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elterülő Sárrét, amelynek ezúttal csak legkeletibb, Moha—Székesfehér
vár—Sárszentmihály közti részére terjedtek ki megfigyeléseim.

A Moha felől érkező Gaja pataknak jelenlegi völgysíkja ÉK felé a 
Székesfehérvártól kiinduló pontusi dombvonulatokhoz támaszkodik. 
Fenéktalaja mindenütt ugyanilyen korú agyag. E völgy felső szakasza, 
továbbá a tőle Ny-ra elterülő és n o  m t. sz. f. magasságot meghaladó, 
enyhén hullámos térszín a Gaja egykori törmelékkúpja. Ennek nagy
kiterjedésű kavics- és homoklerakodásai számtalan anyaggödörben van
nak feltárva és szelvényük kb. a következő: kavicsos homokfeltalaj alatt 
30— 80 cm apró- vagy közepesszemű kavics, amely alatt fluviatilis szer
kezetű homoküledék következik a fakószürke (pontusi) agyagig.

A  törmelékkúp D-i irányban lejtve 106— 107 m t. sz. f. magasságok 
közt a Sárrét lápi üledékei alá süllyed. Ez a körülmény, valamint az, 
hogy a kavics fölött sehol lösz nem található, annak fiatalabb pleisztocén 
korára utal.

Hogy van-e és milyen összefüggés ezen homokos kavicstakaró és a 
fentebb említett Sárvízmenti homok- és kavicsképződmények között, 
ezidőszerint még el nem dönthető.

A lápi üledékek a Sárrétnek szóbanforgó K-i végén részben csigás 
mocsárföld, részben tőzeg, illetve ennek kiszáradása után keletkező mál- 
lási termék, a lápföld. Utóbbiak alatt nagy elterjedésben egy szennyes
fehér lápiszap következik, mely úgylátszik Csór és Kiszkeszi közt van 
a legerősebben kifejlődve. Mert ennek az anyagnak, mint valóságos tavi
krétának, esetleg gyakorlati alkalmazása is szóba jöhetne (pl. talajmesze- 
zés), itt közlöm annak F i n á l y  I s t v á n  dr.-tól a Magy. Kir. Földtani 
Intézetben megállapított elemzési adatait: CaO =49.69% ; M gO=o.79%; 
C0 2—}}.6$%;  P20 5= o.o3%; szerves anyag=i3.27%  és oldhatlan mara
d é k a i.03%.

REAMBULATION IN DER UMGEBUNG VON SZÉKESFEHÉRVÁR.
(Auszug des ung. Aufnahmsberichtes 1925— 1927.)

Von Dr. G. v. L á s z l ó .

Den zentralen Kern des reambulierten Gebietes bildet der Granit
stock des Velence-Gebirges, auf dessen Abhängen Löss, resp. ausgewehtei 
Sand lagert. Sehr ähnliche Verhältnisse sind am triassischen Dolomitzug 
des Vértes-Gebirges nachweisbar, wo der Flugsand von Westen her stel
lenweise bis zu den höchsten Sattellinien emporsteigt.
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Von tertiären Ablagerungen sind bloss pontische Schichten nachweis
bar, besonders häufig zwischen Székesfehérvár und Alcsut, wo das Poli
tikum im Aufbau des bis 249 m Seehöhe ansteigenden Hügellandes eine 
ausschlaggebende Rolle spielt. Es wird in höheren Lagen von lockeren 
Sandsteinbänken und Mergeln, in mittleren von groben Sanden, in den 
tiefsten von eisenschüssigen oder aschgrauen Tonen vertreten. Abgesehen 
von einigen sandigen Lagen ist das Pontikum hier recht arm an Ein
schlüssen. Von grösster Bedeutung sind die Schichten dieses Alters in den 
drei ausgedehnten Depressionen des begangenen Gebietes, wovon die erste 
das Csákvárer Becken darstellt. Dies ist ein derzeit gänzlich entwässertes 
Senkungsfeld, in dessen tiefsten Teilen über dem Tertiärton eine etwa 
2— 3 m mächtige feinsandige Karbonaterde ruht von höchstens pleistozä- 
nem Alter. Die Grabensenke des Velence-Sees verdankt die Beständigkeit 
ihres Wasserstandes ebenfalls dem tertiären Tongrund, welcher an den 
nördlichen Uferrändern stellenweise zutage tritt, am südlichen Ufer hin
gegen (bei Börgönd) bis zu einer Tiefe von 200 m erbohrt wurde. Als 
drittes Becken liegt westlich von Székesfehérvár das Sárrét, wo die jung- 
pleistozänen Schuttkegel des Gaja-Tales gegen die Mitte des Beckens von 
Seekreide und T orf abgelöst werden.


