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Az Ipolyvölgy Balasagyarmat-Ipolyság vidéki szakaszán ha-
talmas, szinte alföldies jelleg, a Duna—Tisza közötti homokbuckás
vidékekre emlékeztet, futóhomok terület helyezkedik el. Ennek ki-

fejldésére a mn Hévben, Szügy vidékén (Balassagyarmattól kb. (1

km-re DK-i irányban), sikerült néhány érdekes adatot észlelnem,
amelyek hazánk negyedkori földtörténetére és paleogeografiai vi-

szonyaira vonatkozó kutatásokat is érintik. Ezeket az alábbiakban
óhajtom vázolni.

A szóbanforgó adatok lelhelye Szügy és Xógrádmarcal kö-

zött, az ipolyvölgyi futóhomokos területbl kiemelked, lösszel bo-

rított, fels-oligocén bázisú platórészleten található. A plató- fels
oligocén rétegeiben keményebb és lazább, tehát morfológiai szem-
pontból különböz érték kzetek, (agyag, homok és homokk) véko-

nyabb-vastagabb padokban váltakozva települnek egymásra. Az
oligocénkomplekszust késbb ÉÉXY—DDK irányú vetdések ki-

sebb-nagyobb darabokra tördelték fel. Ezek a vetdések a Cserhát
ill. a Magyar Középhegység fiatalabb keresztvet rendszerébe tartóz

nak, több helyen azonban kombinálódnak a régibb hosszvet
rendszerrel. Területünk összetört darabjai a vetdések mentén bil-

len mozgást végezve K—DK irányban dltek meg, úgyhogy a nyu-
gati peremük magasra emelkedett, a keleti részletük pedig a mélybe
süllyedt.

A Szügy és Xógrádmarcal közötti plató is ilyen vetdéses
tblcirészlet. A két község a tábla Xy-i és Iv-i részén keletkezett völgy-
ben, tektonikus árokban fekszik. A völgyek keresztmetszete, a fels-
oligocén táblák szerkezetének és ferde helyzetének megfelelen asz-

szimetrikus. A nyugati lejtk igen lankásak és vastagon lösszta-

karóval fedettek. A keleti lejtk ezzel szemben hirtelen kiemelked,
rétegfej kibúvása-;, maximális lejtk. Meredek oldalú dombsorokot
formálnak. Lösz csak ritkán fedi. A növénytakaró is gyenge. Sok
helyen teljesen hiányzik. így a fehéres-szürke, homokos, agyagos
oligocén rétegek már messzirl feltnnek. (1. ábra.)
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A plató szerkezetét a meredek peremérl kiinduló aszóvöl-

gyek tárják fel i 11. mutatják. Pontosabb szelvényt nyújtanak azon-

ban a most épül, Szügy—Nógrádmarcal közti mét számára ké-

szített, hatalmas bevágások. A mút a tábla meredek lejtjébe visz-

szavágódó, .egyik völgy É-i oldalán halad. Benne három jobb fel-

tárás észlelhet. Az els, a fels-oligocén tábla aljában, kb. 20 m
vastagságú, K-re dl, agyagrétegeket tár fel, vékonypados homok-
k betelepülésekkel. A lejt aljában az agyaghoz lösz és fiatal tör-

melék simul. Az agyagos bázisra feljebb, 40—15 m vastagságban
homok és pados homokkrétegek telepszenek rá, váltakozva közbe-

ékelt vékonyabb agyagrétegekkel. Ennek a rétegsornak kisebb rész-

letét a középs nagy bevágódásban tanulmányozhattuk jól. A kö-

vületben gazdag, kemény homokkpadok a lejt felszínébl kbör-
cök alakjában mállanak ki és a rétegdlésnek megfelel, ferde so-

1. ábra. A szügyi deflációs mélyedés (D) és környékének tömbszelvénye.

A) A löszfeltárás, — fí) Konzekvens völgy, — F) Feketevíz völgye, -

G) Futóhomok garmada, — K) Törmelékkúp, — L) Leányhegy, — M)
Nógrádmarcal i völgy, — O) Oligocén bázis, — S) Pleisztocén lösz, -

T) Löszsziget a völgyben, — U) Szélbarázda, — Z) Lösszel fedett plató.

rokban helyezkednek el. A feltárás jobb felében egy kisméret, helyi

vetdés volt látható. Ilyen kisméret vetk több helyen is jelentkez-

nek i 11. tördelik szét a nagyobb táblákat. A keményebb padok az

aszóvölgyek fenekén kisebb rétegvízeséseket hoztak létre. A lejt
legfels részén, a fels oligocén rétegekre települve kb. 18 m vastag
lösztakarót találunk, amelynek fels részét 9—10 m vastagságban a

harmadik nagyobb bevágás tárta fel.

