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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.


