
A VELEACEI-TÖ KIALAKULÁSA
í r t a  : Sü m egh y  J ózsef

1944. évi dunántúli bejárásom alkalmával, a Velencei-tó környékén 
végeztem földtani felvételeket. Bejárásaim egyik feladata a termőtalaj- 
anyakőzetek térképezése volt s így természetesen, a környék legelterjedtebb 
talajanyakőzetének, a lösznek vizsgálatát is különös gonddal végeztem. A 
környék földtani viszonyainak ismertetője, Ven d l  A ladár is foglalkozott az 
itteni löszökkel s — többek között— megemlítette, hogy a Velencei-hegység 
környékén a lösz a hegység D-i részén összefüggőbb, vastagabb, mint annak 
É-i részében. Minőségét tekintve: valódi- és völgyi-lösz alakult ki ezen 
a területen. A valódi-lösz az elterjedtebb. A hegység D-i oldalán ez, helyen
ként a 10—15 m vastagságot is eléri. A völgyi-lösz a mélyebb völgyeket 
foglalja el. Ennek kialakulásában, az eolikus hatásokon kívül, a völgyekben 
mozgó, a lejtőkről lefolyó, időszakos vizeknek is fontos szerepük volt, 
mert benne helyenként összefüggőnek látszó, borsónagyságú kavicsok 
vékony rétegei is helyetfoglalnak. (á.)

De lösz borítja a Velencei-tó közvetlen környékét s így annak a hegy
ségtől távolabbi, DK-i részét is s az Kisvelencénél, Gárdonynál s Agárdnál 
a tópartig lehúzódik. Itt még vékony rétegű, de a tótól DK felé távolodva, 
mindjobban megvastagszik. Mélyebb vízmosások árkaiban megfigyelhető, 
hogy csak felső részében valódi-lösz, mert lefelé elhomokosodik és alsó 
részében gyakoriak benne a borsónyi kavicsokból összeállott, vékony 
rétegek és lencsék. A környék löszének elhomokosodását Vendl  is meg
figyelte és szerinte is, a környék löszei számos helyen erősen homokos 
kifejlődésüek s ez esetben néha csak kövületeik alapján választhatók el 
ez alattuk lévő pannóniai homokoktól. De ugyanakkor megemlíti azt is, 
hogy Kisvelence Ny-i végén, a lösz alatt, pleisztocénkorú kavicsos homok
réteg fekszik, ahol a homok közt, vékony rétegben borsónyi, mogyorónyi 
kavicsok is találhatók. A kavicsok túlnyomórészt kvarcból állanak, de 
ritkán rózsaszínű ortoklász kavics is található köztük. A rózsaszínű ortoldász 
jelenlétéből valószínűnek látszik, hogy ezek helyi jellegű s a Velencei
hegységből származó törmelékek. A rétegből leírt fauna felső-pleisztocén 
korú.

Ilyen, a lösz alsó részében gyakori kavicsréteget találtam  Gárdony 
községben is, a templom környékén, az út menti árkokban. Itt a kavics
réteg már tekintélyes, 0,50—0,80 m vastagságú. Anyagának túlnyomó része 
mogyoró nagyságú kvarc, de a rózsaszínű ortoklász is megtalálható közte.
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Tovább, DK-felé haladva, már beépített, községi területen, a löszben 
eltűnik. De utána nyomoztam, hogy származására vonatkozó adatokat 
szerezhessek. Ezért a tóparttól kiindulva, Gárdonyon át, DK-i irányban 
haladva, kutatófúrásokkal 3 ponton feltártam a rétegsort. Az 1. sz. kutató
fúrás a Velencei-tó partján, de már bent, a vízzel borított részen, a 2. sz. 
fúrás a Bánáti-utca DK-i végén (a falu végén), a 3. sz. fúrás pedig a 2. sz. 
fúrástól DK-re, 1 km távolságra települt. Az egyes fúrások rétegsora 
a következő :

1. sz. fúrás:
0,00— 0,50 
0,50— 0,70

0,70— 1,50
1.50— 2,90 
2,90— 3,40 
3,40— 4,60
4.60— 4,80 
4,80— 5,20 
5,20— 5,60
5.60— 6,50
6.50— 10,00 