Az új mút kb. 234 m magasságban éri el az átréselt vízvá-

lasztót. Itt, az úttól T)-rc a lösztakarón, körülzárt, tekintélyes nagy-
ságú, lefolyástalan mélyedés látható. Elhelyezkedése egészen szo-

katlan, mert nem illeszkedik bele a mai völgyhálózatba. A vízvá-

lasztóvonal is bizonytalanul megkerüli, úgyhogy sem a NY-i, sem a

K-i vízgyjt területhez nem tartozik. Alakja tojásdad. Hossza kb.

300 m, szélessége 150 m. Mélysége közvetlen környezetéhez viszo-
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nyitva 10—20 m között váltakozik. Helyét az új, 1 : 25.000-es felvételi

lap 230 m-es magassági szintvonallal körülrajzolt, — (mínusz) jellel

ellátott mélyterületnek tnteti fel. Hosszabb tengelyi' NYÉNY

—

KDK-irányban helyezkedik el. Fenekén feltn vastagságú futóho-

mok található, a peremén pedig köröskörül homokos lösz vau.

A mélyedés eredetét és keletkezését kutatva, elssorban a
piátokra települt lösztakarókban elég gyakran észlelhet jelenségre,

a löszdolinákra gondolhatnánk. Csakhogy, itt a mélyedés KDK-i
végében a deflációs mélyedésekre jellemz, a szélbarázdákkal kap-

csolatos futóhomokgarmada van. (1. ábra.) Ez a jelenség kétségtele-

nül bizonyítja, hogy típusos deflációs mélyedéssel állunk itt szem-

ben. Deflációs kimélyítések, egyszer szélvájta medencék, kifúvá-

sok nem ritkák a löszös területeken. Itt azonban azzal bonyolódik a

jelenség, hogy a löszben lév mélyedésbl futóhomokot fújt ki a

szél és abból bosszú garmadát épített a medence végén. Az els

í. ábra. A szügyi löszfeltárás szelvénye. (Jelmagyarázat a szövegben.)

pillanatra bonyolultnak látszik a kérdés. A megoldásnál azonban
segítségünkre van a mút építésével kapcsolatos, legfels, nagyobb
mesterséges bevágás. (1. ábra A.) A deflációs mélyedés É-i peremét

tárta fel, 9—10 m vastagságban ez a feltárás. A feltárásban jól

látszik, hogy a lösz réteges szerkezet. Vékonyabb lösz és vastagabb

laza homokrétegek váltakozásából áll. A mélyedés fenekén a homok-

rétegek folytatását megtalálhatjuk. Vagyis, a mélyedés helyén a

löszbe települt homokrétegeket bolygatta meg a szél és építette fel

az onnan kifújt futóhomokból a garmadát.

A továbbiakban részletesen megvizsgáljuk a löszfeltárás és a

deflációs mélyedés kialakulását és szerkezetét.
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I. A löszfeltárás.

A fels-oligocén utáni tektonikus mozgások és a denudáeió
pusztító hatásai következtében egyenetlenné vált fels-oligocén táb-

lára települt lösztakaró vastagsága helyenkint különböz. (A feltá-

rás helyén kb. 18—20 m.)

A lösztakaró rétegei a fels-oligocén tábla dlésirányának
megfelelen KDK-felé lejtenek. Dlésük azonban alulról fölfelé ha-
ladva fokozatosan enyhébb lesz, mint a bázistábla dlése. A fels-
oligocén rétegek dlése 10—15 fok, a löszé pedig csak átlag 5 fok.

Ez a löszfelhalmozódásnak természetébl ered. A lösz ugyanis, az

elferdített fels-oligocén tábla DK-i, mélyebb részén, szélárnyékban
vastagabb rétegekben halmozódhatott fel, mint az ÉXY-i, széljá-

rásnak ersebben kitett helyen, ennek következtében a lejt meredek-
sége fokozatosan csökkent a mélyebb részek feltöltdése miatt. A
pleisztocén rétegek ezért a tábla magasabb részei felé elvékonyod-
nak, kiékeldnek. (3. ábra).

