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ÉRTEKEZÉSEK

KAVICS-TANULMÁNYOK A DUNÁNTÚL KÖZÉPS RÉSZÉBL
STRAUSZ LÁSZLÓ*

(6 ábrával)

A Dunántúl középs részein található kavicselfordulások egy részének sem'

korára (miocén, pliocén vagy pleisztocén), sem származására vonatkozó megbíz-

ható adatok nem álltak rendelkezésre. Ezeknek tanulmányozása nemcsak rétegtani

helyzetük tisztázása, hanem fleg sföldrajzi adatok gyjtése miatt is érdekes.

A Középdunántúl újharmadkori sföldrajzi viszonyairól keveset tudunk, pedig fontos

lenne a mediterrán, szarmata és pannóniai üledékek elterjedésének ismerete már
csak azért is, mert ezek lehetséges olajanyakzetek, ill. olajtároló kzetek.

Az sföldrajzi kutatásokban igen nagy lehetségeket nyújt a Szádeczky-
Kardoss E. által felfedezett kavicselemz módszer. Ennek segítségével a kavicso-

kat lerakó egykori folyók hosszát és- a folyási irányát sok esetben megállapíthatjuk

s ebbl az egykori térszín jellegeirl nyerhetünk aránylag szabatos ismereteket.

A gömbölyítettség vizsgálata természetesen nem nyújt közvetlen kormegáll-apítást,

de közvetve, pl. ismert korú képzdményekhez való viszonyítással olyankor is

eredményre vezethet, amikor smaradvány vagy a térszíni helyzet nem dönthette el

a kérdést.

Ezen S z á deczky-féle kavicselemz módszerrel (a kavicsok gömbölyített -

6égének mérésével) vizsgáltam meg 1944-tl 1947-ig, a Dunántúl DNy-i részének

kavicsképzdményeit s eredményeit közöltem is (2). 1948-ban kiegészít vizsgála-

tokat végeztem ugyanezen területen, 1949-tl 1951-ig pedig a Dunántúl középs
részérl és a Kisalföld K-i részébl származó kavicsanyagokat tanulmányoztam.

Nem végezhettem el itt a kavicsos területek teljes földtani térképezését, hanem csak

szórványosan a legismertebb vagy legkönnyebben elérhet helyekrl gyjtöttem

anyagot. Nyolc tárgyalandó Tapolca-környéki lelhely anyagát Bertalan K-
engedte át vizsgálatra.

Hangoztatnom kell már elre a végzett vizsgálatok hiányosságait is. Leg-

nagyobb hiba természetesen az, hogy nem térképeztem a kavicsok elterjedését és

nem gyjtöttem be egy-egy területrészen minden feltárt kavioslelhely anyagát.

Kétségtelen hiányosság az is, hogy a szemnagyság szerinti eloszlást nem határoztam

meg. Ezt nemcsak azért mulasztottam el, mert -ehhez sokkal nagyobb tömeg mintát

* Eladta a M. Földtani Társulat 1952. II. 6-i szakülásén
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kellett volna szedni, hanem azért is, mert csak a legritkábban sikerült valóban meg-
gyz következtetéseket vonni a szemnagyság arányából a kavicsok eredetére vagy
szállítási irányára. Nagyon hiányzik természetesen a kavicsok pontos ásványkzet-

tani, fleg a nehéz ásványok és a ritka kzetfajok vizsgálata; ez azonban a sztra-

tigráfus foglalkozási körén kívül esik. Remélhet, hogy ilyen vizsgálatokat illetékes

szakemberek mielbb végezni fognak; eredményeik majd sok esetben az én meg-
állapításaim vagy feltevéseim ellenrzésére, bírálatára lehetnek alkalmasak.

Méréseim a szokott módon a mogyoró-diónyi kvarcit kavicsokra vonatkoz-

nak. A szövegben azok középértékeit adtam meg.

A) Devecser, Herend, Sümeg és Tapolca környékének kavics-képzdményei

1. A Devecser és Veszprém közti területen nagy elterjedésü kavics-képzd-

ménynek miocén-kora régóta elfogadott tény. Bakonygyepesnél fels-med :

terrán ten-

geri smaradványokat tartalmaz a kavicsos réteg; a devecseri kavicselfordulás
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összefügg kétségtelen miocén-kori rétegekkel. A gömbölyítettség Devecser környékén

43
/4 körüli v-értéket mutat. (L. részletes adatokat hátrább táblázatban, a gömbölyí-

tettség-eloszfás viszonyait háromszög-diagrammokban.) A hasonló gömbölyítettség

megersíti azt a (Lóczy L. sen. által is képviselt) nézetet, hogy a herendi és kis-

ldi kavics is miocén.

Bakonygyepestl Ny-ra (11. sz. lelhely) anomyás tengeri mediterrán kon-

glomerátumban a kvarcitkavicsok gömbölyítettsége kevéssel nagyobb, mint a többi

(valószínleg édesvízi) mediterrán kavicsoké. Ezt magyarázhatjuk azzal, hogy kb.

hasonló távolságra való szállíttatás után még a tengerparti hullámverés fokozta

kissé a gömbölyödést.
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2 . A sümegi Csúcshegy tetején lév kavics
(
6 . lelh.) miocén-korát (1. 1. p.

429. is) a devecserihez hasonló gömbölyitettségen kívül térszíni helyzete is bizo-

nyítja: ilyen nagy magasságban (370 m-en felül) a pannóniai-emeletben üledék itt

nem képzdhetett. A 6Ümegi Csúcshegy közelében lev másik két elfordulás (7. és

32.) esetében a hasonló (ill. csak igen kevéssel nagyobb) gömbölyítettség azonos

származást bizonyít; lehetséges azonban, hogy ezek csekély távolságra (néhány száz

méterre) másodlagosan lecsúsztak, lemosattak (pannon vagy pleisztocén korban).

3. Sümegen a 29. sz. lelhelyen a gömbölyítettség értéke ugyan egyezik a

miocén kavicsokéval, de itt a település kizárja a miocén-kort. Jól látszik ugyanis a

meredek oldal jó feltárásaiban, amint parti erózió sok köbméteres tömböket is ie-

szakított a magas platót képez eocén mészkbl s ezzel együtt került le a felszínén

települt miocén-kavics anyaga is az új mélyebb térszínen lev képzdménybe.
A gömbölyítettség azért nem fokozódott az átmosódás folytán, mert számottev
továbbszállítás nem történt, sem egy helyben, tóparti vízmozgás által való kop-

tatódás nem állhatott be a rendkívül gyors üledékképzodés mellett.

4. Sümegtl közvetlen É-ra a Haraszt-düln lev homokbányában (16) pan-

nóniai agyagos-homokos üledékek közé települ egy kavicsréteg, amelynek anyaga

meglep magas (6 körüli) v-értéket ad. Kevéssel alatta azonban a homokban
vannak aprókavicsos 6 ávok s ezekben a kavicsszemcsék igen szögletesek, ugyan-

olyan kevéssé gömbölyítettek, mint azt a göcseji pannóniai aprókavicsoknál tapasz-

taltuk. Az említett nagyobb szemcséj (fleg mogyorónyi, kevesebb diónyi, kivéte-

lesen ökölnyi) és nagy gömbölyítettség kavics innen DK 'felé nagy területen van

meg s aránylag nagyon állandó jelleg. Tavi üledéknek tartom ezt a következ
okok miatt: 1 . A 6—6V2 v-érték folyami kavics esetében olyan nagy folyóhossznak

felelne meg, amit itt a pannóniai-emelet idejében elhelyezni nem tudnánk. 2. A ka-

vics elterjedése nem hosszú sáv, hanem széles lap; gömbölyítettsége nem fokozó-

dik valamelyik oldalról a másik felé.

A Sümeg—Tapolca-környéki ersen gömbölyített pannóniai-kori kavicsoktól

a diszeli lelhelyrl származó kavics v-értéke ugyan kissé eltér, de ennek az anyag-

nak aránylag kis szemnagysága a mérést bizonytalanabbá tette, nem kell tehát

kizárnunk ezt az elfordulást az említett csoportból.