10,00—10,30

2. sz. fúrás:
0,00— 0,60 
0,60— 0,90 
0,90— 2,00
2.00— 3,10

3,10— 5,80 
5,80— 6,00
6.00— 6,70 
6,70— 7,20 
7,20—12,00

12,00—14,00

3. sz. fúrás:
0,00— 0,60 
0,60— 1,40 
1,40— 2,70
2.70— 9,70
9.70— 12,40 

12,40—13,00
13.00— 15,00
15.00— 17,00

m-ig feketésbarna, agyagos iszap tőzegsár.
« világossárga, meszes, összeálló, iszapos homok, a tavikréta 

változata.
« szürkéssárga, összeálló, finom homok.
« sárga, kissé összeálló, finom homok.
« szürkéssárga, agyagos iszap.
« sárga, összeálló, finom homok.
« kék agyag.
« barna, vasrozsdafoltos, iszapos agyag.
« sötétszürke agyag.
« kék agyag.
« sárga, iszapos agyag.
« szürke homokkő.

m-ig barna, húmuszos vályog.
« sárga, valódi lösz ; keverve apró kaviccsal.
« sárga, valódi lösz.
« sárga, valódi lösz, alsó része már homokos és apró kaviccsal 

kevert.
« sárga, kissé löszös homok, apró kaviccsal.
« sárga, löszös homok, apró kaviccsal.
« sárga, homokos lösz, apró kaviccsal.
« sárga, homokos lösz.
« sárga, agyagosodott lösz, alul homokos lösz, benne murva 

és kavics.
« sárgásszürke homok.

m-ig barna, húmuszos vályog.
« sárga, valódi lösz.
« sárga, löszös homok.
« sárga, homokos lösz.
« szürkésbarna, márgásodott. lösz (II. sz. húmuszos réteg). 
« sárga, agyagosodott lösz.
« sárga, agyagosodott lösz és apró kavics.
« szürkéssárga, homokos agyag.

Amint a fúrások rétegsorából is látszik, a gárdonyi, templomkörnyéki 
apró kavicsos réteget nemcsak az ahhoz közelebbi 2. sz., de az attól már 
tekintélyes távolságban telepített 3. sz. kutatófúrás is feltárta. Sőt a 2. sz. 
fúrásban nem is 1, de 2 kavicsréteg is jelentkezett. A felső, közvetlenül 
a húmuszos termőtalaj-réteg alatt, a lösz legfelső részében, míg a második 
már egészen lent, a löszrétegnek már majdnem egészen elhomokosodott, 
alsó részében alakult ki.
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A tóparti 1. sz. fúrás, az elért 10,30 m-ig nem talált kavicsot. De nem 
is találhatott, mert a tófenék rétegsora anyagban is, korban is teljesen más, 
mint a másik két fúrással átütött, löszös, kavicsos rétegeké. A Velencei-tó 
fenekét ugyanis felső pannóniai képződmények szolgáltatják, ezekre 
általában, vékonyabb-vastagabb holocén, tavi, mocsári üledékek települtek. 
Az 1. sz. fúrás is ilyen tavi, mocsári üledékeket tá rt fel 0,70 m vastagságban, 
de a 0,70—4,60 m mélységben feltárt finom homok, iszapos homokrétegek 
alatt következő agyagrétegek, már biztosan a felső-pannóniai alemelet 
üledékéi. A biztosan tavi holocén és a biztosan pannóniai üledékek közé 
iktatódó homokos rétegekből fauna nem került elő s így azok pontosabb 
leülepedési idejét megállapítani nem lehetett. A V e n d i . által ismertetett 
tófenéki fúrásokban, a tó közepén, fél méternyire a fenék alatt : szürke 
homok, Kisvelencénél, a vasúti állomás mellett, a tó szélén 2,00 m-ig : 
agyag (kenőföld), ennek közelében ugyancsak 2,00 m-ig : szürke homok, 
beljebb, a tó közepén, 3 m mélyen a fenék alatt : szürke agyag, Pákozd 
alatt, 6,2 m mélységben : agyag, Agárdnál a tó közepén 2,00 mélységben : 
szürke agyag, valamivel távolabb, egy másik fúrásban 5,00 m mélységig 
pedig : homokkőszerű, szürke homok képében tárták  fel a pannóniai 
rétegeket. Feltűnő, hogy a tófenék pannonja főleg a tó DK-i szélén, Kis
velencénél és Agárdnál homokos s éppen ezért feltehető, hogy a gárdonyi 
1. sz. fúrásban, 0,70—4,60 m mélységben feltárt homokrétegek is, már a 
pannóniai rétegösszlethez tartoznak.