A feltárás tehát a vastag lösztakarónak csak a fels, vagyis
a fiatalabb részeit tárja fel. A löszfeltárás szelvényének rétegei,

alulról felfelé haladó sorrendben a következk. (2. ábra). A szel-

vény alsó részében túlnyomórészt elvályogosodott lösz (nyirok) ta-

lálható, közbe települt, vékonyabb típusos löszrétegekkel. (I.) (A
római számok a szelvény rétegeire vonatkoznak. (2. ábra). A típu-

sos löszrétegek élesen elütnek jellegzetes pusztulásformáikkal az

impermeábilis vályogosodott lösztl. A porózusos, típusos löszréte-

gekben ugyanis srn egymásmelleit, párhuzamos kicsi szakadékok,

vízfolyások képzdnek, amelyek az impermeábilis rétegekben nem
folytatódnak tovább. Egyéb kisebb löszkibúvásbói! látható, hogy
a fel nem tárt, mélyebb szintekben is hasonló szerkezet a lösz. Az
elvályogosodott löszre a következ rétegek települnek : 80 cm szür-

ke homok, (II.) — 20 cm homokos lösz, (ITT.) — 120 cm réteges szür-

ke homok (TV.) — 20 cm homokos lösz, (V.) — 100 cm réteges, finom
homok, (VI.) — 100 cm alul vályogosodott, felül típusosabb homo-
kos lösz, (YTI.) — 100 cm finom szürke homok, (VTIT.) — 00 cm ho-

mokos lösz. (IX.) —60—100 cm között váltakozó, vörösszín vályog,

(X.). A felszínt beborító vályog, a holocén denudációnak, a lösz vá-

lyogosodásának az eredménye. Ez. az óholoccn erózióval keletkezett

völgylejtt is elfedi és jól látható diszkordanciával telepszik a

pleisztocén rétegekre.

A mi szempontunkból a lösz közé települt homokrétegek kö-

tik le elssorban figyelmünket. A laza homokot a friss feltárás fa-

lán a szél, az es megtámadja és a homok már szóródik le a lejtn.

A homokrétegek keletkezésének ideje kétségtelenül a löszképzdés
idszaka, az újpleisztocén. Ebben az idben a levegbl hulló por

összehalmozódásából a lösz képzdött, a homokot pedig a szél futó-

homok alakjában hordta a lösz közé.

A löszkutatás eredményeibl tudjuk, hogy a lösz felhalmozó-

dása, a levegbl hulló pornak lösszé alakulása sokféle körülmény-
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ti függött és, hogy a jégkorszakok (akkumulációs idk) száma sze-

rint különböz korú löszrétegek halmozódtak fel a pleisztocénben.
Bull a alapvet tanulmányában (2.), a K. és NY. európai löszviszo-

nyokat szemeltt tartva rámutat arra, hogy a magyar medencében
legalább két különböz korú lösz található. A lösz korának megha-
tározása, egyéb körülmények figyelembevételével, a löszben talál-

ható vörösses szín agyagszalagok, u. n. fosszilis talajzónák (inter-

glaciális periódus képzdményei) segítségével történhetik.

A szügy—nógrádmarcali löszfeltárásban fosszilis talajzónát

nem találunk. Ennek alapján feltehet, hogy szelvényünk pleisz-

tocén rétegei egy összefüggbb jégkorszak képzdményei csupán,
vagyis erdvegetáció kifejldésére alkalmas hosszabb csapadékos
klimaperiódus nem szakította meg e rétegek felhalmozódását.

Már most az a kérdés merülhet fel, hogy a két különböz korú
lösz közül az idsebb vagy a fiatalabb van-e a feltárásban ? E kér-

dés eldöntésére a posztglaciális deflációs mélyedés homokgarmadája
alatt található lösz elhelyezkedése ad támpontot. A homokgarmada
a löszbe mélyült deflációs mélyedésbl kifújt homokból épült fel,

tehát kétségtelenül postglaciiális felhalmozódás. A rétegek felhal-

mozódásának sorrendjét követve, ez természetesen a fiatalabb

pleisztocén rétegekre, az utolsó jégkorszak alatt képzdött, de kissé

már lekoptatott löszre telepedhetett rá. A homokgarmada tehát

megrizte a fiatalabb lösz felszínét, amely felszín összefüggésbe

hozható a feltárás rétegeivel. Az útbevágásban ezek alapján a fia-

talabb pleisztocén van jelen.

