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egyenlőtlen részre osztja, egy nagyobb, ÉNy-i egészen lapos, átlag 150— 1T0 m 
magas és egy kisebb, DK=i magasabb, átlag 200 — 250 m magas dombságra.

A  Dombóvár, Leperdpuszta, Döbrőköz és Kurd vidékén elnyúló 
lapos dombság kizárólag löszből épült fel, mely azonban csak kevés helyen 
legtöbbször mesterséges feltárásokban látható a vastag holocén humusz- 
takaró alatt.

A  Kurd, Döbrőköz, Mekényes és Mágócs vidékére eső magasabb 
dombság szintén túlnyomórészt löszből épült fel, a dombcsoport ÉNy-i, 
a Kapos völgye felé néző meredekebb parírészein azonban, ponfusi üledékek 
és futóhomok vannak feltárva.

A  pontusi lerakodások legnevezetesebb feltárásait Kurdon, a magasabb 
dombság alján találjuk. Az itteni házak udvarában jól feltárt ponfusi korú 
üledékek váltakozva kékesszürke agyagból, kékesszürke és sárga homokból, 
homokos agyagból, márgából és vékony homokkőpadokból állanak. Egyes 
rétegek igen gazdagok kövületekben, nevezetesen csigákban. Az itt feltárt 
lerakodások tökéletes réfegzést mutatnak s leginkább 5° alatt 8h felé dől
nek. Ez a dőlés Döbrőköz és Csibrák felé egyes kisebb feltárásokban 
változik.

A  löszt helyen kint futóhomok váltja fe l; ezt megtaláljuk a Kurd és 
Csibrák közötti lankás hegyoldalakon, továbbá a Döbrőközzcl szemben levő 
Szőllőhegyi völgy baloldali szakaszán s végül a Mágócs felé nyúló alacsony 
dombság területén.

A  bejárt vidékhez tartoznak még a Kapos árteréből a dombok pere
meihez simuló egynéhány méter magas ó-alluviális ártéri ferrasszok  és a 
Kapos újalluviális ártere .“

*

M aros Imre jelentése 1924 . évi felvételi munkájáról.
„Az 1924. év nyarán a Z. 19. Rov. XVII. DNy jelzésű l:25000-es 

lapon kiegészítő tanulmányokat végeztem, a Z. 20. Rov. XVII. ÉNy jelzésű 
lapot pedig részletesen bejártam.

A  terület geológiai fölépítésében résztvevő képződmények közül a 
felszínen, illetve a hozzáférhető föltárásokban a pontusitól a holocémg terjedő 
rétegsor konstatálható. Á  ponfusi—levantei kort túlnyomóan homokos üledékek 
képviselik, aránylag kevés és kicsiny föltárásban, melyekben kövületet nem 
találtam s így, bár a levantei rétegek jelenléte logikai szükségesség, — még 
mindig nem sikerült azokat a hasonló anyagú és szerkezetű ponfusi képződ
ményektől elválasztanom.
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A  /ősznek itt is meg van a típusos, magaslati- é s  a durvább anyagok 
időszakos közbctclcpcdése folytán réteges völgyi változata, mely nyirkos 
helyeken kékcssziirke foltokkal tarkázoft. Ennek magyarázatát 1919—1923. 
évi összevont jelentésemben igyekeztem adni. A  lösz lerakodási idején belül 
klímaváltozás következett be, minek folytán átmenetileg erdő jelent meg a 
területen Erről tanúskodnak a löszkomplexuson belül mutatkozó vörösbarna 
agyagrétegek, melyeket bajos máskép értelmezni, mint a barna erdei talaj 
fosszilis B . szintje gyanánt. Szépen látható ez pl. a Mesztcgnyő felől 
Gadányba ereszkedő mélyutak oldalában.

A  lösznél fiatalabb képződmények közül nagy területeket foglal cl, 
különösen Nagybajom fáján a futóhomok, mely minden valószínűség szerint 
nem egyéb, mint a ponfusi — levantci homokos üledékek széltől borzolt, 
jellemző kupaczokba és elnyúló hullámokba rakott felszíne. A  legtöbb helyen 
megkötötték, többnyire erdei fenyővel és szőllővel.

Ami a vidék tektonikai viszonyait illeti, a pontusi — levantci komplexus
ban — tekintettel a diszkerdáns-parallel szerkezetre és a lencsés településre, — ki
csiny feltárásaimban a mi szokásos eszközeinkkel és módszereinkkel megbíz
ható dőléseket nem mérhettem.