Éppen ilyen nehéz a pleisztocén-pannon határt megvonni a 2. és 
a 3. sz. fúrásokkal feltárt gárdonyi domb rétegsorában is, mert az elhomoko- 
sodó, löszös üledékek lefelé éles határ nélkül mennek át az ugyanilyen 
összetételű pannóniai homokokba s homokos agyagokba és csak az ú. n. 
«löszösség» megszűnése jelenthet itt bizonyos határvonalat.

A Velencei-tó fenekén azonban kavicsot, kavicsos rétegeket seholsem 
találtak. Bár a Velencei-hegység D-i oldaláról záporok, nagyobb mennyi
ségű gránitmurvát cipelnek le a tó felé, de ez vagy a hegy lábánál, vagy 
a tó partján ülepedik le s a tóba, messzebb már nem jut el.

Ezekután felmerül az a kérdés, mikor is rakódtak le a gárdonyi fúrások
ban feltárt kavicsrétegek? Erre a kérdésre a feleletet könnyű megadni, 
mert hiszen a feltárt kavicsrétegek bent ülnek a löszös üledékek sorozatában 
s csak ezekkel egyidőben, ezek kialakulása közben rakódhattak le. A gárdonyi 
fúrásokban feltárt löszös rétegösszletben a felül még valódi lösz, lefelé 
fokozatosan megy át homokos löszbe, majd löszös homokba, de közben 
vékonyabb rétegekben, alig löszös homok és apró kavics is megjelenik. 
A gárdonyi löszös és kavicsos rétegek a Kisvelence Ny-i részéből, VENDi.től 
ismertetett, löszös, kavicsos, homokos, felső-pleisztocén rétegek folytatásai, 
de ugyanilyenek a kápolnásnyéki-patak völgyében feltárt löszös és sárgás
szürke, csillámos homok és kavicsrétegek is. A rózsaszínű ortoklász kavics 
mindegyik feltárás és fúrás kavicsos rétegében megtalálható. A kisvelencei 
feltárásból ismertetett : Vallonia pulchella Mü l l e r , Succinea oblonga D r a p ., 
Radix pereger M ü l l e r , Planorbis planorbis L i n n é , Coretus corneus L i n n é , 
Valvata piscinalis M ü l l e r , Pisidium amnicum M ü l l e r , Sphaerium corneum 
M ü l l e r  fajokon kívül, a gárdonyi löszből még Vitrea crystallina M ü l l e r ,
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Eulota fniticum  M ü l l e r  és Cepaea hortensis M üller  is előkerült. Az egész 
sorozat ugyanaz, mint a Velencei-hegység környékén egyebütt is kialakult 
löszös, homokos, pleisztocén képződmények általában, ahol a löszréteg 
alsó részében majdnem mindenütt, kisebb-nagyobb mértékben, helyi 
kavicstelepülés látható s a lösz erősen homokos kifejlődésű.

A bezáró löszös rétegek s a fauna egyaránt azt mutatja, hogy a gár
donyi kavicsrétegek a pleisztocén végén, az ú. n. lösz-korszakban keletkez
tek. Ezen a környéken is, mint általában a magyar medencében, a valódi 
lösz a pleisztocén végén, a Würmben ülepedett le és rétegének alsó, homokos 
része se lehet ennél idősebb.

A Gárdonynál feltárt kavicsok és murvák éppúgy, mint a kisvelenciek, 
csak a Velencei-hegység DK-i oldaláról ju thattak  ide át. Ez pedig csak 
oly módon történhetett, hogy a Velencei-hegység DK-i oldalát részben 
még ma is befedő lösz és löszös rétegek, a kavicsrétegek lerakódásának 
időszakában, a Velencei-tó területén áthúzódva, a gárdonyi, kisvelencei 
és agárdi lösszel és löszös üledékekkel is összefüggtek s felszínükön, a hegy
ség időszakos vízfolyásai, hegységi kavicsokat raktak le. Feltehető, hogy 
a pleisztocénvégi löszfelszínek Kisvelence, illetve Gárdony felé lejtettek, 
ezeken a kavics Gárdonyon túl is elcipelődött. A Velencei-hegység DK-i 
oldalán, a lejtőkön a gránitmurva helyenként ma is összehordódik s az, 
pl. Pákozdnál elég nagy folton, 1,5—2,000 m vastagságot is elér. A Pákozd- 
tól Dinnyés felé vezető út kiágazásánál, a lösz is erősen keverve van lejtő
törmelékkel. Hasonlóképen sok gránittörmelék keveredett a lösz felső 
részébe, a Velence és Sukoró között elterülő szőlők D-i lejtőin is. Ahogy ma 
a gránitban fakadó apró erek, amelyek D-felé folynak le, tavasszal és nyári 
záporokkor elég bővizűek ahhoz, hogy árkokat mélyítsenek, úgy a lösz
korszakban is volt annyi erejük, hogy időszakonként kavicsukat messze 
elhordják.

