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Irla: László Mihály piarista.

Meinye nagyközség, a magyar kegyes tanítórend uradalmá-

nak központja, Külsösomogy igali .járásában fekszik a Kaposvár-

siófoki MÁV. vonal menten, Kaposvártól 17 k i.-rc északra.

1935. július és augusztus havában négy hétig élveztem a pia-

rista rondház vendégszeretetét, mialatt a közelebbi környéken föld

tani felvételeket végeztem.

Központnak választottam magát Mernyét, a,melytl É-ra és

D-re 10— 10 km-nyi. lv-re és Ny-ra kb. 5 -5 km-nyi területet jártam

he. Munkaterületem lvi határául a kb. lOkm-re fekv Vadé pusztai

ISO m magas vízválasztó kínálkozott, míg a többi határt nagyob-

hára minden földrajzi szempont mellzésével húztam meg a fent-

említett távolságok alapján. K szerint a terület szabályos téglalap-

nak felel meg, melynek hosszabbik oldala 20 kin, rövidebi) oldala

kb. 10 km, útiéinak metszpontjában pedig Mernye fekszik.

Munkaterületem kiválasztásában nem csupán az a megfonto-

lás vezetett, hogy a piarista rend iránti köteles hálámat kifejezésre

juttassam, hanem az is. hogy a vidékrl részletes felvétel még nem
készült, csupán nagyobb területtel kapcsolatiján emlékeztek meg
róla.

Idrendi sorrendben a következ adatokat ismerjük:

15 e u d a n t, aki 1818-bai, a Balaton D-i partjáról Kapolyon,
Xágoesnn és Igaion keresztül utazott Dombóvárra, munkájához
csatolt térképen a harmudkorba tartozó lignites hon okknek, vagy
molassznak tünteti fel a vidéket, s lei í ásóban azt n ondj \ hogy ezen

a homokból és lignites homokkbl álló vidéken nehéz a közlekedés

a meredek utak miatt. Megemlíti még, hogy agyagos homok is el-

fordul. (í„ III. köt 512—515. 1.)

Csorba József orvos 1857-ben kiadott munkájában azt

írja, hogy Somogybán a föld sárga és vörös agyagból áll, amely
néhol oly kemény, hogy „a zápor-est sem veszi magába, s ugyan
azért igen nagy víz-mosásokkal telik el“, de van homokkal kevert

é‘s tiszta homokos talaj is. A fels réteg alatt szerinte sok helyen

meszet találni, és fként a hegyekben „megmérhetetlen mennyisé-

g” homokk van, ami útépítéshez is alkalmas. Csorba nem vég-

zett földtani felvételeket, de adatait fel tudtam használni.

Tel égd i Roth Lajos 1881-ben készítette el 1:144.000 mér-

ték térképét, de észrevételeit nem tette közzé. A vidékrl diluvi-
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áli's löszt, és agyagot, diluviális homokot és alluviumot térképezett,

congeriás rétegeket (agyag, márga, homok vagy homokk), amelye-

ket nevez el elször „pannoniak 4

rétegeknek, csupán Eesényen,

Mocsoládon és Polány melletti tüntet lel.

Utána a Balaton tudományos tanúim á nyozásával kapcsola-

tosan id. Lóczy Lajos eszközölt felvételeket Somogybán. A ha-

lomvidéknek a Kapósig terjed részét a Balaton-felvidékhez sorol-

ja, mint a Bakony tartozékát, illetleg lejtsödését, (14., 306. 1.). A
pannoniai-pontusi rétegekre vonatkozólag megállapítja, hogy a mé-
lyebb árkokban, É-i meredekebi) oldalakban, esuszamlásoknál ke-

rülnek a felszínre és aljuk bizonytalan mélységben van. Épen ezek

miatt a csuszamlások miatt nebéz a szintezés (14., 306. 1.). Fedjé-
ben nincs édesvízi mészk, mint a vulkáni hegyek sapkája alatt és

bséges kövületelfordulás csak a Koppány ig tart (14., 390. 1.). A
pannoniai-pontusi tenger szintje gyakran ingadozott, de az inga-

dozást követ folyók csak K-en és Ny-on vannak; ennek következ-

ménye, bogy a pannoniai-pontusi üledékek itt agyagosak, míg
K-re és Ny-ra, homok uralkodik (14., 401. 1.). A levantei állóvízbeli

képzdmények hiányzanak, míg a szárazföldiek egybeolvadnak az

idsebb és fiatalabb rétegekkel (.14., 423., 477. 1.). A pleisztocén leg-

elején a Balaton helyén szárazföld volt és a löszképzdés csak a ké-

sbbi pleisztocénben indult meg ( 14., 469. 1.). A pleisztocén lösz hol

a homok alatt, hol fölötte fekszik, úgyhogy nehéz szintezni. „Két-

ségtelen, hogy a jelentékeny vastagságú és többféle kzettani jelle-

g pleisztocénkorú szárazföldi lerakódásokat majdani tüzetes vizs-

gálatok részletesen fogják keletkezési idejükre szintezni.“ (14.,

477. 1.).

1934 nyarán az Futopean (las &. Electric Co. (Ihirogasco) fel-

vételezte Somogymegye jó részét petróleumkutatás céljából. Papp
Simon hányatanácsos úr szíves engedimével alkalmam nyílt a

75,(100 es felvételi lapokat, valamint a felvétleleznek benyújtott je-

lentését is megtekinteni.

A tabi és esicsalpusztai lelhelyek tüzetesebb átvizsgálása

alapján, a Linmoccirdium VutskUai szintben sok radmanesti ele-

met ír le a jelentés, úgyhogy a kettt nem tekinti külön szintnek;

viszont a Lelle-kaposi völgy szerinte nem lehet törésvölgy, mert

nem lát a rétegekben szintkülönbséget. A jelentés is uial a kövület-

mentes homoknak a pannoniai-pontusi homokkal való egyezésére

kzettani sajátságok alapján.

Elssorban ezeken a nyomokon indultam el, amikor felvéte-

li munkámba kezdtem.

I. Domborzat.

Munkaterületem szervesen beleilleszkedik a somogyi dombvi-
dék általános topográfiájába, amennyiben egy nagy ÉNy-DK-i tek-
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tonikus völgy és ennek kisebb mellékvölgyoi szabdalják össze az

átlagosan 210 ni magas hátságot. A törósvölgyti, vagy Malomárok-

tól, amely mint rei patak ömlik a Kapósba, Ny-ra hosszú hátság

húzódik, amely Don 1(10 m, E-on 240 m magas. Ebbe Polány alatt

egy É-I)-i patakvölgy, a Királylierekrét árka vágódott bele kb.

00 m mélyen és a Vargaboni árkot felvéve, mint Xagygáti berek
közeledik a töré<völg.\ felé. Ebbe a patakvölgybe a domboldalról
lefolyó csapadék sírni, egymással párhuzamos, sokszor 4—0 m mély
nszóvölgyekhen torkollik. Aszaló községtl D-re is jön egy hasonló,

de jóval kisebb patakvölgy és a Xagygáíi berekbe folyik. A Ma-
lomárok felé néz lejtt már sokkal kevesebb aszó- és patakvölgy
szabdalja össze. Nevezetesebbek a Püdörinél, a Hosszú-erdnél, a

Réz-hegynél és Kisbaba pusztánál torkolló rövid, kis patakvölgyek,

széltl ersen kidolgozott E-i lejtkkel. A Malomárok K-i oldalán

húzódó dombhát K-on 266, l)-en 1(4) m magas, de morfológiája az,

elbbinél sokkal változatosabb. Így rögtön a Felsmocsoládnál tor-

kolló Faluviz legyezüszenien szerteágazó, mély vízmosásokban leli

eredetét. Tle D-re. az l’jhegyi árok sr, párhuzamosan futó aszó-

ival tnik ki, míg az üregsr árok távolabb K-en ered. Legmeré-

szebb patak- és aszóvölgyhálózat Kiesén y fölött látható, ahol az

ecsényi Malomárok messze E-ra visszavágódva három hosszú mel-

lékvölgyl.en. számtalan oldalelágazás között kezddik. Az aszók

közt akad itt 8 m mély is. Ez az árok hosszan fut pontosan E— I) i

irányban, míg végre Pödörivel átellenben a törésvölgybe torkollik.