Számotteven eltér ezektl egy minta: Viszló-pusztától ÉNy-ra a 20. sz. pont-

ról Bertalan szerint itt a feltárás gyengesége miatt nem volt megállapítható,

hogy a kavics a lajtamészk fekjében van-e s így miocén-kori vagy a lajtamészk
felszínnek egy utólag keletkezett üregébe rakódott-e bele, talán a pannóniai-emelet

folyamán. Ennek a kavicsnak v-értéke (5,7) valóban kisebb, mint a környéki pannó-

niai kavicsoké (6—6,5). Mégis, ha a miocénre vonatkozó adatokkal hasonlítjuk ösz-

sze, akár csak a v-középértéket, akár a gömbölyítettségelosztást és az ennek meg-
felel helyeket a diagrammban, feltn nagy hézagot látunk a viszlópusztai érték

és a legközelebbi miocén kavics gömbölyítettségi értéke között. Ha egyszeren a

sümegkörnyéki 4,6—4,8 gömbölyítettség miocén kavicsoknak a kérdéses lelhelyig

való 10— 15 km-es továbbszállítását akarnók a nagyobb gömbölyítettség okául fel-

venni, úgy a „lóg km = 0,39 (v+0,3) “ képlet alapján 5-öt meg nem haladó v-értéket

kapnánk. A 20-as lelhely kavicsának 5,7-es v-értékét tehát így nem magyarázhat-

juk. A pannóniai-kori lerakódás esetében azonban a szomszédos pontokénál vala-

mivel kisebb v-érték oka talán az lehetne, hogy másutt az egyenletes tóparton hosz-

szabb ideig tartó hullámverésnek volt kitéve végleges leülepedéséig a kavicsanyag,

mint itt a mészkfelület „üledék-csapda" jelleg mélyedésében. A közeli lelhelyek

pannóniai kavicsának a szokott átlaggal egyez gömbölyítettsége azt mutatja, hogy

íeak kisebb területre vonatkozik ez a csökkent v-érték.
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Az ersen gömbölyített pannonjai tavi-kavicsképzdmény elterjedési területé'

nek keleti részén, Szentbékállánál is, Díszeinél is a szemnagyság valamivel kisebb

(ritka a kisdiónyi, nem igen van diónyi szemcse)
,
mintsem a tovább ÉNy felé es

pannonjai kavics-lelhelyeken. A diszeli elfordulás esetében a kis szemnagyság a

mérési eredményt és képzdmény azonosítását bizonytalanabbá is teszi, minthogy
azonban a szentbékállai biztos pannóniai-kori lelhely még tovább K-re van
Díszeitl, jogosultnak tartom, hogy ez utóbbit is a pannóniai-emeletbe sorozzuk.

Mindenesetre itt a szemnagyság csökkenése az elfordulási terület szélére esik,

talán egyike azon kivételes eseteknek, amikor a szemnagyságból valamire is követ-

keztethetünk.

5. Legnehezebb a Halimba-környéki 4,9—5,4 v-érték kavicsok korának eldön-

tése. Ezeknek keletkezési módja a következ lehet: a nagy területen jelenlev mio-

cén kavicsot átmosták, új terraszokba lerakták, de nem szállították messze a ké-

sbbi idszakok folyói. A pannonjai (?),levantei és pleisztocén idszakok üledékei-

nek megkülönböztetése azonban a gömbölyítettség alapján itt aligha lehetséges,,

inkább a térszíni magasság alapján lesznek elválaszthatók e korok részletes tér-

képezés után.

6. Herendtl D-re az útbevágásban (27.) gyjtött kavics gömbölyítettsége-

lényegesen magasabb értéket mutat (v = 6), mint a közeli, valamivel magasabb-

térezínen fekv nagy kavicsbánya anyagáé (v = 4,6; 3. sz. lelhely). Ezt feltételesen

a pannonba sorozom a hasonló gömbölyítettség sümegi kavicsok panrióniai-kora

alapján.

7. Sümegtl DNy-ra szántóföldeken gyjtött kavicsok a pannonjai rétegek

felett lév talajból származnak. Ez a kavics valamivel kisebb gömbölyítettséget mu-
tat, mint a közeli pannóniai kavicsok. Ennek oka lehet az, hogy pannóniai kavicso-

kon kívül magas térszínen lev mediterrán anyagból is került egy kevés ebbe a
pleisztocénnek tekinthet kavicsba.

B) Kavicsok az Északi-Bakonyban és a Kisalföld DK-i szegélyén

1. Az Eszaki-Bakony jól ismert, nagy kiterjedés mediterrán kavics-területérl

csupán Dudarról, Szápárról és Acsteszérrol gyjtöttem mintákat. Ezeknek a gömbö-

iyítettsége teljesen hasonló, mint az említett Devecser—Városld—Herend környéki

mediterrán kavicsoké s így a származásuk is hasonló lehet.

A Bakony EK-i szélén alacsonyabb dombokon kevés elszórt kisebb kavicsfolt

található. Ezeknek kora eddig nem teljesen tisztázódott. Lehet ezeket vagy némelyi-

küket a miocénbe sorolni, lehet a miocén kavicsok fiatalabb átmosatásából származ-

tatni. A gömbölyítettségi értékek -egyes esetekben nem térnek el lényegesen a miocén

kavicsokétól, másutt azonban a v-érték alacsonyabb, mint a miocénben talált mi-

nimum.
2. Mórtól DNy-ra a Remetehegyen, 180— 190 m tszf. magasságban nagy te-

rületen, szántóföldön elszórt kavicsot találunk, tojásnyi, kivételesen ökölnyi nagy-

ságig. Gömbölyítettsége 472 körüli, ennek alapján tehát nem különböztethet meg

a miocén kavicsoktól. Minthogy azonban fekvje (smaradványokat nem tartalmazó

homokos agyag) lehet pannóniai, a kavics miocén kora bizonytalannak tekintend.

3. Nagybér pusztától DDK-re 72— 1 km közt sekély útbevágásban látszik,

hogy kétes -enyhe déli dlés sárga és szürke agyag és homokos agyag egyenetlen,

felszínére települ mogyoró-diónyi átlagos szemnagyság kavics. Körül az erdben

a talajban látható ilyen kavics. A szemcsék többsége ersen gömbölyített mezozóos

mészk-darab, aránylag kevés a kvarckavics s ezek igen kevéssé gömbölyítettek:
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v = 33
A. A fekv agyagos-homokos rétegeket itt már nagyobb valószínséggel pan-

nonnak vehetjük, mert láthatólag megszakítás nélkül folytatódnak a kisbéri, s-
maradványokat is tartalmazó alsó-pannóniai kibúvások felé. Ez a rétegtani helyzet

természetesen a kavics miocén korát kizárná; nem hiszem, hogy a kérdéses íekü-

rétegek oligocén-koriak lehetnének, iszapolataikban foraminiferákat nem találtam.

.Szerintem azonban a miocén-kort a túl kicsiny v-érték se támogatja.
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Bakonyszombathely és Ácsteszér közt a Murvahegyrl is gyjtöttem kavicsot,

agyagos, homokos rétegek (valószínleg pannonjai) fedjébl. Itt a szemnagyság
valamivel kisebb, mint Nagybér-pusztánál, a gömbölyítettség azonban az ottanival

teljesen egyez. Ilyen csekély gömbölyítettséget másutt csak pannóniai kavicsoknál

találtam.

Megjegyzem még, hogy errefelé az erdei utakat javítás céljából igen sok he-

lyen kavicsozták, valószínleg miocén kaviccsal; elszórt szemcsék sok helyen így

kerülhettek az erdtalajba.

3. Mór mellett Árki-pusztánál talált kavicsokban kevés a mérésre alkalmas

kvarcitszemcse, azok nagy része is lyukacsos felület, ezéit a mérési eredmények
(v = 4,4—4,6) bizonytalanok. Nagyon hasonló az a kavics, melyet Mórtól ENy-ra
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találtam (39. sz. lelhely), 4'A körüli gömbölyítettség. A csekély gömbölyítettség-

eltérés dacára a móri és árkipusztai kavics azonos eredet lehet. Miocén korukat

kétesnek kell tartanunk, mert települési viszonyaikból nem sokat láttunk.