Figyelemre méltó körülmény, hogy löszbe települt pleiszto-

cén homokot vidékünkön tölti) helyen találunk. így például K-fnlé

a Szécsény—Kisgéc közötti dombok tetején, a mély útszorosban lát-

ható, szintén változatos összetétel lösztakaróban, tekintélyes vas-

tagságú homokrétegek vannak. Hasonlókép a Varsány körül elte-

rül vastag lösztakarébnn. NY-ra pedig Csesztvén, a falu NY-i szé-

lén található lösz mélyút 4 m magas omladozó löszfalának alsó ré-

szében is megvan a finom laza homok.
Lássuk hogyan képzdtek az elbb leírt, változatos összetétel

pleisztocén rétegek ? Ismeretes, hogy a glaciális idszakokban a

periglaciális területeken két, egymással ellentétes irányú és hatású
szél uralkodott. Az euráziai kontinens belsejébl fújó, száraz, kele-

ties monszun szél, valamint az Atlanti óceán fell jöv, csapadék-
szállító nyugati légáramlás küzdött egymással. Területünk
pleisztocén rétegeinek képzdése a száraz keleti szelekkel van els-

sorban kapcsolatban. Ezek a szelek hordták össze ugyanis a magyar
medencében a löszöket és ugyanezek a szelek bolygatták meg és

koptatták le deflációs hatásukkal területünk laza fels-oligoeén ho-

mokrétegeit, továbbá az oligocén táblákról lerohanó), nagyesés
völgyek homokból felépített törmelékkúpjait is. A változatos pleisz-

tocén rétegek felhalmozódásában ennek alapján klimatikus és he-

1 yi jellegéi íteológiai okok játszottak közre.

A szügy—nógrádmarcali löszszelvény úgy szerkezete alapján,
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mi i ni klimatikus szempontból két részre bontható : /. A szelvénynek

alsó fele sárgaszín vályogosodott löszbl (nyirok) és közéje települt

vékony (20—100 cm) típusos löszrétegekbl áll. 2. A fels része pe-

dig laza homok és vékonyabb homokos löszrétegek váltakozásából

épül fel. (2. ábra). Ha az interglaciális korszakokat jelz vörösszín
vályogzónák hiánya miatt, ugyanazon, vagyis az utolsó jégkorszak

képzdményének tételezzük fel a szelvény rétegeit, akkor klimatikus

szempontból arra kell gondolnunk, hogy a fenti jégkorszak els
felének jórészében itt a steppeéghajlatnál csapadékosabb ldima
uralkodott, mert a szelvény alsó része túlnyomóan csapadékosabb
éghajlat képzdményébl, sárgaszín, kötött szövet, vályogosodott

löszbl áll. Az igazi steppe képzdménye, a típusos lösz csak vékony
rétegekben található meg, bizonyságául annak, hogy idközönkint,
rövid idre az igazi steppe éghajlat is kialakult, a jégtakaró inga-

dozásával kapcsolatos, ersebb elnyomulások idején. Amíg terüle-

tünkön a csapadékosabb steppe képzdményei halmozódnak fel, az-

alatt Alföldünkön igazi steppe kiima uralkodott. Ennek a jelenség-

nek az oka a perem hegységek (nedvesebb) és az Alföld- (szárazabb)

klímája között ma is fennálló különbségekben keresend. A szel-

vény fels részének rétegei azt bizonyítják, hogy az utolsó jégkor-

szak (új pleisztocén) második felében a klimatikus viszonyok felt-

nen megváltoztak. A homokos rétegekbl, száraz hideg éghajlatra

kell következtetnünk, mert így képzelhet el a tekintélyes vastag-
ságú homokrétegek felhalmozódása. Tuzson a kecskeméti cs a kis-

kunfélegyházai növényleleteken végzett vizsgálatai alapján, szintén

arra következtet, hogy az Alföldön a pleisztocén végén igen zord,

tundraklima volt. A nagyfokú lehlés a jégtakaró mozgásából ered.