Torkolatától I)-re már csak a Somodor puszta két oldalán ered
patak és a Tön örkeárok siet a Malomárokba, de már a Szentgálos-

kérnél induló patak külön torkollik a Kapósba. Egészen É-on

Hcsény fölött a v/ondelloi és szentkút i erdben már más vízgyjt-
terület. a Koppány vízgyjtterülete nyúlik be rövid, mély patak-

völgyeivel. Egészben nézve a vidéket a törésvölgy kétoldalún

EXy—DK irányban húzódó lankás hátságnak nevezhetjük, mélyet
azonban mindenfelé megszakítanak hol kezdd, hol kifejlett víz-

mosások, amelyek a közlekedést elssorban a patakvölgyekbe szo-

rítják. Minthogy a dombokat kitn termtalaj, a „sárga föld**

borítja, tehát Mernye és környéke mind morfológiailag, (hiszen

éppen ezért tudtak az aránylag gyérviz vízmosások is annyira

kifejldni), mind geológiai’ag Somogy vára egye Dlv-i részéhez tar

tozik, szemben a löszben, következésképen a lösz morfológiai saját-

ságaiban is szegény nyugati vidékekkel.

//. Rétegtan.

Munkaterületemen három kútfúrás történt, mégpedig kettt
Somodor vasútállomáson 1896-ban, a vasút építése idején fúra-

tott a MÁV. a vasút számára, de ezek közül egyik eredménytelen
volt, a másikba az állomásfnökség közlése szerint beletörött ai fú-
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ró. A harmadik túrás Somodor pusztán történt, ahol a dombtetn
fúratott a M. I.. R. 10 évvel ezeltt, de szelvényt, vagy bvebb rész-

leteket sajnos errl a helyrl sem tudtam kapni, noha ez utóbbi

eredményes lett. (A fúrásról sem jelentés, sem minta nem érkezett

a Földtani Intézetbe.) Ezek szerint a szintezésnél mindössze a ré-

tegek fekvésébl, helyzetébl kellett kiindulnom, i 11. ahol lehetett,

a kövületekre támaszkodva,

Harmadkor.

A vidék legrégibb rétegei a pannoniai-pontusi emeletbe tar-

tozó homokok és agyagok, melyek a következ helyeken találhatók:

Els helyen mint legjellemzbbet és legnagyobbat a felsecsé-

nyi feltárást mutató.n be, (1. ábra) ahol a rétegeket a Felsecsény-

tl ÉK-re induló patak 13 m magasságban tárja fel a kenderázta-

Fig. 1. áhra.Pannoniai-pontusi homokfal Felseesény mellett. — Pan-
nonian-pontic sa . dexposure at Felseesény.

tónál. Itt a közel vízszintes rétegzdésben, illetleg a csapásirány-

ával egybevágó feltárás miatt vízszinteseknek látszó homokrétegek
25—30 m hosszúságban követhetk, de 15"-os ÉK-i dlésüket jelen-

téktelen lokális zavarnak tartom. Az említett homokiakul a követ-

kez rétegek láthatók (2. ábra.): legfelül vályogosodott lösz (a)

borítja herogyá sO*kkal az alatta lev leneseszeren kiékeld pleisz-

tocén agyagot (b) és homokot (<•). Ez alatt kezddnek a pannoniak
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liontusi rétegek, an elyeknek els lángja egy kövületmentes, sütét-

s/iirke, leveles agyag («) Földije finomabb (/?), majd durvább
esillámú homok (y); majd egy fehér. mészkonk rációktól tarkított

T' ig. 2. ábra. Az 1. ábra vázlatos szelvénye. A pleisztocén rétegek,

c = homok; n = agyag, i?— kiscsillámú homok, y — durvább csil-

láma homok, <$ = barna homok, e = mé-zkonkréeiós vörös homok.
5 = ibolyás-rózsaszín homok. — Skech rf former figare; A = plei-

stocene, B = Pannonian-Pontic strata.

vöröses homok ( r) ) után vasgumós, barnás homok (

e

)következik,
amelyben szintén hiába kerestem kövületet. Legalsó feltárt réteg

ibolyás-rózsaszín kompaktabb homok ( s ), amely, úgy látszik,

igen vastag. Néhány homokot nehézfajsúlyú folyadékokkal szétvá-

lasztottam, mégpedig 3 gr anyagot elször bromoformba (fs. :2.904)

,

majd ha szükségesnek mutatkozott, még methylenjodidba (fs,:3.32)

helyeztem. További részletes elemzésük késbbre marad fenntartva.

E lelhely három homokjánál a következ eredményt kaptam az

els frakció után:

(i) fels, durva csillámú homok — — — 2.00 egr

h) barna, rozsdás homok —- — — — 1.70 cgr

r) legalsó,' rózsaszínes homok — — — — 280 cgr

A második frakciót már nem volt érdemes elvégezni.

Ugyancsak ennek a patakvölgynek felsbb szakaszán, az

elbbi feltárástól mintegy 70 m-nyire látható egynéhány az elbbi

rétegekbl, ahol a meredek dombtetrl lesiet kis vízmosás hármas
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vízesésben száll le a völgybe, miközben sajátságos élesen különíti

el a keményebb rétegeket (3. ábra.).

Az elbbi feltárással szemben itt feltn, hogy a rétegek eg

v

részének már 23"-os dlése van, ami elbbi feltevésemet, a lokális

zavarodást támasztja alá.

Fig. 3. ábra. Patakvölgy fala Ecsénytl Élv re. 1 = lösz és löszkoa-

kréció, 2 = löszhomok, 3 = agyaghatár, 4 = sárgás homok, = ke-

ményebb lmmokpad, (i = barnássárga homok, 7 - szürke homok. S —
rozsdás homok, 9= világosbarna homok. — Ki verbanking Nl'1 Troni

Ecsény.

'Mindkét helyen, valamint itt a vízmosások több pontján el-

bukkanó egyik-másik homok , illetleg agyagréteget elssorban

(kövület híján) kzettani szempontból tartom a pannoniai-pontusi

emeletbe tartozónak. Hasonló kövületmentes agyagot Lörenthey
ír le a köttse-tahi útról, a fehérhegyi téglavetbl, Balatonföldvár-

ról ( 20 ., 30., 31., 33 1.). A homok durvaszemíí, esillámos, élénkszinií é*

nagyjából megegyezik a Koppány tói É-ra elforduló eongeriás ré-

tegek homokjával. Feküje bizonytalan mélységben van. Helyzetük
is megersíti korukat, u. i. a lösz, pleisztocén agyag, illetleg futó-

homok alatt fekszenek ezek a esillámos (tehát nem fulóhomokokl,
igen vastagon feltárt homokpadok. A mészkonkréciós homok meg-
található n.nnkatei iiletien en kívül még a Kapoly pusztai t/4.311.1.)

és Karúd öregerdei ( 14 ., 313. 1 ), a tahi Csabai-hegy ( 14 ., 311. 1), stb

lelhelyeken is. Telegdi H o t h I,. és az Enroguseo is pannoniai-
pontust jelez a fenti vízmosásokban.
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Magában Felsecsényben és Középecsény néhány pontján,

több ház udvarán megvannak a pannoniai-pontusi emelet legfels

lét egei. Így Felsecsényben, Hosser János udvarán is (4. ábra.),

ahol a pleisztocén vályogosodott lösz. kék agyag és sárgás homok
alatt a barnás, esillámos pannoniai-pontusi homok fels része is ki-

látszik.

