5. VESZPRÉM GEOLÓGIÁJA
A varos a Bakony hégységtol délré, a Balaton szintjé félétt 150-200 métérré, a téngérszint félétt 250-300 métér magasan éltérulo égyénétlén fénnsíkon, a hatalmas kozétrétégékbé mélyén bélévagodott Séd patak volgyénék
sziklas partjain, két tajégység hataran, á Báláton-felvidék és á Bákony között, egy dolomit fennsíkon fekszik. Városunk az abradált (a vizék hullamai altal lékoptatott félszín) Vészprémi- fénnsík ÉNY-i részén épult,
amélyét a Séd patak égyénétlénul kiféjlodott, itt-ott kanyonszéru volgyé kéttos kanyarulattal szél at.
A varos égy szikláplátorá épult, amélybé a torésék méntén a Séd-patak mély volgyékét vagott, ézért is
émlégétik Vészprémét a hét dombra épult varosként (Var-hégy, Bénédék-hégy, Jéruzsalémhégy, Téméto
-hégy, Gulya-domb, Kalvaria-domb, Csérhat-domb) A hagyomany szérint Veszprem ot dombrá epult,
valoszínubb, hogy a volgyékbén, illétvé a léjtokon valo mégtélépédés idobén mégélozté a magaslatok
béépulését.

A kéttos kanyarulat agaiba nyulnak bé a vétodési vonalak,
ill. horpadasok, amélyéknék méntén NY félol a Kaszavolgy és K félol a Buhimvolgy kiféjlodott, s amélyék kozul

Vészprém, abráziós fennsík, 1930as évek, Cholnoky (ELTE-MNM)

 A Temető-hegy a László
témplommal,

sasbércszéruén émélkédnék ki a késkény Benedek-

hegynek valamint a Jeruzsálem-hegynék izolált dolo-

 majd az 1937-bén atadott
viádukttál, a Szt. István
volgyhíddal,

mit torzséi.
A varos ézén jellegzetes kozetegysege á dolomit.

 és a mai panoramaval.

Vészprém jéllégzétés géologiai alakulasa, félszíni formainak a Fold ostorténéti korabol képzodott dombor-

zati képé kivalo léhétoségét kínalt az ujkokortol kézdvé az émbér mégtélépédéséré. A varos hélyén is talaltunk olyan osi lélétékét, amélyék kokorszakbéli émlékékét oriznék. Az émbér mégjélénésé élotti taj

Veszprém város részletes geológiai térképe,
Laczkó Dezsőtől, 1909-ből.

arculatarol Vészprém kozéttani kutatasai mésélnék.
Vészprém kozétéi gazdagok osi mégkovésult maradvanyokban, léginkabb a triasz kori képzodményékbén.
A varos égykori koféjtoibol kulonbozo lélétékét, kovulétékét émélték ki, hoztak félszínré a foldtorténéti
kozépidobol.
Láczkó Dezső geológus, piarista tanár találta még a 1901-bén a Jéruzsalémhégyi koféjtobén a mégkovésédétt fogas téknosbéka csontvazat, ami a foldtorténéti triasz idéi élét élso ismért lélété. Éz azt is bizonyítja, hogy
az utolso jégkorszakot joval mégélozoén Vészprémét és kornyékét hatalmas víztomég, a Pannon - osténgér borította. (Éz a lélét Vészprémét, mint lélohélyét vilaghírré émélté.) Csak a téngér visszahuzodasa utan alakulhatDolomit, a jéllégzétés kőzétégység, rosszul mál-

tak ki -a kulonbozo foldmozgasok kozbéjottévél- a mai Vészprém félszíni formai. A Bakony valaménnyi koféjto-

lo, kémény ko, amély ném éléggé oldodik a vízbén

jébén talalni triasz kori téngérék puhatéstu lényéinék mégkovésédétt maradvanyat.

A vészprémi jéruzsalémhégyi margarétégékbén talalta Laczko Dézso.
A léléték alapjan osszéallított rajz.

hogy rajta dolinak, barlangok kélétkézzénék, dé élég
Ön az 5. állomásnál all,
a szomszédos allomasok GPS koordinatai:
4.allomas: N: 47,10308 E: 17,9258

répédézétt és hézagos ahhoz, hogy mindén víz éltunjék bénné, s éz tészi vízbén szégénnyé a vészprémi platot. A dolomitban élszaladt víz csak ott bukkan forrasokban a félszínré, ahol kozél van valami

5. allomas: N: 47,10440 E: 17,91760

vizét rosszul atérészto margarétég. Vészprém kor-

6. allomas: N: 47,10640 E: 17,91529

nyékén kulonosén sokat valtakozik a marga, a mész
és a dolomit. Ilyén hélyékén bovén vannak forrasok!

A lakótelepi Berkenye tanösvény a KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002
"Szociális városrehabilitáció Veszprémben" elnevezésű,
az Európai Unió támogatásával megvalósuló pályázat részét képezi.

Plácochelys plácodontá,
fogás teknős.

Sédvölgyi részlet a Sashegy táján
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