Szabó K. azt állítja, hogy a tó a pleisztocénban keletkezett s hogy az 
a pleisztocénban a mainál nagyobb elterjedésű s magasabb vízállású volt 
mint ma s hogy a pleisztocén partot a tó körül mindenütt megtalálni. 
Legszembetűnőbb volna ez, szerinte a D-i parton, ahol mai partjával 
párhuzamosan, kb. 350 m távolságban, kb. a 110 m-es szintvonal mentén, 
helyenként 6—8 m magas, a víz által homorúvá alakított lejtő fut végig. 
De az, Szabó szerint, az É-i oldalon is felismerhető, a dombok oldalán, 
egyenlő távolságban végigfutva. Szabó szerint ezek tulajdonképen kavicsos 
terraszok, mert a part mentén, Kisvelencénél a lösz alatt, és a pannóniai 
rétegek felett «kavicsturzást» talált. (4.) Ez a «turzáskavics» tulajdonképen 
a már említett, kisvelencei pleisztocénkaviccsal azonos.

A Velencei-tó mai partjával párhuzamosan, kb. a 110 m-es szintvonal 
magasságában csakugyan fut egy szaggatott szélű padmaly, amelynek 
magját helyenként a szóbanforgó kavicsrétegek szolgáltatják. De ezek 
anyaga nem turzáskavics, hanem az említett, időszakos vizek hordaléka 
s padmalyuk nem a pleisztocénban, hanem a holocénban alakult ki, mert a tó 
területéről időközben elpusztult löszös, homokos üledékek közül a defláció
nak és eróziónak legjobban ez tudott ellenállni. A Velencei-tóban sohasem 
volt kavics, így annak turzáskavicsa sem lehet.
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A Velencei-hegység DK-i oldaláról kiinduló s a tó helyét is elfoglaló 
löszréteg kialakulásáig, tónak itt nyoma sem lehetett. A löszrétegnek 
s pannon fekűjének kellett a mai tó helyén lesüllyedni, hogy ennek mélyedé
sében később tó keletkezhessék. Ez a süllyedés a postglaciálisban, az óholocén 
elején következett be. Az a kis szintkülönbség, ami a tófenék és a kis- 
velencei, gárdonyi és agárdi dombok pannon felszíne közt kiadódik, kb. 
jelzi a süllyedés mértékét is. De nemcsak a Dunántúli Középhegység DK-i 
peremét kísérő, hanem az erre merőleges ÉNy—DK-i irányú vetődési 
vonalban is alakult itt ki óholocén depresszió. A Velencei-tónak ugyanis 
mai DNy-i végéből DK-felé is indult ki ága, amely a mai tóval egyenlő 
nagyságú, és lehúzódik egészen Seregélyesig. Ez a Nádas-tó. Ezt az ágát 
azonban lecsapolták, s ez a fehérvári Sárrét sorsára jutott.

Hogy a Velencei-tó depressziója nem a pleisztocénban, hanem az óholo- 
cénban keletkezett, faunája is bizonyítja. K ormos szerint a tó benépesedése, 
de talán keletkezése is, az ú. n. láp-korszak idejére esik. (1.) A balatonkörnyéki 
láp-korszak, K ormos  szerint, a pleisztocén vége felé indult meg s az újholo- 
cénban ért véget. A Velencei-tó faunája egyidős a Nagyberekével, amelynek 
eredete a pleisztocénnál fiatalabb, tehát az óholocénban keresendő. De 
úgylátszik egyidős a fej érmegyei Sárréttel is. Ennek kialakulási körülmé
nyei — különben is — majdnem teljesen összevágnak a Velencei-tóéval. 
A Sárrét medencéjében is, a pannóniai fekün ott találjuk a pleisztocén 
«törmelékkúp kavics»-ot ; ezen a löszréteget, s ennek a rétegsorozatnak 
lesüllyedése után, tehát az óholocénban indult meg a medencét feltöltő 
tavi iszap, tőzeg és lápföld rétegének kialakulása. Amíg azonban a Sárrét 
süllyedékében a pleisztocénkavics és löszréteg, legalábbis foltokban, még 
megtalálható, addig ezek a Velencei-tóból kipusztultak, elhordódtak.