Telegdi lioth L. ugyan még Alsóecsényt is idesorolja, de

én ott nem találtam ilyenkorú rétegeket.

Alsóecsénytl D-re, a 104 m magasan fekv hídtól Ny-ra a

Mernye felé viv dléit kétoldalún látjuk a következ feltárást.

Az út D-i bevágásában durvaszem és nagycsillámú homok talál-

ható, amely a lejts domboldal szántóföldjén ki is bukkan, míg az

É-i bevágásban ennek fedje, leveles, kékes kövületmentes agyag
van. Jelen esetben elssorban a kzettani minség, a felsecsényi

Fig. 4. ábra. Hosser János udvara Felsecsényben. — A typical ex-

posure in a courtyard at Felsöecsény.

homokfal középs homokszintjövel való rokonság a dönt, minthogy
vele egy szintben a völgy keleti oldalán sárga pleisztocén homok
van. Ezt a lelhelyet csak T öl e g d i R|ötli T . jelöli az északibb

rétegekkel összefüggen. Mérésem szerint a 3 gr. egységnyi anyag-

ból 4.90 egr. volt 2.904-nél nagyobb fajsúlyú, míg az átellenben fek-

v pleisztocén homokban 3.80 cgr.

Ecsényt csak Felsmoesolád közelíti meg a pannoniai-pontusi

rétegek változatosságában és nagyobb kiterjedés elfordulásában,

A vasútállomástól É-ra, a régi mészéget alatt látni a következ
feltárást. Felül vályogosodott lösz, majd tiszta lösz, alsó szintjében

löszkonkréeiós padok, alatta agyag, majd homok, majd olajostapin-

tású, szürke, helyenkint vasrozsdás agyag és ismét homok követke-
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zik. A feltárásnak gorcszeren lesuvadt részében szintén megtalál-

ni a fels agyag- és hon: okréteget. A konkréeiós pad alatti részt a

])annoniai-pontusi emeletbe sorolom, n ért mind a fels agyagréteg,

mind a homokok megegyeznek a felseesényi hasonlókorú réte-

gekkel. 11 j elem itt a zsírostapintású agyag, amely munkaterüle-

temen ugyan máshol nem fordul el, de id. Lóczy L. szerint meg
található pl. a siófoki fürdtelep fúrásában 29, illetve 00 m mélyen
(lí, 294. 1.) és mé\g más pontokon is.

Nem messze innen ÉK-i irányban, egyik-másik mély aszóban
továbbá a temet domboldalában szintén kibukkan a esillámos

homok, természetesen, mint az elbbi lelhelynél, itt is kövület
nélkül. Az agyagnak legszebb feltárása a Bánó-kastély eltt in-

duló új Felsmoesolád-ecsényi mút bevágásában van, ahol a kö-

big. 5. ábra. Pannon iai-pontusi szeres-bitumenes agyagrétegek a Fel-

sönioesolád-eesény i mét kezdetén. — Bitmninous tday of Pannonian-

pontie age on wayside between Felsmocsolád and Kesén y.

vetkez rétegzdést találjuk (5. ábra.): Tol ii 1 vályogosodott lösz,

alatta szürke agyag, majd O cm vastag kemény, barnás, szenes

agyag, majd ismét egy réteg szürke agyag után a második szenes-

bitumenes fekete réteg: alatta folytatódik a kövületmentes agyag.

Egyedül itt fordul el munkaterületemen ez a fekete agyag, de ha-

sonló) rétegsorok találhatók Lrén 1 li c \ 1. szerint egy ka rád i

kútban (20.. .13. 1 .) ,
id. Lóczy L. szerint a karádi 1. számú vasúti

bevágásban, továbbá Akarat tyán. stb. (14.. 2<S. 1509. 1.). Hasonló
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rétegekrl tesz említést az Eurogasco jelentése is. Ezek alapján

soroltam ket a pannoniai-pontusi emeletbe, minthogy kövület a

1 (’ gge m.l os a jjl' iszapolás ellenére sem került el bellük. Fekvésük

i em teljesen vízszintes a be rúg .vasok miatt, amit a felszínhez való

közelségük n agya ráz meg. Hogy mi lehet a legalsó agyagréteg

alatt, ameddig a bevágás már nem ér le, azt elárulja az út kétol-

dalún húzódó mély vizesárok, amely ugyan he van nve és term-
talaj borítja, de alján részint l'ínomszemíí, ersen meszes homokk,
részint durvaszemíí, majdnem rétegesen elhelyezked, csillámokkal

telt homokk-görgetegek fekszenek. Sajnos egyiket sem talaltam

itt szálban, de valószínleg akkor kerültek ide, amikor még nem
kötötték meg fákkal a vízmosást A legfels agyagszinttel talál-

kozunk az útnak Eesényhe való torkolása eltt i Tel égd i Rotli

Ti az itt elmondott elfordulásokat, jóval kiterjedtebbeknek tün-

teti fel.

Felsn oesoládnak másik pannoniai-pontusi kibuváses vidéke

a szölldomb alatt kezddik és Kishala puszta felé húzódik. Tgv a

Bánó-féle szöllk lábánál, a vasúti kanyar mindkét old dán finom

esillámos, kékessziirlvo homok bukkan ki, a Xy-i oldalon megrizve
fedjének, a kékes agyagnak egy részét. Az i t te" i

pannoniai-pon

tusi rétegek egy alsóbb szintje a vasúti híd alatt viv út oldalán,

közvetlenül a híd mellett látható mint rétegesen durvacsillámos,

meglehetsen szilárddá, össze emenalt homokk. 1 oljesen ugyan-

olyan, mint az új mii út melletti aszóban talált görgeteg; de itt

szállóm álló o- d'd, helyesebben gombát alkot! A Kisbaba felé viv
országút magasabb részén még aeva ,ros. lejjebb homokos és bele-

simul u töi'ésvölgy talpán az alluviumhn. 1<* a vögytalpon a legel-

rl több gödörbl hordják a kékes, helyenkint harnas, vasrozsdás,

I imnncsillámú homokot. Tel égd i Uoth L. és az Eurogasco tér-

kéné is jelöli ezt a kilmkkanást. Bár nagyobb területen követhet

itt a pannoniai-pontusi emelet, r z elbbi feltárások bontokjától nem
tér cd.

A következ le’hcly a törésvölgyhen az elbbitl E-ra fekszik,

feleúton a vízválasztóig, a Keleti erd lábánál. Itt egyik árokban
hófehér, meszes homok található, amely egyedüli az egész terüle-

ten. Ennél fajsúlyvizsgálat alapján az els frakció után maradt
Ö,1 cgr., amibl a második után 1.3 cgr.-ot kaptam. Ettl a helytl

Xy-ra a völgyben, felül fekete, alul barnás homok van. Telegdi
Koih L. diluviálisnak nevezi, de nézetem szerint a pannoniai-pom

tusiba tartozik, amit elssorban, fekvése bizonyít (legmélyebb fek-

vésük homokszemei is inkább, hasonlítanak az elbbi lelhely ho-

mokjaihoz, mint a többi pleisztocénkor)) homokhoz. Ezek szerint

úgy gondolom, hogy itt din vilimtl átmosott pannoniai-pontusi ho-

mokká állunk szemben. Kövületei az alluviumbl jutottak bele:

Helix poviatUi L. t

Bithynia tentoculata L. operculumoi.
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Pisidium umnicum Miül.
Pisidium cosertanum Poli.
Vipiparo contecta Mi 11.

Planorbis corneus L.