A  lösz és a futóhomok ilyen tanulmányokra szintén nem alkalmasak. 
Mégis, abból a feltevésből kiindulva, hogy a felszín vízhálózata a terület 
tektonikai viszonyaihoz alkalmazkodik, közvetve lehet bizonyos következteté
seket vonni. Nagyon feltűnő pl. hogy Kéthelytől Böhönyéig a nagyjából 
É N y-D K  irányú völgyek, mielőtt a berekdepresszióba torkolnak, utolsó 
szakaszukkal horog módjára ÉK, sőt É felé fordulnak. A  vízfolyásoktól 
körülölelt részeken helyenkint magaslati fekvésben mutatkoznak a pontusi — 
levanfei homokok, ami gázkufafó kollégáim fölfogása mellett szól, akik e 
helyeken brachianfiklinálisokat tételeznek fel.

A  vízhálózat azonban nemcsak a tektonikát preparálja ki, hanem 
a jelenlegi mozgások irányát is jelzi. Kéthelytől DNy-ra, Baja pusztánál 
pl. a terület emelkedik, mert az erózió rohamosan hátrál, lejjebb pedig új 
árkok vágódnak a völgyeknek valamikor már szélesre feltöltött talpába, 
úgyhogy kb. 1/a m-cs íerraszok keletkeznek.

Érdekes megfigyelést tehettem a mállás különböző faktorainak hatására 
vonatkozólag. Mesztegnyőfől nem messze DNy-ra van egy kis feltárás, 
melynek egyik fala északnak, a másik délnek néz. A  délnek néző falban 
az inszoláció és a lehűlés folytonos váltakozása csodálatosan kiprcparálta a 
szerkezetet. Minden legcsekélyebb durvább rétcgecske pontosan meglátszik 
a felszínen úgy, hogy az anyag szinte tortára emlékeztet, A  csigák ellenben
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elpusztultak, széfrepedeztek úgy, hogy csak gyér törmelékük található a fel
színen. Ezzel szemben az északnak néző fal nyirkos, esővcrte. A  lemosott 
anyag cseppkőre, vagy a gyertya csurgásaira emlékeztető alakzatokban borítja 
a felszínt, melyen semmiféle belső struktúra nem látszik (a rámosott anyag 
alatt sem), a csigák ellenben teljes épségben megmaradtak és nagy szám
ban állnak ki a falból. A  két falat mindössze néhány méter választja el 
egymástól, anyaguk föltétlenül azonos, csupán a különböző behatások folytán 
vált annyira eltérővé, hogy első pillantásra az egyiket homokos üledéknek, 
a másikat típusos lösznek lehetne venni. Későbbi megfigyeléseim igazolták, 
hogy olyan helyeken, ahol fák árnyéka nem zavarja ezeket a behatásokat, 
a szerkezet tényleg a délnek, — a kövületek pedig az északnak néző oldala
kon tanulmányozhatók jobban.

Talajtani tanulmányaim csupán eddigi megfigyeléseimre szolgáltattak 
újabb adatokat, ezért ismétlések elkerülése végett 1919—1923. évi összevont 
jelentésemre utalok.“

*

V endl A ladár dr. jelentése Szentendre, Leányfalu, Dunabogdány és
Pomáz környékéről:

„Ä bejárt területet délen á pomázi völgy, keld felől a Duna, északi 
oldalon pedig a felsőbogdányi patak határolja. Nyugat felé a tanulmányozott 
terület körülbelül addig a vonalig terjed, mely Sikárostól a Kalbskopfig 
húzható meg. Pomáz határának nagy része azonban még hátra van.

A  területet felépítő képződmények jó részben már ismertek. Azért 
e rövid összefoglalásban csupán csak e vidék néhány fontosabb tektonikai 
■vonását domborítom ki. Mert bár a bejárt terület sokkal kisebb, hogysem 
általános jelentőségű és amellett részletes tektonikai képe kimerítően meg= 
rajzolható volna, mégis néhány fontos megfigyelés már most is rögzíthető.

A  területet a déli oldalon a morfológiailag is eltérő alaphegység 
határolja, melynek tovább É felé következő részlete vetődés mentén lesüllyedt. 
Északkelet felé az alaphegység csak a Nagyszálon bukkanik ki a felszínen. 
A  közbeeső területeket a harmadkori képződmények töltik ki.

Az említett törés mentén húzódik NyÉNy — KDK-Í irányban a 
pomázi völgy, melynek jobboldalán meredeken emelkedik ki az alaphegy
ség dachsteini mészköve. E völgy tehát éles tektonikai s morfológiai határ 
az andezifterület s az alaphegység között. Az alaphegységre 2—3h dőléssel 
támaszkodnak a felsőoligocén, az alsómediferrán s az andezittufa rétegei,


