndús vize csak korlátozottan áramlott be.  
Folytatódott a tengerfenék süllyedése, a víz mélyülése, a lagúnákból nyílt öblök 
lettek. Ebben rakódott le az a mésziszap, amelyből a Felsőörsi Mészkő
képződött. A nyílt tengerből bejutottak a mélyebb vizet kedvelő, kovavázú
sugárállatkák milliói is, az elhalt állatok feloldódott vázának az iszapban vándorolt 
anyagából képződtek a tűzkő lencsék, gumók a mészkőben. Újabb földrengések 
következtében – 239,5 millió éve – hatalmas töréseken át tűzhányók szórták 
gyakran nagyon nagy távolságra a mélyből származó törmelék és por anyagot. A 
nagy vulkáni kitörések anyaga önálló rétegekként rakódott le a tengerfenéken. 
Amikor a tűzhányók pihentek, a tengerben ismét mészkő rétegek képződtek.

A FALU KŐBÁNYÁSZATI MÚLTJA

A gazdag földtani adottságoknak köszönhetően Felsőörs térségében a korai 
századoktól kezdve intenzív kőkitermelést folytattak az emberek. A 14. századból 
fennmaradt okirat szerint az Örsről Veszprémbe vezető utat „kőhordó út”-nak
nevezték, a falut pedig Kővágóörs, Vágóörs néven említik. A falu határában 
egészen az 1960-as évekig aktív vöröskőbányászat folyt a Felső-hegy oldalain és 
dolomitot, mészkövet termeltek ki a Dellő, Asztag-hely határrészeken. A Csopaki 
Márga réteges köveit a Temetői-oldalon évszázadokon át fejthették. A ma már 
feltöltött nagy fejtőgödörre sokan emlékeznek. De szerte felismerhetők a kisebb 
fejtőgödrök évszázados nyomai szinte valamennyi magaslati erdőrészletben, ahol 
– éppen a kiálló kübörcök (kőbércek) miatt – nem lehetett szántani, szőlőt 
művelni. Az egykori színes építőkő-választék a falu régi épületeiben – Árpád-kori 
műemlék templom, kerítésfalak, támfalak – ma is nyomon követhető a földtani 
leírásnak megfelelően.
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Life on the rocks of upper

Malom-völgy

Mosses and a pine tree live 
on the rim of the cliff

Mohapárna és egy fenyőfa a 
sziklapremen

You are here

Mosses and some lime trees
surround the peak

Sziklacsúcs mohapárnák és 
hársfák gyűrűjében

Life is hard on the cliffs due
to the shortage of water

A növények életét a vízhiány 
keseríti meg a sziklákon

The vertical cliff is bare due
to the lack of water and soil

A függőleges fal víz és 
tápanyag hiányában kopár

Cave in the cliff, which
is filled with debris

Egy félig betemetett üreg 
a sziklában

Moving rocks in the stream
Lassan mozgó kövek a sédben

Ivy curtain on a  
vertical cliff

Borostyánfüggöny a 
sziklafalon

Pyramid shape peak
Piramis alakú szikla