Az elrenyomult jégtakaró annyira lekötötte a periglaciális terü-

leteket, hogy a steppeéghajlatnál hidegebb és szárazabb éghajlat

állott el. Összefügg, srbb növénytakaró ebben a kiimában nem
fejldhetett ki. A növényzet nélkül maradt felszínen szabadon és

akadály nélkül fejtette ki deflációs tevékenységét az euráziai kon-

tinensrl fújó száraz keleti szél. Ingadozást ekkor is mutatott a jég-

takaró. Rövid visszahúzódásai ideáin steppeéghajlatig melegedett
és nedvesedett területünk. Megindult a löszképzdés. A futóhomokot
lösztakaró fedte el. De mivel rövid ideig tartottak a jégtakaró visz-

szahúzódások, azért csak vékony löszrétegek halmozódtak fel. Tgy
keletkeztek a homokrétegek között található löszrétegek.

A lösztakaró homok rétegeinek kialakításában a klimatikus
okok mellett fontos szerepük volt a helvijelleg geológiai viszonyok-

nak. A hideg kiima száraz szele megtalálta itt a szállítható anyagot
a fels-oligocén táblák laza homokridegeiben és a táblák meredek-
lejtje alatt összehalmozódott törmelékkúpokban.. Szelvényünk ho-

mokrétegeit a nógrádmarcali völgybl és hegyekbl hozta a szél

Innen szállította a homokot nyugat felé, a lankásan emelked táb

Iára.

Kérdés, hogy milyen munkát végeztek ezek a hideg száraz

szelek olyan helyeken, ahol nem volt mozgatható, szállítható futó-
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homok. Azokon a helyeken a már elbb lerakodott löszt pusztítot-

ták deflációs hatásukkal, felkapták a port és egyik helyrl a má-
sikra telepítették át. Ez történt volna szelvényünk alsó löszréegeivel

is ha a szelek nem fújják rá a homokot. A megindult deflációnak
a nycmát meg is találjuk a legalsó, 80 cm-es homokréteg alatt. A v -

lyogosodott löszre a homokréteg álmenet nélkül telepszik rá. A két

réteg között éles a határvonal. Ezzel szemben a magasabb szintben

található homok és löszrétegek fokozatosan mennek áí: egymásba.
Kétségtelen, hogy a legalsó homokréteg alatt fekv lösz felszínét a

pleisztocén száraz szelek söpörték végig, mieltt a homok ráfutott.

A pleisztocén szelek ers deflációjának bizonyítékát más for-

mában is megtalálhatjuk. Szügy mellett a Feketevíz völgyébl
ugyanis, meredek lejtkkel emelkedik ki a csonkakúp-alakú Leány-
hegy, amely ÉK-i oldalával a fels-oli gócén táblához kapcsolódik.

A két hegy között érdekes, U alakú, völgyszer rövid mélyedés
húzódik. (1. ábra). A mélyedés feneke kb. 20 m magasan van a Fe-

ketevíz völgyfeneke fölött. A K—DK-i vége igen meredeken, Tv

NY—ÉNY-i vége lankásan ereszkedik alá a Feketevíz völgyébe. Az
U alakú mélyedés NY—ÉNY-i végében vörösszín vékony vályog-

foszlányokkal, húzódó törmelékkel elfedett szürke futóhomok fel-

halmozódás található. A mélyedés alakja, hossza (80—100 m) hely-

zete és a homokfelhalmozódás szerkezete, összetétele (iszap és ka-

vicsmentes) azt bizonyítják, hogy ezek a formák a szél romboló
munkájának az eredményei. Az T

T
alakú völgyszer mélyedés tehát

szélhrázda, a homokfelhalmozódás pedig a garmada. A szélbarázdát

a pleisztocénben ugyanozok a száraz, hideg, keleti szelek alakítót

tk ki, amelyek a fels-oligoccn táblára települt lösz közé a futóho-

mokot szállították. A keleties irányú szelek a barázdából kifújt ho-

mokot a barázda NY-i végében halmozták fel. Ez a jelenség egy-

úttal bizonyíték is a löszbe települt futóhomokok eredetére vonat-

kozólag.

Hasonló deflációs jelenségekkel találkozunk a délre lev Ha
dáska-hegy D-i lejtjén és a Sándor-major felett is.

II- A deflációs mélyedés és n homokgarmada.

A szügyi deflációs mélyedés és a garmada keletkezése a poszt-

glaciális idszakra esik. A mélyedés ugyanis a löszbe s a lösz köz ’>

települt homokrétegekbe mélyül, a futóhomokgarmada pedig a lösz-

re telepszik rá, tehát a lösznél fiatalabb. Ezek a képzdmények ab-

ban az idben keletkeztek, amikor a Duna—Tisza közén is futóho-

mok képzdés volt. Ezt az idszakot száraz, meleg kiima jellemezte.