A tó területén lehuppadt, amúgy is laza, homokos lösz és kavics
anyagot, a pátkai, pákozdi, göbölkúti, láposi, sukorói, pázmándi erek, 
patakok vizei, a Nádas-tavon át, a pannon agyagos fenékig jóformán 
teljesen kitakarították, s vizük csak ezután gyűlhetett össze tóvá, mocsárrá. 
Ennek a tavi, mocsári korszaknak kezdete pedig már az óholocén végére, 
újholocén elejére teendő.

i d . L óczy  L. balatoni munkájából ismeretes, hogy Vörösberény és 
Kenese közt, a Papvásári-hegyen, 180 m t. sz. f. magasságban, 3—4 m 
vastag, mészkővel és dolomittal vegyes kvarckavicsréteg húzódik. Ez a 
kavicsréteg Balatonvilágos felett, 160 m t. sz. f. magasságban ismét előjön 
s innen, a lösztakaró alatt Ozoráig követhető.

Balatonföldváron a 9 m vastagságú löszben, amely a pannóniai 
rétegeken kb. 3,5 m magasságban fekszik a Balaton tükre felett, elég 
gyakoriak a mogyorónyi dolomitmurva kavicsszemek. De Balatonberényben 
is igen sok a 6 m vastag löszréteg, alján a szegletes dolomitkavics. (3.)

W e is s  Á . a würm- és postglaciális időszakba helyezte a balaton
környéki löszök kialakulását (6.), K ormos valamivel idősebbnek tarto tt a. (2.) 
Az azonban bizonyos, hogy a pleisztocénvégi lösz és beléje zárt balaton- 
felvidéki kavicsa épp úgy döntőbb bizonyíték lehet a balatoni depresszió 
kialakulásának, s korának megállapításánál, mint ugyanezek a Velencei
tónál. Nem akarok elébevágni Zólyomi B á l in t  most folyó, balatoni pollen-
3  F ö ld ta n i In tézet 11/09
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vizsgálatokból levonható következtetéseinek, eredményeinek, de meg
győződésem, hogy a balatoni depresszió is, legalábbis nagy részében, poszt
glaciális süllyedés eredménye.
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LE DÉVELOPPEMENT DU LAC DE VELENCE
Par J. SÜ M EG H Y

La partie méridionale de la Montagne de Velence est couverte d’une 
couche de loess plus cohérente et plus épaisse que la partie septentrionale. 
Dans les vallées profondes, l’on trouve du loess de vallée, à couches de gravier 
de la grandeur de pois. Les environs SE du Lac de Velence sont également 
couverts de loess dont seule la partie supérieure est un loess véritable, 
sa partie inférieure étant sableuse-caillouteuse, de sorte qu’on peut à peine 
la distinguer des couches pannoniennes du mur. La matière du gravier 
provient de la Montagne de Velence et, en vertu de la faune y trouvée, 
en a été érodée vers la fin du Pléistocène.

Le fond du lac est constitué par le sable et gravier pannoniens supé
rieurs, le loess à gravier de la fin du Pléistocène y manque, à présent, 
totalement. L’auteur suppose que ce soit l’érosion qui, après l’affaissement 
pendant l’Holocène inférieur du territoire du lac, en a écarté le loess à gravier 
de la fin du Pléistocène. L’eau du lac se soit assemblée après que les couches 
pléistocènes aient été écartées, vers la fin de l’Holocène inférieur ou le début 
de l’Holocène supérieur. A son avis, les territoires affaissés du Balaton 
et du Sárrét soient également les produits d’un affaissement post-glacial.

ФОРМИРОВАННЫЕ ОЗЕРА ВЕЛЕНЦЕ
Й о ж e ф Шюиеги

Южняя часть гор у Веленце покрыта более связанным и более мощным 
лёссовым покровом, чем их северная часть. В более глубоких долинах 
встречается' долинный лёсс с слоями гравия, имеющего размеры гороха.