4. A Vértes-hegységtl E-ra Tata környékén már Szádeczky megkülön-
böztette a nagyobb gömbölyítettség Duna-kavicsoktól a D-rl kisebb távolságból

származó kavicsokat, ezek legnagyobb részét pleisztocén korinak tartotta. Az utób-

biakhoz sorolható a tóvárosi lelhely (67). Ezzel szemben a szomódi és császári

kavicsokat (40, 42) feltételesen levantei korúnak veszem, fleg magasabb térszíni

helyzetük alapján. Gömbölyítettságük azonban (v =4 3
/4
—5) nem ad elég segítséget

a korbeli megkülönböztetéshez. Legkevésbbé kétségesnek tekinthet a bársonyosi

Strázsa-hegyen és a Kömldtl D-re található kavicsok levantei kora. A bársonyosi

Strázsa-hegy tetejére folyó csak akkor folyhatott, amikor még a pannóniai tó által

lerakott üledék felszíne számottev lepusztulást nem szenvedett; ez az állapot pedig

sokkal inkább képzelhet a levantei-emelet elejére, mintsem utána.

C) A miocén kavicsok származása

Míg a Dunántúl középs részeinek pannóniai és pleisztocén kavicsai nem
valamely távoli, kristályos kzetekbl álló paleozóos hegység lepusztulásából szár-

mazhatnak, hanem a helyben lev miocén kavicsok átmosódásából, addig a miocén

óriási kavicstömegei kvarcit-anyagainak származtatására két elképzelés lehetséges:

vagy egy kristályos kzetekbl álló paleozóos hegységbl, vagy pedig a Bakony
DK-i oldalán hosszú sávban jelentkez permi korú konglomerátumból hordatott a

Bakony nyugati, középs és északi részeire a kavicsanyag. A permi konglomerátum-

ból való származtatás a gömbölyítettségi értékek -alapján lehetséges, st igen való-

szín. A permi kavicsok v-érléke 3 3A körüli (1. hátrább), a miocéné 4V2—

4

3
/4 , a kett

közti továbbhordódás a „lóg km = 0,39 (v + 0,3)“ egyenlet szerint 30—50 km lehet,

— ez
: pedig a tényleges távolságnak megfelel.

Ha a permi konglomerátumokból származtatjuk a miocén-kavicsot, akkor a

szállítás irányát és egykori lejtésirányát is megadtuk: DK-rl ENy felé irányul a

lejt, ÉNy-on- (a Kisalfödön) mélyedés, tengermedence lehetett. H,a azonban a paleo-

zóos kristályos kzeteket tekintjük a miocén-kavicsok származási helyének, akkor a

feltételezett szállítódás hosszából kell következtetnünk a Ny-ról (az Alpokból) tör-

tént szállítódásra vagy az ÉNy-i (Mihályi környéki), vagy K-i (Székesfehérvár kör-

nyéki) shegység fell való szállításra, tehát sföldrajzilag az ottani paleozoikum

miocén idszakbeli magas helyzetére. Lóczy az utóbbira abból következtetett, hogy

K felé egyre nagyobbak a mediterrán kavicsok (2. p. 241). A gömbölyítettségi érték-

bl (régebbi vizsgálataim alapján, 2. p. 45. és 59.) a szállító folyó hossza a követ-

kez képlet segítségével számítható ki:

lóg km = 0,39 X (v + 0,3).

Ha ebbe az egyenletbe a sümegi, herendi, vagy devecseri és az északi Bakonybó-1

származó miocén kavicsok v-értékeit behelyettesítjük, a folyó hosszára 60—80 km
körüli értéket kapunk. Ez az érték az Alpokból való szállíttatást kizárja; lelhelyeink

egy részére vonatkozóan egyaránt megfelelne a Mihályi vagy Székesfehérvár környéki

hegység Távolságának, azonban a Mór és Kisbér környékérl származó kavicsok

inkább a D—DK fölé es kristályos hegység létezését valószínsítik. Ide ugyanis

Ny—ENy fell csak lényegesen nagyobb távolságból jöhetett volna a kavics. Elkép-

zelhet ugyan, hogy ezek a móri kavics-elfordulások nem miocén koriak, hanem
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fiatalabbak, de akkor is nyilván csak valamely közeli miocén kavics átmosódásából

keletkezhettek s ezzel kapcsolatban gömbölyítettségük csak fokozódhatott, nem csök-

kent: tehát akkor Ls a kristályos hegység csekély (akkor még 60 km-nél is kisebb)

távolságát bizonyítanák. Itt hangsúlyozom, hogy e távolságoknál nem légvonal,

hanem a folyónak tényleges (esetleges kanyargásokkal tarkított) hossza értend.

Ezek szerint tehát a miocén-kavicsok eredetére a K—DK felöl való szárma-

zást (akár a kristályos alaphegységbl, akár az ugyancsak DK-re es permi képzd-
ménybl) már az eddig feldolgozott anyagok alapján is valószínsíthetjük, ha még
nem is bizonyítottuk. A Bakony északi részének több kavics-elfordulását kell még
alaposabban megvizsgálni, hogy a kapott szállítási hosszakkal megersíthessük a

fenti megállapításokat.

További, bár kissé gyenge bizonyíték a DK-rl való szállítás mellett még az

is, hogy a legnagyobb miocén gömbölyítettségi értéket Ny-on, Bakonygyepesnél

láttuk. Ez jelentheti azt, hogy ez a kavics ide DK fell messzebbre szállítódott; de

magyarázható a v-érték növekedése úgy is (1. elbb), hogy a folyami eredet kavics

a tengerben tovább koptatódott a végleges leülepedésig.

D) Kavicsok a Balatontól K-re lev területen

1. A Balatoni mellett, a Kenese és Aliga körüli magaslaton, kb. 60—70 m-rel

a Balaton szintje felett feltn kavicsvonulatot találunk. Lelhelyei ÉNy—DK-i

irányú sorban Fzftl Szabadhidvégig egyre alacsonyabb térszínen vannak, Szabad-

h'dvégnél Elephas meridionálisos faunával. Leírásukat a Balaton-monográfia is tar-
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talmazza. Az ismert elfordulási pontok közül Fzfrl és Balatonvilágosról gyj-
töttem mintákat. Aligától ÉÉK-re 2 km-re szántóföldeken elszórtan találtam ugyan-

ilyen kavicsokat; térszíni magasságuk is megfelel közbüls helyzetüknek a fzfi és
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világosi elfordulások közt (46). Ez az új lelet is teljesebbé teszi ezt a kavicsvonu-

latot. Méréseket végeztem még az Ádánd é6 Szabadhidvég közt lév Péli-malom
mellett (48) gyjtött anyagon is. 1937. évi térképezésem' folyamán e kavicsnak el-
fordulási helyeit találtam Szabadhidvégtl ÉNy-ra is, de mérési adataim ezekrl
még nincsenek.