A barna homok fajsúlyszerinti elkülönítése tanúsítja, hogy
aránylag nagy mennyiségijén tartalmaz nehézfajsúlyú ásványokat,
n. i, az els frakció eredménye 4.80 cgr. volt, amibl a. második
frakció után is 2.30 cgr. maradt. Ez az alluviumtól átmosott, má-
sodlagos helyzet kövületekkel telt homok a völgytalpon három
helyen fordul el Felsmocsolád és Szentmiklós puszta között szi-

getszeren kiemelked buckák alakjában.

A következ elfordulás már meglehetsen D-en, Somodor
község cigánytanyáinál van. Az itteni homokgödörnek érdekessége,

hogy 2 cm, vastag agyagréteg telepedett közbe, amelynek fekvésé-

bl 15° os ÉNy i dlés állapítható meg. Homokminsége egyezik a

felsceesényi patakfeltárás világosbarna szintjével. Kövületet sem
az agyag, sem a homok nem tartalmaz. Egyik felvételez sem em-

lítette meg ezt a feltárást.

Az eddig tárgyalt lelhelyektl némileg eltérk a Koppány
v í zgvii j tte r íi ’ e téhe tartozó vízmosások feltárásai.

A Szentkúti erd legdélebbre nyúló patakvölgyének hosszá-

ban több helyen találtam feltárt agyagot, de legjellemzbb a D-i

kiindulási pontja (6. ábra.). Meerdek, friss beszakadásokkal indul

a kis patak. A falon a köviiletes pleisztocén agyag alatt homo-

kos agyag települ, amelyen itt-ott találni néhány kövülettörmelé-

ket :
x

.

Succineo sp.,

TAmnaea sp.

Ezt a réteget, amelyet Tetegídi Róth L. is harmadkorinak je-

lez, elssorban csillámos agyagban való gazdagsága és gyér kövület

tartalma miatt sorozom a pannoniai-pontusi emeletbe és valószín,

hogy nem mélyen tiszta homok következik alatta. Teljesen azonos

a helyzet a Szondello hegy vízmosásaiban, fként a messze K-re

nyúló árok egyik E-i oldalágában. Itt azonban már vékonyabb az

agyagréteg és a homok legfels szintje is kilátszik. Tiszta panno-

niai-poutusi homokot csak két helyen találtam itt a Szondello he-

gyen. mégpedig a halastótól DK-re egy forrásnál, ahol a felsmo-

csoládi homokkgombához hasonló rétegre akadtam, továbbá a ha-

lastótól ÉNy-ra a Kisbárra viv erdei út melletti kis feltárásban.

Ez utóbbi ismét a vidék egyedüli ilyenfajta képzdménye, ameny-
nyiben a durvaszem és nagycsillámú barna homok álrétegzdést

mutat, amilyent id. Lóozy L. is leírt a tahi Csabai-begyrl {14..

314. 1.) és Balatonföldvár téglaházi árkából {14., 319. 1.). Egyik lel-

helyet sem jelzi sem Téllé gdi Roth L., sem az Eurogasco. E-on,

a 185 m-es magassági pont tájékán a Felsmocsolád melletti árok-
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ého/i teljesen hasonló, f inniszem íi. gazdag mésztartalmú homok-

ívgörgetegek találhatók.

Ha a i»annoniai-j)ontusi rétegeket egészükben tekintjük, meg
kell állapítani, hogy hovátartózandóságuk eldöntése nem mindég
könny feladat, mint azt már id. Lóezy L. is megállapította (14.

•106. 1.), mert az agyagok kövületei átmenetiek, megtalálhatók a

pleisztocénben, st az alluviumban is. Ezzel szemben a homokban
a leggondosabb keresés ellenére sem akadtam kövületre Lóezy L.

(Id. 390. 1.) és az Eúrogaseo felvétele/.ojének megfigyeléseivel egybe-
hangzóan. Hiába kutattam még a vasas gumókban is, pedig észa-

kabbra, ahol gyérebb a kövület, ezekben találni még legtöbbször.
A szintezés nehézségét kiemeli Böekli H. is, amikor arra hivat-

kozik, hogy a tavak nem száradtak ki egykllxen (2, TI. 741. 1A,

úgyhogy egyik helyen már megkezdhette a szél a munkáját, amikor
a másikon még tó állt. Ezek szerint a kormegállapítás nem történ-

hetett másképen, mint a rétegek fekvésének alapján, figyelemmel
kísérve kzettani tulajdonságaikat, noha id. Lóezy L. felfogása

alapján is tudjuk, hogy fekvésük a esuszamlások miatt sokszor

milyen bizonytalan. Általában kevés ponton, inkább a mélyebb’ pa-

takbevágódósokban, esuszamlásoknál kerülnek a felszínre és felt-
n, hogy majdnem kivétel nélkül, csak a terület ÉK-i fe'én. A DK-i
részén mindössze egy helyen, Somodornál. Nyugaton sem találtam

pannoniai-p( ntusi réteget, csupán munknterii’etemen kívül Folány
községben, amit a tektonikus viszonyokkal magyarázhatunk.

A pannoni ai-pontusi sekély tendernek, amely az Alföldet és i

Dunántúlt összefüggen elborította, parti régiója a Bakonytól D-

re a Koppány vidékéig biizódbatott, i)-en viszont valószínleg a

Mecsek állt ki belle megfelel széles E-i és 1) i, horvátországi par-

ti régióval, míg a köztük fekv rész, tehát jelen terület aránylag

mélyebb tengerrész lehetett, mivel üledéke kövületet nem tartal-

maz. Csak így tudom megindokolni, illetleg részben a tektoniká-

val is, az említett fel vételezkkel egybevágó megfigyelésemet, amit

az a tény is támogat, hogy menti délebbre megyünk a Bakonytól,

annál inkább gyérülnek a kövületek.A tenger azonban idnkint

szintjét változtatta, ennek nyomát a szintet követ folyók más-

másféle hordaléka és a közbeékeld agyagrétegek bizonyítják,

továbbá a Szondáik) begy álréteges feltárása. KV. szél által nem jö-

hetett létre, mivel a futóhomckb n alig van csillám. Így a pannoni-

ai-pontusi Tenger kiédesedése folyamán többször változtató alt i a

szintjét eszerint (14. 351. 1.), elssorban az egységes tengernek

tavakra való szétta.gozódasa következteben. A homokok között el-
forduló sajátságos homokkpadokat, vagy helyesebben gombákat
pusztán szivárgó meszes víztl eredknek tulajdonítom, tehát

csak nagyobb koukréeiókiiak tekinthetk Ezt bizonyítja az emlí-

tett álrétegzdéses feltárás a szondelloi begyen, ahol a homoknak
egy része fokozatos átmenettel mindjobban összekeményedett ho-
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írokkvé, továbbá az a tény, hogy az ily homokkövek mésztartal-

ma igen különböz. Csorba (

7

., ö(5. 1.) és Clioilnoky J. (5., 1- i.i-sze

vilit ezeket helyenkint bányásszák, mint Somógymegye egyetlen

köveit (leszámítva u i'onyúdi hegy minimális mennyiség bazalt-

tövne'/ét). Sajnos jellegzetes p-mnoniai-pontusi kövület nem fordul

itt el, úgyhogy az egyes szintek összevonásához, vagy szétkülöníté-

séliez nem szolgáltathattam újabb adatot.

A levantei emelet, ágy látszik teljesen hiányzik, azaz a panno-

íiiai-pontusi ftmger visszavonulása, illetleg a tavak kiszáradása

után hekövetkezett melegebb klíma vádi-sjzerü vízfolyásai idáig

már nem juttatták el a B'konvtól származó dolomittörmeléket,

mint a Koppánvtól B-ra; és ba elhitott volna is egy kevés, az új

tektonikai helyzet következtében elállott morfológiai alkat akadá-

lyozta meg fennmaradásukat. Annyi azonban valószín, hogy 5%

a pleisztocénkor a Bakonyiéi a Mecsek felé nagyjában egyenletesen

lejt térszínen n ár kialakult konzekvens vízfolyásokat talált, me-

1 veknek azután a törésvonalak határozott irányt szabtak.