Az uralkodó szél iNY—-ÉNY- i irányból fújt. Ebben az idben alakult

ki Balassagyarmat közvetlen környékének futóhomokos területe is.

E terület részletes vizsgálatánál tehát az elbb tárgyalt geológiai

és klimatikus viszonyokat is szem eltt kell tartani.

A posztglaciális, deflációs hatású száraz szél, éppen ellentétes

irányú, mint a glaciális periódus deflációs hatású szelei voltak.
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Ezért a. glaciális szelek által szállított futóhomokot visszafelé, szár-

mazási helyük felé fújta.

A defláció szempontjából, a löszbe települt vastag homok és

vékonyabb homokos löszrétegeket, egységes rétegnek vesszük, mert

laza szerkezetük miatt körülbelül egyforma ellenállást fejtettek ki

a lepusztulással szemben, vagy más szóval egyforma gyorsasággal

estek áldozatul a deflációnak. A posztglaciális száraz szelek a ho

mokrétegeket befed, vékony lösztakarót elpusztítva a mélyedés he-

lyén, elég gyorsan elérték a homokos rétegeket és szelektivus denu-

dációjuk következtében, ezen a helyen deflációs mélyedést hoztak

létre.

15. ábra. A deflációs mélyedés és a garmada hosszmetszete, l) fels-
oligoeén rétegek, 2) pleisztocén lösz (homok feküje), 3) pleisztocén ho-

mok. 4 , pleisztocén lösz (a homok fedje), 5) holecén futóhomok. Mér-
ték : 1 : 12.500; torzítás 5. — (Irány : NYÉNY—KDK.)

4. ábra. A garmada keresztmetszete. Jelmagyarázat ugyanaz, mint a 3.

ábra magyarázata. (Mérték : 1 : 12.500; torzítás 5. — Irány : É—D.).

A deflációs mélyedés alakjára és mélységére a fed és fék íi

löszrétegek voltak befolyással. A kelet felé fokozatosan vastagodó
fels lösztakaró annál jobban ellenállt a deflációnak, minél elbb-
re harapódzott, a szélirányában a > deflációs mélyedés. Ezért

nem lett a mélyedésbl hosszú szélbarázda. Feltn az is, hogy az

ellipszisalakú mélyedés hosszabb tengelye nem esik teljesen egybe a

garmada, vagyis a uralkodó szél irányával. Ettl az iránytól kissé

I )-felé tér el. Ezt is a lösztakaró fékez hatása, ellenállóképessége

idézte el. A szél ugyanis abba az irányba fejlesztette, nyújtotta a

mélyedést, amerre, vékonyabb volt a lösztakaró. A szél vájta medence
mélységére a homokos rétegek alatt fekv lösz KDK-felé tartó d-
lése volt elssorban hatással. A mélyedés K-i felében ugyanis a

feklösz mélyebben van, a homok rétegek is vastagabbak, ennek
következtében ezen a helyen a defláció mélyebbre hatolhatott és

így itt mélyebb lett a medence. (3. ábra).
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A deflációs mélyedésbl kifújt homok a mélyedés K—DK i

végében, az uralkodó száraz szél irányában, hosszú elnyúló bucka-

alakjában halmozódott fel. Hasonló formájú, de méreteiben ennél

kisebb garmadát figyelt meg Kádár (7.) a Duna—Tisza közén Já-

noshalmán és a Szentendrei szigeten. Líbiában végzett tanulmányai
alapján libiai típusú buckával azonosította ezeket a hosszú bucka-

formájú garmadákat. Tehát a Szügy—Nógrádmarcal között elhú-

zódó 1000 (ezer) m hosszú, '200 (kétszáz) m széles garmada formája

is azonos a libiai típusú buckával. A garmada hossztengelye a poszt-

glaciális száraz szélnek irányát mutatja.

A buckaformájú garmada elhelyezkedésére jellemz, hogy
a lösztakaró eredeti felszínén lév K—NY i irányú, széles me-
denceszer mélyedésnek a D-i lejtjére telepedett le. (4. ábra). A
garmadának ez az elhelyezkedése azért is figyelemreméltó, mert ál-

landó irányú és ers deflációs hatású széljárás munkájának a bi-

zonyítéka. A laza futóhomokot ugyanis csak állandó irányú és ers
hatású szól tudta ilyen szabályos, hosszú buckaformájú garmadában
összetartani az eredeti völgylejtn. A völgylejtk fels részében elhe-

lyezked futóhomok élesen elválik az alsó lösztl. Egyes helyeken
ugyan a földmvelés, a szántás a völgy fenekére is lesodorta a ho-

mokot. A szlmvelés jóformán pontosan kijelöli a határát, mert
legtöbb helyen a szlk a lejt fels részében, a homok határáig hú-

zódnak csak le.