Ezen Elephas meridionalisos kavicsok keletkezésének legegyszerbb magya-
rázata az lenne, hogy a Bakony középs részébl a miooén-kavicsanyagot szállította

tovább egy ENy—DK-i irányú ópleisztocén folyó. A kavicsok gömbölyítettsége végig
(a mérési hibahatáron belül) azonos, v = 43A körüli. Ez azonban nem egyeztethet
össze a kavics származásának említett magyarázatával. Elször is a miocén-kavicsok

gömbölyítettsége is 4 3
/4 körüli, tehát 'ha azok tovább hordódtak, úgy bellük nagyobb

gömbölyítettség anyagot kell kapnunk,’ nemcsak a további koptatás, hanem a göm-
bölybb elemek javára való szelektálódás miatt is. Másodszor ezen ópleisztocén

'kavicsvonulatokon belül a fzfi és szabadhidvégi elfordulások közt lev 30 km
szállítódási távolság észrevehet lenne a v-érték növekedésében. A kavicsanyag for-

rásául a miocén-kavicsok helyett inkább a közeli permi konglomerátumok jöhetnek

Szóba. Ezeknek gömbölyítettsége alacsonyabb: 3 3
/4 körüli. A fülei hegyen jól feltárt

permi konglomerátum annyira laza, mállott, hogy a kavicsok belle 'könnyen ki-

szabadíthatok és jól mérhetk. Ugyancsak cpv-mérésre alkalmas anyag van Balaton-

almáditól D-re a mút bevágásában; itt a homokk némelyik padjában akad mérhet
(dió-mogyoró szemnagyságú) kavics. Ilyen származtatás esetében könnyebb magya-
rázatát adni a fzfi-szabadhidvégi lelhelysor két vége közötti csekély gömbö'yí-

tettség különbségnek. A permi konglomerátum elfordulásai nem a szóbanlev ENy

—

DK-i irányú pleisztocén-vonulat ÉNy-i vége (kezdete) felé esnek, mint a miocén
kavicsterület, hanem mindkét oldalon, Fzftl DNy-ra a Balatonparton, Aligától

ÉK-re a Fülei-hegyen vannak; természetesen a mainál nagyobb területen is lehetett

felszínen a permi kzet az ópleisztocén idszakban. így elképzelhet, hogy nem
egyetlen forrás-vidékrl származott a kavicsanyag s a tényleges hordási távolság

kb. ugyanannyi lehetett Fzfnél, mint Hidvégnél. Nem zárhatjuk ki azonban azt

a feltevést sem, hogy a permi anyagon kívül miocén-kavics is keveredett a képzd-
ménybe kisebb mennyiségben s így nem emelte meg túlságosan a v-értéket.

Feltn az Adánd—Szabadhidvég közti elfordulási helyen (48.), hogy

a kavicsszemeknek igen nagy részén látszik egy bizonyos fokú koptatottság utáni

törés és azután a törési felületnek kisebb fokú utólagos koptatódása. Ez érv lehetne

a kristályos kzetbl való közvetlen származtatás ellen és a kavicsos üledékanyag-

ból másodlagos továbbhordódás mellett; — csakhogy ezt úgyse kell bizonygatni.

2. Siófok környékén a Balatonparttal párhuzamosan, 1—2 száz méterre a

parttól több kilométer hosszan kavicssáv húzódik. E kavics szemnagysága mogyoró-

nyitól ökölnyiig változik, gömbölyítettsége 5 körüli. Alig tér el ez a meridionális-

kavicsétól, térszíni helyzete azonban feltétlenül az újpleisztocén vagy óholocén kor

mellett szól. A Fzf—Szabadhidvég közti kavicsvonulat (a Balaton ÉK-i magas-
partja feletti dombtetkön) természetesen a Balaton létezése eltt rakódott le, a

Siófok-környéki kavicsok lerakódása idejében már a .maival azonos volt a térszín

jellege. E siófoki kavicsok keletkezésének magyarázata az, hogy az ÉK felé lev
magaslatról a meridionális-kavics itt az újpleisztocén idszakban keletkezett horpa-

dásba lemosatott. Mégis az említett v-érték nem olyan magas, hogy teljesen kizárná

a szemben lev Balatonpart fell, a permi konglomerátum ottani hosszú vonulatából

való közvetlen származtatást. Ez ellen a magyarázat ellen azonban elég ers érv-

ként azt hozhatom fel, hogy a kavicsok közt egy diónyi szép nummulinás mészk-
kavicsot is találtam; így inkább É fell jöhetett ez az anyag, a miocén kavicsból

került a nummulinás mészk a balatonvilágosi ópleisztocén kavicsba s onnan
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tovább jelenlegi lelhelyére. Megjegyzem, hogy ezen újpleisztocén kavicsok eseté-

ben a gömbölyítettségnek és a szemnagyságnak aránylag nagyfokú helyi változá-

sait láthatjuk, de nem olyant, hogy ez az említett származtatást kizárná.

E) Pótló megjegyzések göcseji kavicsokról

A Dunántúl DNy-i részének kavicsairól 1947-ben készített dolgozatom meg-

jelenése óta csak kevés újabb adatot sikerült gyjtenem a Nagykanizsa-Zalaeger-

szeg közti terület kavicsképzdményeire vonatkozóan.

1. Nagylengyeltl ÉÉNy-fa, Rámtól Ny-ra kutatóakna (28.. sz. lelhely) apró-

kavicsos rozsdá6-sárga szín homokot tárt, fel. A homok fels részében közvetlenül

a felszínt borító barnás agyagos talaj alatt aránylag több és durvább a kavics, le-
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felé (2 m mélység körül) már finomabb a homok. Az akna alján feltárt homok nyil-

ván fels-pannóniai korú. A kavicsosabb rész elhelyezkedése nem dönti el határo-

zottan, hogy a pannon fedjét képez levantei vagy ópleisztocén kavicsról van-e

2 Földtani Közlöny
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itt szó, vagy pedig a kavics még a pannonihoz tartozik-e. Minthogy .a környékén vart

néhány biztosan pleisztocénkori kavicselfordulás, els jelentésemben pleisztocén-

nek vettem ezt a (49. sz. aknában talált) kavicsot is. Most azután a kavics gömbö-
Iyítettségének mérése azt az eredményt adta, hogy v-érték 4-en aluli (kb. 3‘A—372),.

ez pedig területünkön csak a pannónkori kavicsoknál fordul ev, fiatalabb kavicsok

közt nem. így ezt a lelhelyet is a pannonhoz kell sorolnunk.

2. A kandikóhegyi régibb kavicsbányából és egy újabb itteni feltárásból szár-

mazó anyag gömbölyítésre a régiekhez hasonló, 4 3
/4 körüli v-érték (52,53).

3. Kerkapéntekfalunál (68. 69 ) 573 v-érték kavicsok valószínleg az ópleisz-

tocén Rába-terrasz legdélibb elfordulási helyei.

4. A vétyemi szerkezet feltételezett K-i folytatásának vizsgálata közben egy
kis kavicsélfordulást találtam Kányavár és Szentadorján között. A feltárás nem jó,.

csupán az erdei kocsiúton a talajból szedhet a kavics, de mégis nagyobb mennyi-

ségben, mint a szomszédos Lispe—Kányavár közti kövesúttól közvetlenül K-re fekv
lelhelyen, — amely egyébként ezzel a mostani lelettel mindenben egyeznek látszik.

A szemnagyság uralkodólag borsónyitói kism-Qgyoróig terjed, a nagymogyorónyi
kavics ritka. Gömbölyítettsége v = 472—

4

3
/4 ,

térszíni magassága 240 m körüli-

Ennek alapján idsebb pleisztocénkorinak tarthatjuk s anyaga a levantikum átmosá-

sából származhat.

5. Oltárc és- Bocska között '(54. sz. pont) új nagy kavicsbánya van. Szem-
nagyságban uralkodik itt a borsónyi és kismogyorónyi, ritka a mogyorónyi. Gömbö-
lyítettsége v = 43

/4 ,
— tehát megfelel a hahóti antiklinálistól D-re több helyen is-

talált levantei („kandiké: típusú") kavicsoknak. Alacsonyabb térszíni helyzete való-

színleg az ópleisztocén kis távolságra való továbbszállítódás eredménye.

6. R : gyác falutól Ny-ra 2 km-re a szlhegy lejtjén 200 m körüli magasság-

ban, majd tovább D-felé is- a lejtn elszórtan elég nagy területen, de aránylag cse-

kély mennyiségben találunk kavicsot. Szemnagysága uralkodólag kismogyorónyi,.

kevés a nagymogyorónyi, ritka a kisdiónyi. Gömbölyítettsége kevéssel 5-ön felüli.

Magassági helyzete alapján közép-pleisztocénkorinak tarthatjuk; származási mód-

jára, ill. az idehordás irányára azonban nehéz magyarázatot adnunk. Ezen a vidé-

ken a Murától kevéssel északra a fiatalabb pleisztocén kavicsok is murai eredetek,.

