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Tardos község határában, a mezozói rögök térképezése során, a Szél- 
hegy K-i, ÉNy-i és Ny-i oldalán végeztem műszeres térképezést. Azokon 
a napokon, melyeken mérni az esőtől vagy erős szélviharoktól nem lehetett, 
a Szászvég K-i meredek lejtőjén lévő diphyás, iriangulusos, törpe ammoniteses 
tithon mészkőből gyűjtöttem szép faunát.

A Szélhegy K-i lejtőjén dachstein mészkő, liász és maim (acanthicumos 
szint) mészkövek, valamint neokom homokkő és márga található. A fiata
labb képződmények közül az eocén homokkövekkel és vörös agyagokkal 
van képviselve. A hegy tetejét és az oldalakat is sok helyen lösz borítja, 
melyben — különösen a K-i oldalon — sok, néhol tekintélyes mélységű 
vízmosásos árok van. Ezekben az árkokban vannak a legszebb feltárások, 
különösen a neokom homokkőből.

A liász mészkövek kövületekben igen szegények. Lényegesen gazda
gabb faunát találunk az acanthicumos szint mészköveiben. Néhány Pygope 
és több fajba és nembe tartozó Ammonites (közöttük az Aspidoceras nem is) 
került elő innen. Az ÉNy-i oldalon lévő liász mészkövek igen szép faunát 
tartalm aznak. Az egyik helyen, valószínűleg a középső liász legaljába 
tartozó, erősen crinoideás mészkőben, olyan brachiopoda faunát találtam, 
melyet eddig a Gerecse területéről még nem ismertünk. Különösen a 
Rhynchonellák között vannak egészen különös, 2—2,5 cm-es alakok, melyek 
a Hierlatz-i rétegekből teljesen hiányoznak és az olaszországi Terebratula 
aspasia zónában is csak valamennyire hasonló alakok fordulnak elő. Több 
érdekes új faj van a Wctldheimiák között is. Ezeken kívül elég sok 4—5 cm-es 
Terebratula van, az eráaerm’s-csoportból.

A Szélhegy K-i oldalán lévő vízmosásos árkokban, mint már emlí
tettem , igen szép feltárásban találhatók a neokom homokkövek és márga- 
palák. Számos kisebb-nagyobb, egymással nagyjából párhuzamosan futó, 
vető darabolja szét őket. Az egyik helyen, 3 vető találkozásánál a vékonyabb, 
lemezes homokkövek és márgák kaotikus gyűrődése észlelhető. Érdekes 
jelenség az is, hogy a homokkőben legtöbb vető nem a lejtő, a völgy felé 
dől, hanem a hegy tömege felé. Ezt a bejárt területen még nem tapasztaltam.