A garmada ma már pusztul. Az ember, a szél és az erózió er-
sen rombolja. Az ember a földmvelés által segíti el pusztulását,

a szél kisebb homok formákat hoz rajta létre, de különösen a kisebb

szélbarázdák létesítésével pusztítja a garmadát. Sok helyen már a

löszig mélyült a szélbarázda, úgyhogy a garmada felszínén kisebb
foltokban a lösz bukkan el. Ersen hozzá járul a garmada rombo-
lásához az erózió is. Egy-egy nagyobb zápor idején lerohanó kisebb-

nagyobb vízfolyások tekintélyes mennyiség homokot hordanak
el a garmadából. A déli szélén, éppen a homok és a lösz határán
találunk egy gyorsan hátra harapódzó nagyobb aszóvölgyet. A le-

rohanó víz, ebben a völgyben a munkák pességét a beomló laza ho-

mok és lösz elszállítására használja fel, miáltal a völgyet mélyíteni
nem tudja. Ezért a nagy esés aszóvölgy alakja nem a megszokott
V alak, hanem tál alakú.

A szügy-nógrádmarcali hosszú garmada tehát, a szél irányá-
ban elnyúló, buckaalakú, akkumulációs fútónomok fo rin a. Ez a fu-

tóhomokforma arra a jelenségre enged következtetni, hogy a lösz

közé települt futóhomok is ilyen hosszan elnyúló, egymással párhu-
zamos, akkumulációs buckák alakjában került ide, a nógráclmarcali
völgybl, a kelet fell fújó pleisztocén szelek segítségével. (4. ábra),

hlyen formában, a széllel párhuzamos buckák alakjában, mozog a

homok a libiai sivatagon és Kádár vizsgálatai szerint ilyen alak-
ban került a Duna-Tisza közére is a homok. Alátámasztja elgondo-
lásunkat az is, hogy a löszbe települt homokok a deflációs homok-
buckákra keresztben, a lösz alól sehol sem bukkannak el, még a
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deflációs mélyedés déli széléhez közel lév Vizes Berek-völgy olda-
lén sem. Mire e völgynek oldalához érnének a hosszú buekaformában
felhalmozódott homokrétegek, addigra a bucka keresztmetszetének
megfelelen lencseszeren elvékonyodnak. A 4. ábrán láthatók a

löszbe települt lencsealakú homokrétegek.
*

Területünk völgyei tektonikus és eróziós eredetek. A Szügy—
Xógrádmarcal között elterül fels-oligocén tábla el ferdülésével
kapcsolatban a tábla nyugati és keleti szélén tektonikus völgyek
keletkeztek. A tábla felemelkedése zeg-zugos vonal mentén történt

és ezért a tábla meredek szélén merész kiugrásokat és beöblösödése-
ket találunk. A nyugati tektonikus árokban a Feketeviz patak, a

völgy legmélyebb részét követve, feltn éles kanyarulatokkal kerül-

geti a kiugró tábladarabokat. Hasonló jelenséget tapasztaltunk a

nógrádmarcali pataknál is. Jellemz, hogy a Feketevíz völgyében a

lösz terraszszeren kiséri a patakot, st a Leányhegytl délre a lösz

terraszszigetként emelkedik ki 3 m magasan a völgyfenékbl.
(1. ábra).

A tábla kiemelt peremérl konzekvensen lefutó, rövid és

nagyesés aszóvölgyek eróziós eredetek. Koruk különböz. Legré-

gibb a Vizes Berek-völgy. Ez már a lösz hullása eltt is megvolt,

mert a lösz a völgyet kitöltötte. A kitöltött völgyben, az óholoeén-

ben újra megindult az erózió. A mút völgye a lösz hullása után az

óho'océnben képzdött. Hátravágcdásával a táblára települt pleisz-

tocén rétegeket is elérte. A meredek lejt aljában a laza kzetekbl
nagy törmelékkúpot épített. A törmelékkúp laza, homokos anyagába
ma egészen fiatal, kicsi völgyecskék, vízfolyások harapcdznak hát-