6-on felüli v-értékkel; ezektl lényegesen eltér a szóban lev rigyáci kavics, mert

szemnagysága és gömbölyítettsége is kisebb azokénál. A legvalószínbb származta-

tási mód e kavics számára az, hogy a kandikéi típusú levantei kavicsok átmosódá-

sából, továbbhordásából keletkezett. Ennek egyetlen nehézsége csak az, hogy levantei

kandikéi típusú kavicsot nem találtunk eddig az oltáréi antiklinális-vonulattól D-re;;

a továbbhordatást a NyK-i antiklinális-gerinc egyik résén át (talán nem tektonikus,,

hanem eróziós eredet résén át) kell képzelnünk.

7. Eszteregnye falu É-i végénél, a domblejt alján nagyobb mennyiség (de-

ténylegesen önálló „réteget" nem képz) elszórt, nyilván átmosódott helyzetben lev
kavicsot találunk. Szemnagysága kissé nagyobb az elbb tárgyalt rigyáci kavicsé-

nál, diónyi szemek is elfordulnak benne; gömbölyítettsége egyezik a rigyáciéval,

v = 5—57-i. Származása is valószínleg hasonló, tehát a levantei kavicsok átmosó-

dásábó! eredhet; a diónyi szemnagyság azonban igen ritka a Hahót—Oltárc közti

levantei és ópleisztocén kavicsokban.

8. Az újudvari levantei kavics-folttól közvetlenül D-felé húzódó, majd DDNy-
felé Lazsnakpusztához vezet völgyben is találtam kavicsokat, éspedig az északibb

részen majdnem a völgy fenekén, délebbre ellenben már a K-i völgyoldal félmagas-

ságában, keskeny, alig észrevehet terraszként. Az északibb elfordulási helyeken

a kavics teljesen azonos jellegnek látszik az újudvari levantei kaviccsal — tehát

egyszeren annak pleisztocénkori továbbhordásából származtatható. Ellenben a
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Lazsnakpusztától EK-re lev 59. sz. pontnál gyjtött kavicsban elég jelents eltérést

figyeltem meg a levantei kavicsokkal szemben: az 5-ös v-értéknél ersebb gömbö-

lyítettség szemek gyakorisága lényegesen nagyobb, mint az újudvari levantikum-

ban (31% helyett Tl%) s a szemnagyság átlaga is nagyobb, fleg vannak olyan

nagy (diónyi) szemek elég bven, amilyeneket az újudvari levantei kavicsok közt

nem találtam. Ezek azonban mégse elég súlyos ellenérvek az egyszer és természetes

származtatási magyarázat (az újudvari levantikumból való pleisztocén-kori átmosó-

dás) ellen. Hiszen egyrészt az átmosódott anyag gömbölyítettsége rendesen kicsit

magasabb szokott lenni a megfelel elsdleges elfordulásénál, másrészt az újudvari

501. megf. pontnál feltárt levantei kavicselfordulás (1. 2. p. 26) ma igen kicsi folt,

nyilván nagy része már lepusztult s ezen elhordódott rész közt lehetett valamivel

durvább szemnagyságú elem is — aminthogy a szemnagyság az egész kandikói

típusú kavicsanyagban nem nagyon egyenletes. Ebbe a — kissé kényszeredett —
magyarázatba fleg azért kell belenyugodnunk, mert az illet kavlcslelhelyhez más-

honnan nem tudnánk a közép- és új-pleisztocén idszakban odafolyási lehetséget

elképzelni, mint az újudvari levantei kavics-folt fell.

9. Nagybakónaktól DNy-ra, a Bakónak-hegy E-i meredek lejtjén elég ma-
gasan (kb. 270—290 m magasság közt) kevéssé feltárt terepen aprókavicsot talál-

tam; a Nagybakónak—Nagykanizsa közti területrl eddig nem ismertünk kavics-

elfordulásokat. Uralkodó szemnagyság e kavicsban a borsó-kismogyorónyi, kevés

a mogyorónyi; gömbölyítettsége v = 4‘A—

4

3
A. E kavics származtatása igen egy-

szer: hasonló szemnagyságú és gömbölyítettség kavicsot találtam már régebben

EAudvartól £ÉK-re, a most tárgyalt lelhelytl kb. IV2 km-re NyÉNy-ra, kb. 20
m-el magasabb térszínen; — tehát ez az újudvari levantei kavics hordódott tovább

az ópleisztocén idszakban a nagybakónaki elfordulási helyre (57. sz. pont).

10. Nagybakónaktól D-re már mélyebb térszínen, a domblejtk félmagassá-

gában fordul el hasonló jelleg aprókavics. E kavicsnak (58. sz. pont) gömbölyí-

tettsége teljesen egyezik az elbb tárgyalt bakónakhegyi kavicscsal s így származása
feltétlenül hasonló. Korát azonban nem tartom azonosnak, hanem fiatalabbnak az
elbbinél. Bár itt jól kialakult régi terrasz-szinteket nem tudtam megfigyelni, mégis
a kavicsok viszonylagos helyzete a mai dombhátak és völgyfenekek közt valamelyes

alapot ad következtetésekre: így a dombtethöz közel lev elbb tárgyalt kavicsot

idsebb pleisztocénnek, a lejt félmagasságában lev kavicsot fiatalabb pleisztocén-

nek vehetjük.

11. A pleisztocén és levantei kavicsokkal való összehasonlításhoz szükség

volt óholocén Mura-kavicsok vizsgálatára is. A két éve végzett néhány mérés pótlá-

sára most új mintákat vizsgáltam meg Murarátkáról. Az eredmény valamivel na-

gyobb v-érték (6—6%), mint amilyet a rég
: bb mérésekbl kaptam — s ez arra utal,

hogy nem kell lényeges eltérést fe'.tételeznünk a Mura-folyó levantei pleisztocénkori

és mai hossza között (1. 2. p. 48.). Megállapítottam ezen Mura-fcavicsmintákon

azt is, hogy a közepes szemnagyságnak (mogyoró-dióny!) gömbölyítettsége a leg-

nagyobb (6% körüli), míg a nagyobb (ökölnyi) és kisebb (kismogyorónyi) szem-

nagyságú anyag gömbölyítettsége egyaránt valamivel kisebb (6 körüli).'

Négy mellékelt térképvázlaton láthatók a tárgyalt kavicslelhelyek: a) Deve-

cser, Sümeg, Tapolca környéke; b) Mór, Kisbér és Tata környéke; c) a Fzf—Sza-

badhidvég közti terület; d) Göcsej.

Minden egyes kavics-elfordulás gömbölyítettségi értékét feltüntettem egy

háromszögdiagrammban is, az egyes képzdményfajtákat különböz jelekkel. A dia-

grammban egyik (jobb alsó) csúcs felé 0-tól 100-ig növekv értékkel visszük fel az

1-tl 4-es v-értékü (tehát 10%-tól 40%-ig terjed domború felületrész) kavics-

szemek gyakorisági százalékát, alulról felfelé az 5-ös, jobbról a bal-alsó csúcsig

2 *
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a 6 és 10 közti v-érték szemcsék százalékszámát. Éles elhatárolódást nem minden
képzö'dmény diagrammbeli elosztása közt látunk; legfeltnbb a Mór-környéki miocén
vagy levantei kavicsok jobboldali, a Sümeg—Tapolca-környéki pannonjai kavicsok-

nak bal alsó csúcs körüli diagramm részre való szorítkozása. Három diagrammon
az egyes képzdmények szóródási területének határvonalai láthatók.*

D Permi konglomerátum
* Miocén

* Pannóniái ersen gömbölyíted

* Pannóniái kevéssé gömbölyített

* Levontei

+ Mór- környéki levontei

3 Fzf -Szobodhidvég közti ópleisztocén

1 Siotok- környéki ujpleisztocén

" Göcseji pleisztocén

~ Vegyes pleisztocén

° Ersen gömbölyéit pleisztocén es óholocén

Miocén

—a kevéssé gömbölyített ponnónioi kavicsok,

v Herendi kétes pannónikum.