Negyedkor.

Pleisztocén,

A pleisztocénkor
-

! lerakódások közt a következ rétegeket le-

het megkülönböztetni: l'utóhomokot, agyagot, homokos löszt és

tiszta löszt.

A diluvium fulóbo i okkal kezddik, amelyhez az anyagot a

pannoniai-pontusi homokból kapta. Aránylag nem sok helyen van
meg, mert a következ periódus agyagrétege, fként azután a ho-

mekos lösz sok helyen keveredett vele, illetleg amennyiben a

löszhullás meg ne n gátolta, továbbvándorolt. Az t tartom pleisz-

toeénkorúnak, mert id. Lóczy L. szerint az északsomogyi, zala-

völgyi. rábaparti levantei vagy dilüviális kavicstakarók megelz-
tek. Márpedig a kavicstakaró még a Bal Bon kialakulása eltt ke-

rülhetett í’s/a ksomogy némely vidékére (11., 428—461. Iá Tehát az
egyébként is kései kavics után. valószínleg a diluvium elején kép-

zdött.

• A pleisztocén l'utóhomokot megtaláljuk a felsecsényi patak-

völgy- harmadkon homokfalának fedjében, mint kevésesillámú,

koptatottszem homoklencsét, helyenként az itteni l'utólmmokra

jellemz pannoniai-pontusi kövületek ersen leesiszoltí és legömbö-

lyített héjtöredékei \’(>1. A legtöbb esetben lehetetlen a fa.imeghatá-

rozás, de két // ninocardiinn sp.-i sikerült felismernem.

Hasonló homok 75 em-es feltárása található félúton Felsömo-

esolád és Mernye vasútállomása között a gémeskni nál u vaspálya

mellett, csakhogy a kvar•(•szemek itt valamivel még durvábbak,

több a kövülettöredék, st még borsószem-nagyságú koptatott ka-
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vicspászták is vaunak lienuc. Fz a réteg valószínleg a futóhomok-

képzödés legfiatalabb periódusának tagja, akkor képzdhetett, ami-

kor a szél még ersebb volt. Feküje nincs feltárva, d * az is lehet-

séges, hogy mái a hainndkori homokba n égy át éles határ nélkül.

Kövülettöredékei közül szintén csak L'n» noca rd'nt /nkul sikerült

felismerni. .Meglehetsen sok nehézfajsúlyú ásványt tmrtalnriz, ne-

vezetesen az els frakció után (iát) cgr.-ot kaptam, amelybl 5.50

cgr. még a methylenjodidr.ál is nagyobb fajsúlyú.

Ezzel a lelhellyel kb. egyvonalban a völgy túlsó olda-

lán, a Rézhegy melletti leltál ásban, az 1 m vastag fntóhoinok a

felseesényi homokhoz hasonlít és szántén cin osódott határral megy
at nemcsak a fekjébe, a pannoniai-pontusi homokba, hanem fe-

djébe, a homokos löszbe is. A homok aránylag kevés nehézfajsú
lyu anyagot tartalmaz, meri az els frakció után csak 2.50 cgr.

maradt.

Fig. ti. ábra. Aszóvölgy kiindulása a Szentkút! erdbei: harmadkod
és negyedkori agyagrétegekkel; utóbbiakban egy lumaeliellás réteg.
— Vadi-head in the Szeutkút-forest, with quaternarv and tertiary

clays.
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Az utóbbi feltárással teljesen megegyezik a Nagyrépás

puszta vasútállomásától I)-re fekv lelhely, ahonnan a homokos
löszt, illetleg a futóhomokot állandóan hordják. Itt is nehéz a Uh. 1

m vastag réteg fedjét elhatárolni (felülje nincs feltárva), bár ma-
gában a futóhomokban jól kivehetk a koptatott héjtöredékek.

Az elbbi típusú futóhomokelfordulásoktól némileg eltér az

Alsóéesénytl Dlv-re, a 164 m magassági ponttal egyvonal bán a

a völgy K-i oldalába bevágódott kis aszók feltárása. Ezt a homo-
kot az Eurogasco felvétele a pannoniai-pontu-d emeletbe sorozza,

de én a következ okokból nem tartom annak : a homok egészen

sárga, gyéren esillámos és lösszel kevert, minélfogva szöges ellen-

létben áll a többi harmadkori homokkal. Ezek alapján a futóho-

mokképzdés utolsó szakaszában keletkezett, lösszel kevert plei-

sztocén homoknak tartom. Bromoformos elválasztás után 3.80 egr.

súlyos anyagot kaptam.

A futóhomok, vagy „poszhomok“ periódusa után klímaválto-

zás következtében helyenkint agyagüledéket hátrahagyó mocsarak
keletkeztek. Minthogy ezek is csak lokális elterjedésnek voltak,

összefügg agyagréteg nem maradt utánuk, ezzel szemben gazdag
faunájukkal és helyenként nagy vastagságukkal tnnek ki.

Legjellemzbb és legnagyobb vastagságú feltárás az említett

Szentkúti erd messze D-re nyúló vízmosásának kiindulópontja.

(0. ábra.) Itt kb. 2 m vastagságban fekszik a pannoniai-pontusi

agyagon és három rétege különíthet el: alsó, gyér és rossz-

megtartású kövületekei tartalmazó sötétszürke agyag, majd egy 30

em-es világos, kékesszürke, kövületekben rendkívül gazdag réteg,

valóságos lumachella; felelte ismét sötétebb, már löszös agvag kö-

vetkezik, újból gyérül kövületekkel.

Az alsó színiben a következ csigákat találtam:

Linmaea palnstris Mii 11.

Linmaea pólustris ror. corrns Emel.
Linmaea francaiula M ii 1 1.

Linmaea peregni M üli.

Succ'mea oblonga Drap.
G.ijraulus alkus M ü 1 1.

A középs, 30 em-es szint fajokban nem nagyon változatos,

de annál nagyobb az egyedek, fként az els két faj ügyedéinek

száma:

Succ'mea oblonga Drap.
Succ'mea Pfcifferi Rssm.
liathyomphalus contortus Íj.

Col untét!a eentnla Drap.
Vdivata pntchelta Stud.
Vallonul tenuilabris Braun.
Limn (tea truncal ula M ii I 1.

Pisiilium amnicum M ii I 1.
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A fels szintien na.gyobbám nz elbbiek • fordulnak el, de

már lösz fauna-elein is vegyül bele:

Snccinea oblonga 1) r a p.

Snccinea Pfdfferi II s sin.

Vdivata pnlchellá Stnd.
Pisidiuni ainnicain .M ii 1 I

.

Pisidiuni casertanu ni I’oli.

Paint muscornm ÍVJ üli.

Papa iniiiiitissiina Marim.
IIclix hispida li.

Ezzel ;.z elfordulással csaknem teljesen egyezik a Szondello

hegy K-i vízmosásának feltárása; mindössze abban különbözik,

hogy az alsó és fels színi nem olyan vastag és hogy alsó szintjé-

ben gazdag Osíracoda-faunát találta,m (köztük <»ir >' új fajt is), ez

egyetlen lelhelyen az egész területen, annak ellenére, hogy a többi

ngyageltordnlasok nagy részét is gondosan kiis/apoltam. Az itteni

középs és fels színt faunája teljesen egyezik az elbbi lelhellyel;

az alsó színt kövületei viszont a következk:

Limniiea triiiicaínla M ii 1 1.

Bathjtjoniphalus contorliis L.

Pisidiuni casertanu in i’oli.

Snccinea oblonga Drap.
strácodöli':

Ilijocipris efr. bradi/i (1. (). S a r s.

Il.ijoctjpris sp.

Candona balatonion Pa. d.

Candona sp.

Candona nov. sp.*

Herpetocypris sp.

Potamocypris sp.