ra. (1. ábra K.) Ezeket a kicsi völgyecskéket használták fel régeb-

ben az iitak számára. He az eszések mindig elmosták. Hogy ezt el-

kerüljék, az líj mutat már a domboldalba építették.
• *

* *

Auf dér zwisehen Balassagyarmat und Ipolyság gelegenen

Strecke des Eipeltales befindet síeli ein flugsandgebiet mit dem
Gepráge einer Tiefebene. Aus dicsem Sandhügel—Gebiet erhebt sich

zwisehen Szügy und Nógrádmarcal ein mit Löss bedecktes Plateau

von Oberoligozaner Basis. Hie oberoligozanen Schichten des Platc-

aus wurden in spáteren Zeiten (Pstoberoligozan) von den für das

Fngarische Mittelgebirge charakteristischen, in dér Richtung XXV
—SSO streichenden Verwerfungen in khnere Stiicke gebrochen.

Info'ge dér Verwerfungen kippte sich die oberoligozáne Flache

nach SO-en, so. dass dér westliche Teil hervortrat, dér östlich i da-

gegen in die Tiefe sank.

Auf dér 18 m. dicken Lössdecke dér gekippten oberoligoza-

nen Flláche fiúdén wir eine 300 m. lángé, 150 m breite, 10—12 m
tiefe Vertiefung. In dem östlichen Ende dér Vertiefung befindet

sich ein mit Windfurchen versehener, máchtiger Sandhügelhaufen.

(1. abb.). Dér Flugsand des Garmada enstand aus den, in das Löss
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eingelagerten Sandschichten. I)ie Struktur dér Lössdeeke kimen
vrir in dem, in den nördlichen Rand dér Vertiefung bereiteíen

Wegeinschnitt studieren. (2. abb.).

Die Schichten dér Lössdeeke fallen, dér Einfallrichtung dér

oberoligozane Fiáéin' entspnechend, naeh 0S0. Das Láss hat Schich-

tentextur. (2. abb.). Auf die untere, S—10 in dicke Verlehmungszone
Ingem sieh folgende Schichten ab: 80 Zentimeter grauer Sand; 20

cin Sandlöss; 120 cm geschichteter, grauer Sand; 20 cm Löss; 100

grauer Sand; 100 cm Löss; 100 cm grauer Sand; 60 cm Sandlöss;

60—100 cm rotes Lehm. Die angefiihrten Pleistozán-Schichten,

denn es ist kein Lehmband eingeschaltet, sind Bildungen dcmelben

Glazialzeit (Letzte Glazialzeit, Jungpleistozán).

Dér untere, verlehmte iTeil dér Lössdeeke haufte sich unter

cinem Kiima, dass feuchter war, als das Kiima dér Steppeli. Die Sand
und Lössforinationen des oberen Teiles dagegen sind in cinem Kii-

ma entstanden, das trockener und kálter ist, als das Klimá dér

Steppen. Die dicken Flugsandschichten wurden durch die von O
wehenden trockenen Winde dér kalten trockenen Zeit des Spát-

pleistozáns in das Löss eingelagert. Diese, mis dem Trineren des

Festlandes wehenden Winde brachten durch ilire Deflazionswirkung
die oberoligozánen Sandschichten und die Schuttkegeln dér Fiüsse

allmáhlich in Bewegung. Die dtinerer Lössmhichter, die zwischen
dér Sandschichten zu finden sind entstanden in dér Zeit des kurzen
Hüekznges dér Fisdecke. Die sich zwischen dem Leányhegy und dér

oberoligozánen Fl.áche pehende, kurze, U-förmige Vertiefung ist

gleichfalls das Work dér Deflationswirkung dér neupleistozánen
Winde. In dem westlichen Ende ist ein mit Lehmschutt bedeckter

Flugsand-„garmada” zu fiúdén.

Die Entstehung dér Defla iions-Vertiefung und des „Sandgar-
mada” falit auf die postgiaziale Zeit. Dér herrschende, trockene
Wind Avelite von W OW-en. Dér aus dér Vertiefung ausgcblasene
Sand haufte sich in dér Fönn libyseher Diinen am östlichon Ende
dér Vertiefung. Die Dünenförmige Garmada ist 1000 Meter láng
und 200 Meter breit. Dér Flugsand konnte auch in dér pleistozánen
Zeit in solcher lángén Diinenform in das Löss geraten. (Abb. •).

und Abb. 4.)
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