Tapolca- Sümeg környéki pannónikum.
° Tapolca -Sümeg környéki pleisztocén.

o Ó-holocén Mura -kavics

Sajnos, a kavicsok keletkezési módjára nem sikerült eddig következtetni

a különböz gömbölyítettségü szemcsék viszonylagos gyakoriságából, vagyis abból,

hogy ugyanazon v-középértéket aránylag közel egyforma vagy nagyon is eltér

gömbölyítettségü szemcsék adják-e ki. Azt vártam, hogy legalább is olyan esetekben,

anrkor egy képzdmény két különböz származású kavicsanyag keveredésébl kelet-

kezett, ott a különböz gömbölyítettségü szemcsék gyakoriság-görbéje kétkulminá-

ciós lesz, szemben a rendes 6zinusz-vonallal (2. p. 38, 39). De bizony olyankor is,

amikor a kavics kevert eredete kétségtelennek látszik (sümegi pleisztocén, balaton-

vídélo merid'onális kavics), szó 6iíics kétkulminációról. st még csak a görbének

feltnbb széthúzódásáról sem. — Ha azonban a két kiindulási kavics mérés: adatait

középértékeljük, úgy kiderül, hogy valóban egy maximumos görbének kell elállnia.

* A Földtani Társulat szakülésén eladásom alkalmával kifogás hangzott el a kavics-
gömbölvítettségnek háromszögdiagrammon való feltüntetése ellen. Mégis ezen ábrázolási mód
mellett szól. hogy egyetlen rajzon igen sok lelhely adatai feltüntethetk s hogv eg' T-egy
kavicsképzdményt ábrázoló pont helyébl elég sokat tudunk rögtön a gömbölyítettségi
összetétel szerinti osztályozottságra vonatkozóan. 1. Ha a pont egyik csúcs közelébe esik,

akkor a kavics ersen osztályozott, egyféle gömbölyítettségü anyag uralkodik benne. 2 Ha
oldalhoz köze^. oldal félhossza körül van' nem annyira egyenletes elosztású de c®ak közel-

es gömbölyítettségü szemcsékbl tevdik össze. 3. Ha a háromszög középs részébe esik a

pont: kevéssé osztályozott, ersen eltér gömbölyítettségü elemek vannak együtt.
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Mór Kisbér környéki levantei. (?)

Kisalföldi levanlei.

—- Keniken levantei.

” Vegyes pleisztocén.

Göcseji pleisztocén.

fzf Szcbaübióvég közti öpleisztocén.

C—- Siófok környéki újpleisztocén.

F) A kavicsok korbeosztásának és származtatásának összefoglalása

A tárgyalt kavicsok rétegtani besorolását az egyes területek tárgyalásánál

már megemlítettük, most itt a következkben foglalhatjuk össze.

I. Perin. Konglomerátumok kavicsa 33A—4 körüli gömbölyítettség, Bala-
tonalmádinál és Fülénél (1,2 sz. lelhelyek). Nyilván a közvetlen közelükben lev
paleozóos kristályos kzetek -pusztulásából nyerték anyagukat.

-

II. Miocén. Veszprém és Devecser közt, valamint az Északi Bakonyban
nagy területen elterjedt kavicsok miocén-kora régen bizonyított; gömbölyítettsége

uraikodólag 472—

4

3A körüli. Sümegnél magas térszínen lev kavicsokat ide kell

sorolnunk, gömbölyítettségük és térszíni helyzetük alapján. (Lelhelyek sorszáma

3-11.)

Nem tartom miocén korúnak a Herendnél kisebb folton elforduló 6-os

v-érték kavicsot (27); kétes Sümegnél olyan kavics kora, amely az ottani miocén

kavicsoknál valamivel alacsonyabb térszínen fordul el, de nem lényegesen nagyobb
gömbölyítettség (32, 33). Mór körül egy-két lelhely (36—39) miocén-kora nincs

kizárva, mert a gömbölyítettség megengedné, de helyzetük mégis inkább levantei

üledéknek felel meg.

Ml. Pannóniai-emelet. a) Sümeg környékén biztos pannóniai üledékek közé

ékeldnek nagy gömbölyítettség kavicsok (v — 6—67a); ezért koruk megállapí-

tása kétségen felüli. Dél és délkelet felé ez a képzdmény Lesenceistvándig és

SzentJ>ékálláig terjed. - (Lelhely 12—25.) Tavi üledékeknek tartom ezeket.

Nyirád környékén van néhány olyan elfordulás, ahol a térszíni helyzet meg-

lehetsen hasonlít' ezekéhez, a gömbölyítettség csak kevéssel alacsonyabb: Barna-
bás K- -ezeket is pannóniai-emeletbe sorolja (61—64).

Herendnél 6 :os v-érték kavics (27) a miocénnél fiatalabbnak látszik, hely-

zete szerint; ezt is ehhez a csoporthoz sorolnám, bár összefüggése hasonló pannó-
mai kavicsokkal nem látható.
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b) Pannóniái kavicsok közül nagyobb elterjedések, de mindenütt csak elszórt

apró foltokban mutatkoznak a kevéssé gömbölyitettek (v = 372—472). A legalacso-

nyabb értékeket olyan helyen láttam, ahol fels-pannóniai rétegsoron belül kisebb

elterjedés apró-kavicsos lencsék vannak; ilyen példa a nagylengyeli (28. sz.) lel-

hely. A hasonlóan csekély gömbölyítettség a pannóniai-kor mellett hozható fel egyes

észak-bakonyi lelhelyek esetében is (34, 35), de itt a települési helyzet nem meg-
gyz. A miocéntl nem jól megkülönböztethet, szögletes pannóniai kavicsok van-

nak Devecsertl DK-re (30—31). Csekély és közepes gömbölyítettségíí kavicsok

vannak Sümeg környékén is, amelyek feltételesen a pannonba sorolhatók. Ezek

azonban nem a nagyobb elterjedés, mélyebb térszínen volt tó üledékei, hanem
egyszeren a miocén kavicsoknak magasabb térszínérl lefelé kis távolságba való

lecsúszása, lemosatása által keletkeztek.

IV. Levantei-emelet. Göcsejben valószín a Kandikó-hegy kavicsaival

egyez helyzet és gömbölyítettség képzdmények (52, 53) levantei korúak. Keve-

sebb biztossággal sorolhatjuk ide térszíni helyzetük alapján a Kisalföld DK-i szélén

(40—43), pl. Bársonyosnál a pannóniai üledékekbl álló dombok tetején található

472 körüli gömbölyítettség kavicsokat. Ellenben sok más esetben, így Mór környé-

kén, sem a térszíni helyzet, sem a gömbölyítettség alapján nem sikerül kielégíten

elkülöníteni a levantei és ópleisztocén, st talán miocén-gyanús kavicsokat (36—39).

V. Idsebb pleisztocén. smaradványok alapján rögzített korúak a Fzf-
Szabadhidvég közti „Elephas maridionalis'' tartalmú kavicsok. (44—48. sz. lelh.)

Göcsejben elég nagy valószínséggel sorolhatók ide a levanteinél alacsonyabb tér-

színen található képzdmények (55—57, 68, 69), míg néhol a levantikumtól való

megkülönböztetés itt is bizonytalan (54, 60). Devecsertl D-re, Nyirádtó! E és ÉK-re
5—572 körüli v-érték és alacsony térszínen található kavicsok (61—64) pannóniai

vagy pleisztocén kora vitatható. A Sümeg-kömyéki ersen gömbölyített pannóniai

kavics utólágos átmosódásából is képzdött pleisztocén kavics (65, 66). Tóvárosnál

pedig valószínleg a levantei kavicsok másodlagos továbbszállítódásából (67).

VI. Üj-pleisztocén és ó-holocén. A legfiatalabb kavicsokat kevés helyen
vizsgáltam, mert ezek nem sokat nyújtanak az sföldrajzi viszonyok tisztázásához.

