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kép, mint a csatlakozó szilágyi öbölben — képlékeny agyagból áll, 
melyben ostrakoda-héjacskák igen általánosan elterjedvék, ezeken kivid 
itt-ott cardium, congéria, planorbis és egyéb maradványok, de általában 
csak ritkán fordulnak éld. Azonban ez idén ezen alsó congéria-rétegek- 
ben kövületekben gazdagabb leihelyre akadtam Kelencze mellett, hol 
meglehetős szép faunát gyűjtöttem belőlük. Feljebb homokos és agya
gos fekvetek váltakoznak, melyek kövületekben igen szegények.

Terjedelmes d i l u v i a l i s  f o l y ó  l e j t f o k o k  terülnek el a neo- 
gén vidéken a Szamos völgy jobb oldala és a gaurai völgy közt, ezek 
folyó lerakodások typikus minőségét mutatják s alul durvásabb anyag
ból (többnyire quarzkavics), felül pedig sárga agyagból állanak.

Meg kell említenem még tömeges q ua r z a n d e s i t n c k  kis 
előfordulásait is, melyre Gaurától délre, a Valia Untuluj vidékén akad
tam, hol csekély telérszerü tömegben hatolja át az eocén alsó tarka
agyagot és konglomerátokat. Ezen vidéken a felső mediterrán hasonnemii 
tufái is meszire déliedé terülnek el az ó-harmadkori határhegység bel
seje felé, ennek magaslatain.

RÖVI1) K()ZIjKMÉNYEK.

A promontori Duna-meder-kotras geológiai eredményei.
(Előadva a in. földt. társ. 1881. évi deczember hó 7-én tart. szakülésén.)

A promontori mederkotrások azon czélból történnek, hogy a meder 
a szükséges normálszelvényt nyerje el, melyre a víznek a soroksári ág 
elzárása után szüksége van, nehogy jégzajlás idején torlódás álljon elő 
a viz duzzasztásával a kavicszátonyokon.

Ezen okból egy átlag 100ra- széles és O viz alatt 2’85 fenék 
mélységű cunette kikotrása a jelenlegi munkálatok feladata.

S z u m r á k  Pál ur által figyelmeztetve H o s z p o t z k y  Alajos a 
felügyelő kir. mérnök szives meghívása folytán két Ízben rándultam ki 
a kikotrott anyag lerakó helyeire a csepelszigeti partra, hol Hoszpotzky 
ur jelölte meg a különböző anyagok eredeti helyét.

Az öszekötő vasúti hid alatt mintegy 1670 méterben van a kot
rás felső határa, itt l*90m' mélységben 0’ alatt a kisczelli agyagra értek, 
mely lefelé 600 méternyi kuszaságban ta r t ; a 1J e c t e n B r o n n i May. 
elég gyakori héjai könyen felismerhetővé teszik ezen agyagot.

A promontori révtől lefelé sárgásra elmálló belül kékes szürke,
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igen esillámos homokkő, márgás homokkő és kavicsos homokkő keiül 
elő Kövületei a következők :

Heterostegina sp.
Anomia costata Brochc.
Ostrea digitalina Dub.

„ Gingensis Schlot.
,, Boblayi Desli.

Pecten Malvinae Düh
Teliina lacunosa Chem.
Katica sp.
Pyrula granifera Michl.
Turritella sp.
Balanus sp.
Cinnamomum sp. levelek
Panopaea Menardi Desh.
Clypeasier sp.

Ezen homokkő 0 2 —0'50m' átmérőjű gömbökben is előkerül, me
lyeket óriás konkreczióknak ismertem fel.

Több helyről a révcsárda és Promontor közt egy lazább homokkő 
is kerül fel, mely telve van Pectunculus Fichteli Desh. héjakkal, ugyan
ebben egy Cytherea pedemontana Ágas. bejt is találtam.

Mindez a promontori halmok éj szaki árkaiban feltárt alsó medi
terrán emelet rétegsorozatába való.

A csepelszigeti Szt.-János szobor alatt a jobb part közelében a 
mészkő padjait 1‘90—2*0 méterrel 0 alatt érte cl a kotrógép; azok a 
Panopaea Menardi Desh. kőbclek, melyeket Hoszpotzky urnái láttam, 
innét valók; a második mediterrán emelet jelenlétét konstatálják ezek. 
Hogy Promontornál a szármát emelet az u. n. c e r i t k i u m  mé s z  padjai 
a dunamederben is megvannak, az régtől ismert dolog.

A kotrás eredményéül kimondható tehát, hogy:
az öszekötő Ilidtől kezdve Promontorig a budavidéki harmad- 

kori rétegek az oligocen kis-czelli tályagtól a ponti emeletig, az aqui- 
táni emelet kivételével, szabályos egymásra telepedésben a Duna med
rében megvannak.

Hogy az aquitáni emelet vagyis a Pectunculus obovatus homokkő 
sem hiányzik a sorból, azt eleve jóhiszemüleg következtethetni. Hosz
potzky ur értesítése szerint ugyanis a lőpor-raktár és a révcsárda kö
zötti kotrás még csak a jövő év feladata lesz, az aquitáni emelet ho
mokja pedig ép itt várható.

Érdekes tény az, hogy a budai hegység rétegei oly csekély 
mélységben, átlag 1*9 m‘ mélységben 0 alatt fordulnak már elő. A
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Dima erosiojának tulajdonítandó ez, mely ugylátszik — már a Gellért
hegytől kezdve — Promontorig szálban álló rétegekbe mélyeszti be 
medrét.

Az előbb említett rétegeken a meder helyenkint nagyobb kavics
tömegeket rejt. Míg a mederben hömpölygő mai görgeteg a tojásnagy
ságot nem éri el, a kavics tömegek 2 —3 köblábnyi tuskókat is adnak. 
A budai hegység kőzetein kívül a visegrádi trachyt és andesit adja 
ezen óriás kavicshoz a fő kontingenst. Quarzit és gneiss darabokat is 
láttam benne, melyek eredetét azonban találgatni nem merem. A nagy 
tuskóknak csak élei vannak lesimitva Ezen kavics nem dunabordalék, 
egy abból előkerült Elephas primigenius niedencze csont és fog ebben a 
diluviumra vall.

Készséggel elfogadom ezen kőtuskók eredetére nézve azon lehető
séget, melyet Dr. S z a b ó  József egyet, tanár ur előadásom discussiójá- 
ban kifejtett, t. i. hogy a kőtuskók a fenékjéggel kerültek a Duna 
felső részeiről a promontori mederbe, hol azok mint rnostkori letelepe
dések szerepelnek.

Lóczy Lajos.
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