Limit ic.i/therc inoisa Pa hl.

Cypris sí).

Cijthcreida torost var. I ittórai is B r a d y.
**

azonkívül még egy Chara termés.

Az egyezésekbl, illetleg eltérésekbl azt a következtetést vonom
le, hogy a két lelhely az alsó szint idejében különálló mocsár volt,

a középs és a fels szint idejében viszont összeköttetésben kel-

lett, hogy álljanak.
.

Pleisztocén agyag fedi a futóhomoklencsét a felsecsényi ho-

mokfalban is, de ez, valamint többi elfordulásai már az elbbiek-
tl teljesen független mocsarak lehettek. Több helyen kibukkannak.

Ez az új faj rokon a C. Sieberi alakkörével.
** Ez az óriási alak relictumként szerepel a többi fiatal jelleg

alak között.
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így a Szentknti erdben, a Szondello hegy vízmosásaiban, magában
Ecsényben is több helyen, Felsmocsoládon, a Réz-hegyen, jhe-
gyen, Polánytól ÉK-re. Geszti melletti vízmosások néhány szaka-

szán, Szentgáloskér alatt, stb., rendesen lepusztított domboldala-
kon, mélykutakban, de a fentiektl eltér fajokat már nem hoznak.

Legtöbbje kövületben szegény, néha egyáltalán hiányzik is l elle,

de leveles vagy löszös struktúrájuk és lösztartalmuk elárulja, hogy
valószínleg a legfels agyagszintbe tartoznak.

A pleisztocénkor következ szintje a homokos lösz, vagy lösz-

homok. Ha agyagréteg nem ékeldik közbe, akkor egyenesen a fu-

tóhomokra települ, rendesen éles határ nélkül. Jellemz rá, hogy
kövületet nem igen tartalmaz, inkább csak le nem koptatott héj-

töredékeket, szemben a l'uthomokkal. Lösztartalma fels saintje

felé folyton n és legtöbbször gombostfejnagyságú kavicsokból
Alkony, 0.5—2 cm-es pasztákat tartalmaz. Id. Lóczy L. szerint.

„szuberilis
1
' poriad kevert megbontott pannoniai-pontusi kzetbl

valók (14. 352. 1.). Úgyszólván minden mélyebb bevágásban elfor-
dul, de gyakran nyílt terepen is a felszínre bukkan, fként É-on.

Fedjébe, a típusos löszbe való átmenete nem mindig határozott*,

sokszor teljesen észrevétlenül, a homoktart/alom csökkenésével

megy át a „sárga földbe
14

.

Jellemz feltárása a Nagyrépás pusztai „homokbánya 11

, ahol

kb. 50 m hosszúságban és 3—4 m magasságban van feltárva a lösz-

homok. Benne a Spalax movlicóla sj/nn ieiisis M y. négy példányát
találtam egy helyre összezsúfolva. Tudvalév, hogy a földikutya

földalatti üregeket, járatokat! ás magának; így kerülhetett csak le

a löszhomokba ez az ó-alluviális rágcsáló. Ugyanennek a feltárás-

nak másik helyén a felszíntl 1.5 m-nyire barn i Enphorbw -termés

5 cm vastag rétegére akadtam, a terület egyetlen ilyennemü el-
fordulásaként. Ennek a fel tá í ásnak alsó felén, valamint tle D-re,

a Rácegres- toponári országút bevágásában meg ne n határozható
esigahéjtüredékek találhatók. A löszhomoknak Kisbaba pusztánál
is jó feltárása van, igaz ugyan, hogy tartalmaz néhány löszcsigát,

de ezek másodlagosán, fedjébl kerülhettek fels szintjébe.

A Rézhegy tövénél lév feltárás jellegzetesen kövületnélküli,

akár a Pödöri puszta ÉK-i szélén álló gémeskút melletti gödrök
löszhomokja. Mint említettem, sok más helyen a felszínre bukkan
jobb feltárások nélkül és mindenütt több-kevesebb homokot tartal-

maz a szerint, hogy a felsbb, vagy az alsóbb szintbe tartozik; néhol

közvetlen a felszíni vályogon lösz alatt következik, de kövületet

ilyenkor sem tartalmaz.

A pleisztocén legfiatalabb tagja a sárga, porózus tiszta lösz,

amely a vidék felszínének ugyan túlnyomó részét borítja, azonban
nem nagyon nagy vastagságban. Legnagyobb feltárásai az aszók-

ban vannak, ahol helyenként (5— S m vastagságot is elér. A sok és

jó feltárás alapján alkalmam nyílt jól megfigyelni és azt a követ-
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keztetést levonni, hogy általában alsó szintjében kevés a. kövület és

inkább csak kis fajok fordulnak el. inig feljebb már srbbek a

kövületek és n ár nagyobb fajok uralkodnak; a kett között átme-

netképen a középnagyságú Helixek gyakoribbak.

A szentmiklósi erd ÉD-i irtását keresztez egyik aszó fala

képviselné az alsóbb szintet, ahol a következ csigák gyjthetk:

Succinea oblonga Dnap.
Pupa muscorum M ü 1 1.

Pupa frumén tu in D r a p.

Pupa miuutisshua Martin.
Helix sp.

Clansilia laininata Mont.
A fels szint nagyobbalakú faunája megtalálható pl. a. fels-

moesoládi aszókban, ahol az elbbieken kívül sok az:

Eulota fruticuni Mull.
Iiuliminus detritus M ii 1 1.

Pulimin us montanus Drap.
Cionella lubrica M ii 1 1.

Érdekes megemlíteni, hogy nem mindenhol van konkréció a
löszben, inkább csak egyes tájak löszére jellemz, valószínleg a
nagyobb mésztartalom miatt. így Gesztitl K-re és DK-re a Suda-
riea aszóiba i márgás „csörgkövek‘\ igazi löszbab ík találhatók
nagy számban. \ iszont a felsmocsóládi suvadásos lelhelyen 2 ni-

n y i i e a felszín alatt kb. d0—10 cm vastag valóságos konkróciópad
található. A lösz felszíne általában meglehetsen friss megtartású,
mert állandóan viszi a szél még ma is. Kogutowicz Tv. nézetét
megersíti saját megfigyelésem, amely szerint elssorban az erd-
talaj (ott is. ahonnan nemrégen irtották ki az erdt) barnás-vályo-
gos, ami a füves erdk éghajlatának függvénye (13., 20. 1.).

Ezek alapján összefoglalóan megállapítható, hogy a pleiszto-

cénkor elején a térszín határozott jelleget kap elssorban a törés-

vonalaktól; ersen szeles klímája tovább alakítja a törésvölgyeket
és oldalágaikat, lutóhomokot hoz nem nagy messzeségbl, mert a

homokszemek nem nagyon ersen koptatottak. továbbá kevés csil-

lám és héjtöredék is meg tudott maradni benne. Majd nyugodtabb
lesz az éghajlat, helyenkint bfaunájú mocsarak keletkeznek, eset-

leg kedvezbb évszak valóságos lumatchella keletkezesét vonja ma-

ga után, de nem sokkal utána, talán már közben is, lassan megin-

dul a steppejellegvé változott kiima miatt a löszhullás, eleinte

még az ersebb szelek következtében homokkal, apróbb kavicsokkal

vegyesen. A keleties szelek uralomrajutásával a löszlerakódás egy-

ie jobban tért hódít, betemeti a kiszikkadt mocsarakat, jellegzetes

iélsivatag és steppeégliajlat váltja fel. Utóbb: a lösz csak ott ma-
radt meg, illetleg ott nem váíyogosodott el, ahol szél- és esárnyék-
ban fekszik.



106 László Mihály

Alluvium.

Munkaterületemen a holocént barna és fekete agyagok, továb-

bá tzeges rétegek képviselik.