Siófok környékén ilyen fiatal kavicsok (49—51) a tlük közvetlenül É-ra fekv
pleisztocén kavicsok továbbításából keletkeztek. Nagybakónaknál biztosan (58),

Lazsnakpusztánál (59) valószítleg van fiatalabb pleisztocén korú kavics.

Murarátkai ó-holocén kavics azt bizonyítja, hogy a Mura régi és mai hossza

nagyjából hasonló lehetett.

Lelhelyek jegyzéke

A lelhelyeket a mellékelt négy térképvázlaton és a gömbölyíiettségi táblázatban

a következ számok jelzik:

1. Balatonalmáditól D-re a mút bevágásában, ,.Toraljától” közvetlen ÉNy-ra.
2. Fülei hegy, kbánya.
3. Herendtl D-re nagy kavicsbánya.
4. Kisldtl É-ra.

5. Devecser ÉK-i szélénél.

6. A sümegi Csúcsoshegy tetején.

7. A sümegi Csúcsoshegy KDK-i lejtjén, a Rendeki-erdben.
8. Dudartól DNy-ra.
9. Szápártól D-re.

10. Ácsteszértl közvetlenül É-ra.

11. Bakonygvepestl 3 km Ny-ra az országút mellett mediterrán konglomerátum.
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12. Nyires-pusztától 2*/2 km DDNy-ra.
13. Üjdörögd-pusztától V2 km ÉK-re.
14. Üjdörögd-pusztától IV2 km E-ra.

15. üjdörögd-pusztától ÉNy-ra, Iza-majortól 1 km ÉK-re.
16. Sümegtl közvetlenül É-ra (Haraszt-dl).
17 Iza-majortól V2 km DNy-ra.
18. Uzsa-pusztától közvetlenül É-ra.

19. Vendeki-erd, Zalahaláptól 2V2 km ÉNy-ra.
20. Tapolcától 4'/2 km ÉNy-ra, Irtás-pusztától K/2 km ÉÉK-re, kfejt az országút mel-

lett (lajtamészk látszólagos fekje).
21. Kavicsbánya a Viszlai-erdöben, Zalahaláptól 3*/2 km Ny-ra.
22. Kavicsbánya Szentbé'kállától V2 km. ÉNy-ra.
22>. Kavicsbánya a Billegei-erdben, Lesenceistvándtól 2 km ÉÉK-re.
24 . Uzsapusztától 200 m ÉK-re.
25. Uzsapusztától 400 m ÉÉK-re.
26. Díszeitl 1 km K-re öntödei homokbánya.
27. Herendtl közvetlenül D-re, útbevágásban.
28. Nagylengyeltl 2 km ÉÉNy-ra (49. sz. kutatóakna).
29. A sümegi Csúcsoshegy Ny-i meredek oldalán lev bányákban.
.30. A Kolontári-erd Ny-i szélén.

31. Csékúttól 2 km DNy-ra (Cserhát-puszta).
"32. A sümegi Csúcsoshegytl 1 km DK-re (szl a Rendeki-erdben)

.

33. Nyires-pusztától 2 km KDK-re.
34. Nagybér-pusztától 1 km DDK-re kocsiútbevágásban.
35. Bakonyszombathely és Ácsteszér közt a Murva-hegyen.
36. Árkipusztától közvetlenül DK-re.
37. Árkipusztától D-re vasúti bevágásban.
38. Mórtól 2 km Ny-ra, Remetehegy.
39. Mórtól ÉNy-ra, az országút bevágása a 48. és 49. km-kövek közt.

40. Szomód-üjhegytl É-ra Ádám-major felett.

41. Kömldtl D-re dombháton 200 m-nél kevéssel magasabban.
42. Császártól D-re, a Kopaszhegy DNy-i részén.

43. Bársonyos, Strázsa-hegy.
•44. Ba’.atonfzftl K-re, a 176. magassági ponttól V2 km ÉNy-ra. ,
45. Balatonfzftl a 176. magassági ponttól */4 km ÉNy-ra.
•46. Balatonakarattyától 2 km DDK-re.
47. Aliga-Balatonvilágos közt, Aliga állomástól 1 km D-re.

48. Ádánd-Szabadhídvég közt. Péli-malomtól 1 km K-re.

49. Siófok-Tisztviseltelep, kavicsgödrök a vasúti megállótól D-re.

50. U. itt mélyebb réteg.

51. Balatonszéplak megálló mellett, kis kavicsgödrök.
52. Kandikó-hegy, új kavicsgödör.
53. Kandikó-hegyi kavicsbánya.
54. Kavicsbánya Oltárc és Bocska közt, Oltárétól 3 km ÉK-re, kútfeji erdben.
55. Rigyáctól 2 km Ny-ra, szlhegyen.
56. Eszteregnye É-i végénél, domblejt alján.

57. Nagybakónaktól DNy-ra a Bakónak-hegy É-i lejtjén.

58. Nagybakónaktól 2 km D-re, a Bakón ak-hegytl 1 ki km DK-re.
59. Lazsakpusztától l

!

/2 km ÉK-re, Nagykanizsától É-ra
60. Kányavártól 2V2 km DK-re, Lispétl l’/2 km É-ra.

•61. Csótától B/2 km DK-re.
62. Nyirád-tól 2 km ÉNy-ra.
63. Nyirád-tól' 3V2 km É-ra (Határvölgy-puszta).
64. Nyirád-tól 3 km É-ra (Gál-major).
6b. Lesenceistvánd-tól 2 km K-re.
66. Sümeg-tl V2 km DNy-ra szántóföldeken.
67. Tóváfros állomástól É-ra, vasúti bevágásban.
68. Kerkapéntekfalu É-i szélénél kavicsgödör, fels réteg.
69. U. itt, alsó réteg.

70. Murarátkától 1 km NyÉNv-ra, Mura-part.

Az egyes lelhelyekre vonatkozóan a következ táblázat tartalmazza a gömbölyí-
iettség v-középértékét és a különböz gömbölyítettség szemcsék gyakoriságát százalék-
ban kifejezve
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mp V 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 kor

1 . 3,6 1 18 37 29 10 5 perm

2. 3,8 1 2 5 22 28 24 13 5

3. 4,6 2 17 39 27 7 5 3 miocén

4. 4,8 3 16 39 25 13 3 1

5. 4,6 4 21 34 21 13 5 2

6. 4,6 1 6 19 27 25 14 5 3

7. 4,6 5 19 23 26 11 4 2

8. 4,8 3 19 46 23 7 2

9. 4,6 3 16 38 28 12 2 1

10. 4,6 8 9 41 25 9 8 miocén?

11. 5,3 1 3 11 27 32 20 4 2 miocén

12. 5,8 1 4 21 33 27 12 2 pannon?

13. 5,9 1 5 11 20 24 19 12 6 2 pannon

14. 6,0 1 5 7 18 30 27 10 2

15. 6,0 1 2 7 19 40 21 7 2 1

16. 6,2 3 5 9 19' 35 22 5 2 >>

17. 6,4 1 5 13 22 34 20 4 1

18. 6,5 2 3 12 28 37 15 2 1

19. 6,2 1 3 7 21 36 26 4 2

20. 5,7 1 4 11 43 32 7 1 1 ?

21. 6,2 3 10 21 45 18 3 pannon

22. 6,2 3 13 25 29 23 5 1 1

23. 6,3 1 4 11 24 34 22 3 1 ,,

24. 6,3 2 4 12 19 37 21 5 >>

25. 6,7 2 5 16 32 29 14 1 1 >>

26. 5,9 2 6 13 43 27 7 2 ?

27. 6 1 5 6 17 35 29 5 2 pannon?

28. 3,3 4 12 26 30 20 8 pannon

29. • 4,6 2 16 37 33 8 3 1 pannon?

30. 4,7 1 5 23 34 19 12 5 1 yy

31. 4,7 1 8 18 29 30 11 2 1 ,,

32. 4,9 2 9 25 30 18 10 4 2 miocén?

