
15. Jelentés a Fejérvármegyében végzett reambuláló felvételről.

Dr. V endl  A l a d á r -tói.

A Surián vidékén végzett felvételeken kívül e nyáron folytattam 
a Velencei hegység tágabb környékének bejárását összesen mintegy négy 
héten keresztül s így a múlt évi rövid két hónapi idővel együtt körülbelül 
közel három hónapot fordítottam már e területre. Mindamellett még sok 
tennivaló van hátra, hogy mind a két 1:75.000 mértékű lap befejeződ
jék. Az idén bejárt terület a 16. öv. XIX. rov. DNy és DK s a 17. öv 
XIX. rov. ÉNy és ÉK lapján terül el. E területen pannoniai (pontusi), 
pleisztocén és holocén képződmények fordulnak elő.

A pannoniai (pontusi) emeletet túlnyomó részben homok képviseli. 
Ez a homok rendesen finom, ritkábban valamivel durvább, sárgás, vagy 
sárgásszürke színű. A kvarcon kívül igen sok muszkovitot tartalmaz; 
ezek mellett alárendelten halványrózsaszínű gránát, sárgás vagy szín
telen kaiéit, sárgászöld epidot, ritkábban mikroklin, ortoklász, plagioklász, 
sztaurolit, gyantasárga rutil, amftbol, zirkon is észlelhető benne. Szá
mos helyen e homok homokkőszerűen összeálló lencséket tartalmaz, vagy 
pedig egész tömegében homokkőszerű kifejlődésű, mint az Almafi völgy 
környékén vagy a székesfehérvári Rác-völgy keleti oldalán levő halmo
kon. Ilyenkor a homokot összecementező kötőanyag meszes. Ezekből a 
homokokból kövület nem került elő. Analógia alapján valószinűleg a 
pannoniai (pontusi) emelet magasabb színtájába tartoznak.

Néha e homokok lokálisan agyagosabb rétegeket, sőt helyenként 
néhány cm vastag limonitos-márgás réteget is tartalmaznak, mint Sár- 
keresztes táján. Nem lehetetlen, hogy ezek az agyagos homokok esetleg 
már az édesvízi lerakodásoknak felelnek meg. Agyagos-homokos fácies 
képviseli a pannoniai (pontusi) emeletet Székesfehérvárott is több pon
ton, hol több téglagyárban fel is használják. Ebből az agyagos homokos 
fáciesből valamely Helix sp. közelebbről meg nem határozható töredékei 
kerültek ki a székesfehérvári kiskecskeméti régi téglavetőből.

A pleisztocént kavics és homok, valamint lösz képviselik.
A kavics, illetőleg homokos kavics Székesfehérvártól D-re fordul 

elő a legnagyobb mennyiségben, hol azonban határai a futóhomok felé 
meglehetősen elmosódtak. E kavicsok többnyire színtelen, fehér, sárga,
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vagy rózsaszínű kvarckavicsok; nem ritkák azonban a lícliai kövek sem. 
Gyakran mészkarbonátos réteggel bevontak, melyben apró kavics-, homok
szemek vannak beágyazva. Ugyancsak pleisztocén korúnak tekintendő a 
Kisvelence nyugati végének közelében a vékony lösz alatt feltárt kavi
csos homok is, melyhez hasonló a kápolnásnyéki patak partján is fel van 
tárva. Ezek sárgás, szürkés csillámos homokok, melyekben vékonyabb 
rétegekben a homok között borsónyi, mogyorónyi kavicsok is találhatók. 
A kavicsok túlnyomó részben kvarcból állanak; ritkán rózsaszinü. ortok- 
lász-kavics is található közöttük. E homokokból a következő csigák 
kerültek elő:1)

Vallonia pulchella, Müll.
Succinea oblonga Drp.
Limnaea (Radix) peregra Műim.
Planorbis (Tropidiscus) marginatus D r p .
Planorbis (Coretus) corneus L.
Vdivata sp.
Pisidium (Fluminina) amnicum Mull.
Sphaerium corneum Mull.
A rózsaszinü ortoklász jelenlétéből valószinűnek látszik, hogy ezek 

helyi jellegű, a velencei hegységből származó törmelékek.
A bejárt terület túlnyomó részét lösz borítja, mely helyenként tete

mes — 10-12 m — vastagságot is elér. Alsó részében majdnem mindenütt 
kisebb-nagyobb mértékben helyi kavics-település látható. Számos ponton 
a lösz erősen homokos kifejlődésű, például Lovasberény, Nagyvölgy, Fü- 
löpvölgy, Vereb stb. környékén s ez esetekben néha csak a benne levő 
kövületek által válik el élesen az alatta levő pannóniai (pontusi) homoktól.

A futóhomok Sárpentele táján, illetőleg tőle délre meglehetős foltot 
borít a bejárt területen. Többnyire elég finomszemű, sárgás-szürke színű 
kvarchomok, mely ezenkívül csillámot, amfíbolt, magneiitot, kalcitot, 
földpátot is tartalmaz. A homokban néha borsónagyságú kvarckavicsok 
is találhatók. A futóhomok területe vagy sík, vagy gyengén hullámos és 
ekkor a hullámok rendesen ÉNy—DK-i lefutásúak. A legtöbb ponton a 
futóhomokot a kultúra legnagyobb részben már megkötötte.

A bejárt terület legnyugatibb részén, Sárszentmihálytól északra, a 
Sárréten tőzeg fejlődött ki, mely mintegy 30—50 cm vastagságot ér el. 
A holocén ezeken kívül egyébként vagy homokos, ha pannóniai (pontusi) 
homokok kimosásából képződött, vagy agyagosabb. A nagyobb alluviális 
területeken fekete színű, apró csigahéj-töredékeket tartalmazó mocsári 
föld képződött: Velencei tó környékén, a Nádas-tó környékén és a Sárréten.

1) A m eghatározásokat K ormos dr. barátom szívességének köszönöm.


