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Unió sp.) faunát tartalmazó rozsdás színű kavicsos homok következik. 
Erre már 1934-ben felhívtam W e in  Gy . figyelmét. Véleményem szerint ez 
a kifejlődés megegyező lehet a mohorai vasúti bevágásnak 1937-ben 
F er en c zi  I.-nal együtt észlelt Helix-es kifejlődésével. A katti rétegek 
főleg a Leányfalú, Szentendre és Pomáz környéki árkokban — jellegzetes 
makrofaunájuk révén — már a helyszínen is azonnal felismerhetők.

Az alsó-miocén képződményekben több helyen ostreás és anomiás 
padok vannak, egy helyről Pectenekben dús lerakódás is ismeretes. Duna- 
bogdánytól D-re, a Kalicsa-patak 225 -ó--nál két vető találkozása ugyanis 
a patak D-i partján egy szintbe hozza a katti üledéket az eruptívummal, 
míg velük szemben az É-i parton alsó-miocén pectenes rétegpad fekszik.

A nagy területet borító különböző andezitek és tufák fölött Szentendré
től Ny-ra a Lajos-forrásnál, valamint Visegrádnál a 345,5 Л és 277,1 Д -nál 
nagyobb foltokon felső-mediterrán (STRAUSZ-féle értelmezés szerint) lajta- 
mészkő és homok található. Különösen e két utóbbi előfordulás mutatja, 
hogy a Szentendre—Visegrádi-hegység üledéke, képződményeit tekintve, 
teljesen megegyező a tőle É, illetve ÉK-re elterülő Börzsönnyel. Mindkét 
hegységben ugyanazok az üledékek szerepelnek, különbség csupán az egyes 
képződmények elterjedésében van.

A felső-miocén (szarmata) lerakódást a SzALAi-féle édesvízi faunás és 
WEiN-féle csonttöredékes képződmények képviselik. A szentendrei 
Kálvária dombjának, melyet a Bükkös patak a D-i oldalon szépen tá r fel, 
apró molluszkumos, tufás, felette pedig fehér diatoma-palához hasonló 
réteg, ugyancsak a szarmata emeletbe sorolható.

A negyedkori képződmények közül a lösz néhol 6 m magas falakban 
áll a mélyutakban. A patakok, vízmosások hordalékának nagy része ter
mészetesen vulkáni eredetű törmelék.

A terület legfontosabb vetői ÉNy—DK-i irányúak s e vetőket követik 
a patakok is. A vetők által megbillentett rétegek Szentendrétől csaknem 
Dunabogdányig főleg DNy-i dőlést mutatnak, s a rétegfejek kuesztaszerű 
kiugrásai jól megfigyelhetők végig a Dunáról. E fővetők kora miocén utáni, 
mivel a vulkáni képződmények is résztvettek az általuk előidézett mozgá
sokban. E vetőket DNy—ÉK-i irányú kisebb vetődések metszik, de ezek 
már nehezebben nyomozhatok.

COMPTE RENDU GÉOLOGIQUE PRÉLIMINAIRE SUR 
LE TERRITOIRE SITUÉ ENTRE VISEGRAD ET SZENTENDRE

Par L . M ajzo n

La plus ancienne formation de la partie orientale de la Montagne 
de Szentendre-Visegrád, le Dachsteinkalk du Triasique supérieur, affleure 
sur la colline de la chapelle Hubertus de Csobánka. C’est sur celui-ci que 
gisent le calcaire à Ostrées, puis le calcaire à Nummulites (Éocène) et, par 
dessus, le grès «de Hárshegy» (Oligocène inférieur). L’argile «de Kiscell» 
du Rupélien à faune caractéristique de Foraminifères, se trouve surtout 
aux environs du Mont Csódihegy de Dunabogdány. L’Oligocène supérieur
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est représenté par des dépôts saumâtres (Cyrena semistriata, Cerithium 
margaritaceum) et d’eau douce (Pectunculus obovatus) alternants, à une 
faune pauvre de Foraminifères. La série de l’Oligocène se clôt par un sable 
à graviers d’eau douce (Melania sp., Paludina sp., Unio sp.). Le Miocène 
inférieur est représenté par un sable à Ostrées et Anomia et par des couches 
à Pecten. C’est sur les andésites et tufs andésitiques que gisent le Leithakalk 
et le sable. (Méditerranéen supérieur.) Le Sarmatien est représenté par des 
formations d’eau douce et continentales, en partie tufacées. Parmi les 
formations quaternaires, l’on peut mentionner le loess et alluvions de 
ruisseau. La direction dominante des failles qui traversent le territoire 
est NO-SE.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫ Й ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
О ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩ ЕЙСЯ МЕЖ ДУ ВИШЕГРАДОМ

И СЕНТЭНДРЕ
Л а с л о  M a йзон

Самое древнее образование восточной части Сентэндре—Вишеград- 
ских гор, верхне-триасовый дахштейнский известняк выходит на поверх
ность на холме часовни Губертус в д. Чобанка. Над нем залегают острео- 
вый, затем нуммулиновый известняк (эоцен), а на самом верху харшхедь- 
ский песчаник (нижний олигоцен). Рупельская „кишцеллская глина“ встре
чается главным образом в окрестности горы Чоди в д. Дунабогдань, с харак
терной фауной фораминифер. Верхний олигоцен представлен чередую
щимися мешанноводными (Cyrena semistriata, Cerithium m rgaritaceum) и 
морскими (Pectunculus obovatus) отложениями, содержащими бедную 
фауну фораминифер. Олигоценовая свита заканчивается пресноводным 
гравийным песком (Melania sp., Paludina sp., Ucio sp.). Нижний миоцен 
представлен остреовым-аномиевым песком и пектеновыми слоями. На сле
дующие над ними андезиты и андезитовые туфы залегают известняк „лейта“ 
и песок (верхний медитерран). Сармат представлен пресноводными и кон
тинентальными, отчасти туфовыми образованиями. Из четвертичных обра
зований можно упоминать лёсс и ручейные наносы. Преобладающее направ
ление сбросов, пересекающих эту территорию, простирается с северо- 
запада на юго-восток.