Az agyagok legjobban a Malomárok D-i részletén, Pödöri pusz-

ta alatt, a völgytalpon húzott árokban vannak feltárva. Itt a követ-

kez szelvényt látjuk: alul barnás, vasrozsdás agyag, felette 20 cm
vastag, csigatemet szintén vasrozsdás agyaggal, felül 50—75 cm
vatagságban fekete, szívós agyag terül el. Össze nem tévesztend
ez a három szint a pleisztocén agyag három szintjével, ahol a kö-

zéps ugyancsak egy lumaehella réteg, azonban mind fekvésben,
mind kzettani és faunisztikai szempontból teljesen eltérk.

A barna agyagban a következ kövületek gyjthetk:

Vcvata pulchella Stud.
Limnaea truncutula M ii 1 1.

Limnaea stagnalis L.

Succinea oblonga I) r a p.

Monacha rubiginosa Se hím.
Vertigo antivertigo J o f í r.

Vertigo angustior Drap.
Vivipara contecta M i 1 1.

Pisidium amnicum M ii 1 1.

Carichium minimum Mii II.

Planorbis planorbis L.

A középs 20 cm-es réteg faunája is gazdag:
Limnaea truncatula M ü 1 1.

Limnaea palustris var. corvus Ginek
Limnaea stagnalis L
Vivipara contecta M i 1 1.

Planorbis corneus L.

Planorbis planorbis L.

Bathyomphulus contortns L.

Valvatu pulchella Stud.
Vallonia pulchella subsp. enniensis Gnedl.
Succinea oblonga Dr a p.

Succinea Pfeifferi R s s m.

Bithynia. teutaculata L. és operculumai

Carichium minimum M ü 1 1.

Vertigo antivertigo Drap.
Vertigo angustior Jef fr.

Monacha rubiginosa Schm.
Pisidium amnicum M ii I 1.

Pisidium casertanum P o 1 i.

P is id ium óva tum C k e s s.

Pisidium Scholtzi Cless
Pisidium in térmédium Gass.
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A fels, fekete agyagban kevesebb a kövület és közülük is in-

kább a Linmaeák és PLanorbisok uralkodnak:

Limnaea btaguulis L.

Limnaea palustris Mik
Planorbis corneus L.

Planorbis planorbis L.

Bithynia tentuculata L. operculu mai

(Jarichiuxn minimum Mull.
Vertigo angustior -1 e f f r.

Pisidium amnicuni Müll.

Ez az elfordulás az említett helytl a völgy hosszában D-re

követhet, mintegy 1.5 km hosszúságban, Még Nagy répás puszta

alatt látható az alluvium mindhárom szintje, a többi helyen csak

a fels fekete agyag az uralkodó Limnaeákkal és Planorbisokkal;

így a Malomárok egész hosszában is csekély megszakításokkal, ill

tleg elvékonyodásokkal egészen a vízválasztó tájáig. É-on mindösz-
sze a már említett alluviumtól átmosott homokok emelkednek ki

szigetszeren. Itt utalok arra az egyezésre, amit a pannonia i-pon-

tusnál róluk jeleztem, hogy t. i. a homok alsó része barnás (az

idsebb alluviális agyagnak megfelelen), a felsbb szint fekete (a

fekete agyag mintájára). Éz az alluviális felsbb agyag megtalál-

ható még a Somodor puszta fell induló patakok völgyében, de

jóval kevesebb benne a kövület, továbbá a Somodor községi Malom-
árokban, a Királyberek-rét völgyében, a Szanai árokban, ,a Varga-
honi árokban és a Tömrkeá rak bán, átlag 150—155 m magasságig;
az alsóbb barna agyag még \ almivei feljebb, ki). 1(50 m-ig. Ez alól

kivétel a Malomárok törésvölgye, ahol kit. 175 in magasságban van
az említett átmosott pannoniai-pontusi homok.

Keletkez tzeges terület mindössze egy helyen fordul el,
Pödöritl DK-re, a völgy K-i oldalán, de jelentéktelen, egyáltalá-

ban nem hasznosítható mennyiségben.

III. Hogi/szerkezet.

A pannoniai-pontusi tenger visszahúzódása, illetleg a szét-

darabolódott kiédesedö tavak után homoklejt terült el a vidéken,

amely a Bakonytói kiindulólag nagyjából egyenletesen lejtett T)

leié és amelyen helíyel-közzel a tavak helyén agyagrétegek feküd-
lek. Hzt a lejtt érték a pleisztocén elején azok a nagy, kb. DNv

—

ÉK irányú törések, amelyek közt a pannoniai-pontusi táblák meg-
billentek, mégpedig É-on egy kissé kiemelkedtek, D-en pedig er-
sen lesiilyedtek. Így a régi lejt helyén n eglehets magas, a lejtre

keresztirányú dombok keletkeztek, helyeseken a régi lejt felda-

rabolódott több rövidebb, de meredekebb lejtre. Nem sokáig tart-

hatott ez az állapot, mert rövidesen új törések keletkeztek, de ez-



108 László Mihály

úttal az elbbiekre merlegesen, ÉNy—DK irányban. Ez utóbbi

töréseknél a függélyes elmozdulás kicsi lehetett, mert ezeknél fon-

tosabb hatást keltett a vízszintes, szitaszer mozgásuk. Ilyen a
Lelle-Kaposi törésvonal is, amely ÉNy-—DK-i irányban két félre

osztja a területet: ez a Malomárok völgye. Az Eurogasco felvétel e-

7-je nem tartja tektonikus eredetnek, mert nem lehet sztra-

tigrafiai különbséget kimutatni a völgy két oldala, között. De ne
felejtsük el, liogy pannoniai-pontusi rétegekrl van szó, amelyek-
nek vastagsága igen nagy, úgyhogy 10—20 m-es függélyes elmoz-
dulás még nem igen jön számításba. De ennek ellenére is találunk
különbséget a K-i és Ny-i vidékek között, mégpedig a völgytl K-re
több a pannoniai-pontusi kibúvás, mint Ny-ra, ami szintén tekto-

nikai hatásokra utal. Másik feltn tény, hogy É-on vannak majd-

nem kivétel nélkül a harmadkori feltárások (csak egy van DK-en).

Ez a jelenség arra mutat, hogy az É-i kiemelkedett részen i pata-

kok hamarabb be tudtak vágódni, mint D-en, következésképen ha-

marabb érték el a pannoniai-pontusi rétegeket. A tektonikus ere-

det melleit harmadik bizonyíték, hogy a törések É-i folytatását id

Lóczy L. és Cholnoky J. szerint nyomon lehet köventi a. Ba-
konyban (ezen a törésvonalon fekszik a Hegyest, a Tói-hegy és a

Kapolcsi plató), st talán D-i irányban is Gálosfa tájékáig (á., 5. 1.).

Az így kialakult térszínen kezdte meg munkáját a szél. Els-
sorban a törésvonalakat tisztította, illetleg fejlesztette ki, de az-

után nekiállt a dombok északi oldalának is. Ez szépen megfigyel
bet a térképen, ahol az É-i domboldalak a löszhomok szintjéig le

vannak pusztítva, ugyanez a jelenség nagyban is megállapítható,

amennyiben É-on inkább löszhomok a talaj, D-en viszont több a

tiszta lösz, tehát részben a szél munkájának is tulajdonítható, hogy
miért van É-on több pannoniai-potusi kibúvás, mint D-en Általá-

ban az a benyomásom, hogy a szél igen sok löszt vitt már el innen,

csak szélárnyékos helyeken hagyta meg nagyobb vastagságban,

mint ahogy visz még ma is, fként az erdk egy részének kiirtása

óta. A lösz eredeti vastagságára utalnak talán a védett vízmosá-

sok (i—8 m-es löszfalai. A lösz jelen vastagságát 15—20 rn-re becs
löm, a löszhomok ellenben 30 m is lehet. A nagymérték szélfúvás-

nak azonban más következményei is lettek, u. i. a szól a völgyet a

pleisztocén, illetleg pannoniai-pontusi agyag sízintjéig erodálta,

mire a vízzáró agyagréteg fölé települt löszhomok és tiszta lösz

több helyen lesuvadt. I nkey B. is említi, hogy 1877. elején a Kop-

pány-menti Döröcske községben suvadás folytán több ház összedlt.