33. 5,0 2 9 23 35 22 7 2 ? -

34. 3,8 5 21 43 19 7 5 pannon?

35. 3,9 6 28 35 17 9 5 yy

36. 4,6 3 17 36 27 13 3 1 miocén?

37. 4,4 1 11 44 24 13 5 2

38. 4,5 2 4 55 29 8 2 levantei?

39. 4,4 4 13 26 35 18 4

40. 5 6 24 43 18 6 3 levantei?

41. 4,8 1 5 19 35 30 7 3 yy

42. 5 2 5 8 18 32 20 9 6 yy

43. 4,8 1 9 19 31 23 12 4 1

44. 4,6 1 4 19 29 29 11 6 1 ó-pleiszt.

45. 4,5 3 18 31 29 12 6 1 yy

46. 4,7 2 5 22 28 22 15 4 2 yy

47. 4,6 7 18 31 26 13 5 yy

48. 4,7 4 19 37 28 8 3 1 yy

49.
.

5,1 1 3 3 22 36 26 8 1 új-pleiszt.

50. 4,7 7 13 38 31 9 2 yy

51. 4,8 8 16 36 29 8 3 yy

52. 4,9 5 21 42 21 9 2 levantei

53. 4,7 2 6 13 36 31 10 2 yy

54. 4,7 1 6 13 35 31 10 3 1 *

55. 5,1 1 4 .11 20 30 24 9 1 ó-pleiszt.

56. 5,1 3 7 26 35 24 4 1

57. 4,5 3 18 28 29 17 4 1 „

58. 4,5 4 18 31 26 15 5 1 új-pleiszt.

59. 5,2 3 8 30 36 18 3 2 yy

60. 4,6 2 5 15 33 28 13 3 1 ó-pleiszt.
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mp V 10 9 8
j

7 6 5 4 3 2 1 kor

61. 4,9 1 i 4 21 40 25 8 1 pleiszt.?

62. 5,2 3 14 30 25 13 10 3 2
63. 5,4 1 8 16 29 21 12 9 3 1

64. 5,4 1 9 17 25 17 15 13 3
65. 6,5 8 15 1 23 26 18 6 2 pleiszt.

66. 5,7 2 5 7 45 29 8 3 1

. 67. 4,5 2 16 35 27 15 5 51

68. 5,3 5 12 20 39 17 6 1 ó-pleiszt.

69. 5,3 5 10 30 40 12 3
70. 6,2 4 10 25

•

34 20 6 1 holocén

Schotterstudien aus Mitteltransdanubien

L. STRAUSZ

Sch^tterbildungen im mitteltransdanubischen Neogen sind -weit verbreitet,.

ihre Herkunft und Altér aber oft fraglich. 70 Lokalitaten wurden jetzt auf Grund dér

S z á d e c z ky’schen cpv-Methode (Bestimmung des Abrollungsgrades) studiert;

leider war die völlige Kartierung dér Sehottervorkomnisse und mineralogisch-pet.ro-

graphische Analyse des Materials nicht möglich.

Obermediterrane Schotter sind im nördiichen und mittleren Bakony-Gebirge

voThanden; das Altér wird in einigen Fundstátten durch marine Versteinerungen,

anderswo aber nur durch die Áhnlichkeit des Abrollungsgrades: v = 4

V

2—

4

3
/4 . be-

wiesen. Fundstattenliste und Abrollungswerte s. im ungarischen Text, p. 132. und

auch in den Kartenbeilagen und Dreieck-diagrammen; Zeichenerklárung für F :

g.

1—5. ist die folgende:

Psrm

• Miözön

v Panron. Atrolhin j 3tcrk

a fj.tncn. Abrolivr.q sa.sach

x Lcvontin

.+ Lc/ontin ?

o u.nd'Holbkreise Pleisf"'in

Das Matériái dér Mediterrán schotter kann laut dér Formel

lóg km = 0,39 (v + 0,3)

aus einer Weite von 60—80 km stammen. Dieses erlaubt aber viel lelchter

die Flerkunít aus SO, aus einem K.ristallingebirge O vöm heutigen Plattensee und

ir> dér Umgebung von Stuhlweissenburg, als aus W und NW (Alpen, Kristallin-

bi'iduhgen in dér Tiefbohrung von Mihályi, NW-Karpathen). Auch die Mögüchkeit

eirer neuen Deutung des Ursprunges dieser Schotter hebt. Veri. hervor: námlich die

aus den Permkonglomeraten am NW—Rand des Plattensees. In den Permsand-
6teinen gibt es Bánke mit Ei- und Faustgrossen Quarzitgeröllen, mit v-Werten von
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3‘/2—

3

3
/4 ; diese würden den Abrollungsgrad dér Mediterranschotter durch 30 km

lángén Transport noch nicht überschreiten; die wirkliche Höchstweite dér beiden

Formationen aber ist ebenfalls 30 km. In beiden Falién, námlich bei Herkunft dér

Mediterranschotter aus den Permkonglomeraten oder aus dem Kristallin lm NO,
muss ein Hochgebiet im SO, Tiefe und Meer im N\V vorausgesetzt werden.

Bei Sümeg lagern Schotterbánke zwischen Oberpannonschichten; ihre Ab-

rollung ist sehr gross: v = 6—6Va- Áhnliche Schotter wurden auch bei Tapolca

und noch weiter naoh O gefunden. Diese können nicht fluviatile Bildungen sein,

da zu jener Zeit Fiüsse von 300 km (in denen die Schotter so grosse Abrollung

-erreichen) hier keinen Pliatz hátten; auch dér fluviatile Transport aus den sehr

nahen Mediterranschottervorkommissen genügt nicht. So müssen alsO' diese Pannon-

schotter Te :

chablagerungen"’sein — was auch ihrer jLage und Verbreitung gut ent-

spricht.

Schotter fraglichen Alters kommen in dér Umgebung von Mór und Kisbér

vor. Solche, dérén v-Werte unter 4 stehen, könnten vielleicht ins Pannon gereiht

werden, da so sehr eckige Neogenschotter in Transdanubien bisher nur im Pannon
gefunden wurden. Dér Schotter auf dem Bársonyoser Berg über Pannonschichten,

•passt besser ins Levantin als ins Pleisíozan, da ein Fluss diese jetzt selbstandig

aufragende Höhe wohl gleich nach dér Trockenlegung dér Pannonseeablagerungen
erreichen könnte, kaum aber spater nach dér Levantinerosion.

Zwischen Fzf und Szabadhidvég ein Schotterzug mit Elephas meridiona-

lis-Funden (Altpleistozan) zeigt in seiner ganzen 30 km-Lange die gleiche Abrol-

lung: v = 4'/2—

4

3
/4 . Wenn das Matériái aus den Miozánschottern stammte, wie

mán es früher glaubte, dann sollten die Abrollungswerte von NW zu SO zunehmen.

Es besteht aber auch die Möglichkeit dér Herkunft dieser Schotter aus Permkonglo-

meraten; d
:e Permlokalitáten Hegen in ahnlicher Weite von beiden Enden des Me-

lidionalis-Schotterzugs: so die Transportlangen zu Fzf und zu Szabadhidvég

wárden gleich gross. Dass aber auch Miozanschotter beigemengt sind, zeigen

sparliche Nummuütenkalkste'ngerölle, die natürlich nicht aus dem Perm stammen.

In SW-Transdanubien wurden einige neue Fundstátten nachgeprüft, die aber

keine bedeutende Ánderung dér bisherigen Auffassung dér Schotterfragen dieser

Gegend benötigen. Die Funde dér Altple
:

stozánschotter von Kandikó-Typ bei Rigyác

und Eszteregnye führen zr Voraussetzung, dass irgendwo eine Einsenkung des

W-Ö-lichen Antiklinalzuges von Obornak-üjudvar den Transport von N nach S

doch erlaubte. — Altho'.ozane Murschotter habén die v-Werte über 6; so soll die

Lángé des Fiusses seit dem Levantin nicht verandert sein.

Figuren s. im Ungarischen Text.
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