Ezt az esetet látjuk Felsmocsoládon az említett suvadásos lelhe-

lyen, valamint a somodori cigánytanyáknál. Találkozunk azonlmu

másutt is hasonló jelenséggel, tehát az esetleges dlt rétégzésnek

oka sokszor erre vezethet vissza.

Egyébként az egész területen a pannoniai-pontusi rétegek

vízszintes fekvésünk, csak kivételes a felsecsényi lokális zavar.
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amely valószínleg a löt ó rés idején keletkezhetett, mint kísér je-

lenség. A S/.oudello hogy il rétegzdése nem tektonikus, szélhatásra
sem keletkezhetett, mert hiszen durván esilhímos, ezért alkalma-
sint partközelségre utal, amit nagy homokszemei és nagy csillám-

lemezei is valószínvé tesznek. A felsmocsoládi m út agyagja
egészen vízszintes, csakhogy a felszínhez való közelsége miatt több
helyen berogyott. Ugyanez áll a pleisztocén agyagokra is, amelyek
kis kiterjedésüknél és teknszer kialakulásuknál fogva nem lehet-

nek szabályos gyrdések.

IV. Vízrajz.

A pannoniai-pontusi emelet végén a homoklejtn már meg-
indultak a konzekvens vízfolyások 1 13., 247. 1.), amelyeknek azután
a pleisztocén „balatoni** törésvonalakhoz kellett igazodniuk. Így
elkülönült a Balaton és a Kapós, mint két erózióbázis, külön víz-

gyjtterületekkel. Ezt az állapotot némileg megzavarták az ÉNy

—

I

v

K-i törésvonalak, részben kitérésre kényszerítve a konzekvens
vízfolyásokat, részben új, nyílegyenes patakvölgyeket alakítva. Ma-
ga a Kapus és a Koppány is kitérül több helyen és lépcsszer ka-

nyarokkal halad ÉK-re. Nevezetes, u. n. völgyi-vízválasztó lett az

ö2 km hosszú Lel le—kapusi törésvonalon Vadé puszta, melyet mun-
katerületem É-i határául szemeltem ki. 180 m t. sz. í. magasságba i

1 km
Fig. 7. ábra. A völgyi vízválasztó Vadé pusztánál. A két árok iránya

ÉNy. — Watershed at the estate Vadé.

fekszik, de a völgytalp itt olyan sík, hogy térkép nélkül észre sem
lehet venni, hogy egyik vízgyjtterületrl a másikra ér az ember-
A ISO m magassági pont helyén álló vadkörtefa hátoldalán, egyen-
l távolságra, egymástól mindössze pár száz métenyire ered az fi-

unk folyó Tetvesi árok és a D-re futó Malomárok a törésvölgytalp
egész hosszát jellemz nedves réten (7. ábra.). A Malomárok patak-
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.iát táplálja a Felsecsényen átfutó kis patak, amelynek völgye

már nem tektonikus, mert pontosain ÉD-i irányú, eredési helye

pedig szerteágazó mély pannoniai-pontusi homok és pleisztocén

löszfalak között van. Fülhez teljesen hasonló a Vanraboni-, Szanai

árok. a Nagygáti berek árka és a topográfiái részben leírt többi

mellékvölgy. A nagy szárazság ellenére mindegyikben találtam

egy kevés eleven vizet. A talajvíz szintje, amennyire a kutakból
meg tudtam állapítani, átlag 4-—7 m mélyen van a dombok lábá-

nál. ahol az agyagréteg kibukkanásánál jó források fakadnak. Ttt

kezddnek a kaszálónak szánt nedves rétek is. Általában nem mond-
ható vízszegénynek a vidék, mert gémeskutakat aránylag megle-
hets srn találni a völgyekben és nagyobb aszókban.

Végül hálás köszönetét mondok elssorban dr. P a p p K á-

r o I. y egyet. ny. r. tanár úrnak azért a jóságáért, hogy tárgyválasz-

tásomat jóváhagyta, megengedte, hogy intézetében dolgozhassak
és egyúttal a fontosabb irodalomra felhívta figyelmemet. Ö utána
dr Kutas sy Endre magántanár úrnak tartozom legtöbb hálá-

val, aki munkálataimat állandó figyelemmel kísérte, határozásai-

mat ellenrizte és tanácsaival hathatósan támogatót*. Köszönete-

met fejezem még ki Zalányi B'óla tanár úrnak, Papp Si-

mon bányatanácsos úrnak, aki az European (Has k. Electric Oo. ré-

szérl igen értékes útbaigazításokat bocsátott rendelkezésemre és a

M.' Kir. Földtani Intézet azon tagjainak, akik jelen dolgozatom
elkészítésében segítségemre voltak.

GEOLCKÍY OF MERNYE AND ITS SURROUND1NGS IN THE
TRANSDANUBIAN PART OF HFNGARY.

By M. László.

The region spoken of is situated in the hilly Central part of

eounty Somogy, south to the laké Balaton. Its generál feature is

characterized by undulating hill-crests extending from N\V to SE.
and hu i 1 1 up mainly of plioéenic and quaternary deposits.

The Pannonian-Pontic sea may have rendied here to g re a tér

depths, inasmuch as in its clayey and sandy heds no fossil re-

mains a re tobofound, Avhidi arc so frequent in euuivalent 1 nyers
of the northern and Southern vicinities.

After a final regression of the plioicenic sea, the surface vas
gently in dined towards the South and gradnally got drained bv a

system of consequent rivers. Afterwards, ht still in the early
I ’leistocene, t h is region was ront int pincén hv faults trended SW-
NE, and latéi- hy transversal ones. The effect of forniei movemenís
Avas that the northern edge of several plateau-fragments A\Tas lifted

up. while their Southern part Mink. '1 he resiilt of transversal faults

vere horizontul dislocations.

The valley between Lelle and Kaposvár represen ts the main
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fault-trend. Its most interesting seetion i> a nearly imperceptible

watershed at the estate Vadé, north from the viliágé Mernye.

At the beginning of Pleistocene, great masscs of blown sand

— containing fragments of Limnocardium sliells — were carried

by the winds int this region.

The following wet peried was fúvóra ble fór marshy sediment

ations, which are represented by loamy deposits (2 to (i meters in

depth), containing relics of a rich fauna, sometimes aceumulated
like in a „luniaehella.“ An strácod faunula aiiowed evén a new
species.

The npper Pleistocene is cbarasterised by tbe cool climate

grassy deserts (steppes), in which tinié sandy loess, void of all fos-

sils preeede to the typic loess witli its wellknown fauna.

Alluvial deposits iire to be found t i 11 about 170 meters above
the sealevel. Tlieir lower part eonsists of browny, the npper one

of blackish elay, both separated bv a 15 cm strong layer witli

ricli molluseal fauna. In iliese lieds 1 found somé skeleton-remains
of a Spalax species.

The correlativén ess of tliese strata is sometimes difficult to

be stated, partiy on acconnt of tbe laeking fossils, partly because
slips are occnrring on the billsidés wicli liave lost their stability

by suceessive erosion.

Tlie Pannónian-Pontic layers — notwithstanding somé looal

disturbances — seem to be horizontally liedded. Tlieir outerops are

rather insignificant and show sometimes lieds hardened by seeun-

dary eementation. The leached out matéria! of tliese strata is spread

over the alluvial bottoin of the main valley.

Only where the generál loess-cover has got denudated by wa-

ter or wind there enierge tbe sandy loess and pleistcene loam.
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