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A felvételi terület a következő 25 000-es lapoknak a Dunától K-re 
eső részére terjedt ki: 5062/3 Érd, 5062/4 Ócsa, 5162/1 Ráckeve, 5162/2 
Bugyi. E terület a SÜMEGHY-féle 1950—1955 között végzett alföldi térké
pezésből kimaradt, a jelenlegi felvétel az Alföldről rajzolt kép teljessége 
érdekében készült.

A harmadkori dombok közül Budapest alatt kilépő Duna hirtelen 
kiszélesedő völgye, az Alföld ÉNy-i öble a térképezett terület. Morfológiai 
szempontból a táj három részre osztható: a Csepel-szigetre, a jelenkori 
Duna-völgy homokdűnékkel takart és tőzeges mélyedésekkel felszántott 
árterületére és a Hátságra, a pleisztocén Duna által épített és futóhomokkal 
borított magasabb térségre. Szerkezetileg a két első rész összetartozik. 
A Dunántúlról a pannóniai rétegek átnyúlnak ide és a felszínen, vagy a 
felszín közelében vannak. A nagy süllyedék, az alföldi medence a Hátságnál 
kezdődik. I tt  hirtelen nő a pleisztocén rétegek vastagsága és a pannóniai 
felszínt többszáz méter mélyen találjuk. Folyami homok, futóhomok és az 
ártéri iszapok különféle fajai borítják a területet; kis foltokon találunk 
a felszínen kavicsot és a hátsági részeken löszt. A jelenlegi Duna-völgy 
homokjai ezen a területen mind átmeneti jellegűek a folyami homok és 
futóhomok között. A nagyobb szemek koptatottak, a kisebbek élesek, 
fényesek, és csillám mindig van közöttük. Az ártéri iszap többféle. A fiatal 
éretlen öntésiszapok mellett feltűnő a löszhöz hasonló, sárga, porózus, 
függőleges repedésekkel átjárt, meszes iszap, amely 1—2 m-es meredek 
falakban áll. ADuna-kaputól távolabb, 15—20 km-re D felé megjelennek a 
jelenlegi ártéren a mésziszappal fedett igazi síkságok, a szódás szíklaposok, 
a régi elhagyott medrekben pedig a tőzeg és a mocsárföld. A Hátság lösze 
a térképezett területen csak kis kiterjedésben jelentkezik ÉNy—DK-i 
irányú keskeny pásztákban. Legjobban követhető az ócsai magaspart 
lösztakarója. A lösz színére, porozitásúra, szemcseeloszlására, meszességére 
nézve a magyarországi típusos lösznek megfelelő, vastagsága azonban a 
2—2x/2 m-t nem haladja meg.

A térképezett területen felszíni kavics kevés helyen van, a felszín 
közelében azonban 1—2 m-es iszap- vagy homoktakaróval lefedve nagy
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területeket borít kavics. A süllyedő Alföldperemen régibb korú kavics
mezőkre fiatalabb kavicsok települtek, néhol azonban egy-egy idősebb 
kavicsrög, teraszdarab fedezhető fel kis szigetekben. Ezeknek felszín
magassága azonban a fiatalabb kavicsokétól csak néhány méterrel tér el. 
A terület kavicsainak elhelyezkedéséről, általános bejárás és néhány 
fúrássorozat lemélyítése alapján, a következőket mondhatjuk:

A Csepel-sziget É-i felén és vele párhuzamosan a soroksári Duna 
balpartján, keskeny sávon kavicsmező húzódik D felé, kb. 100 m tszf. 
magasságban vékony homok- vagy iszapréteggel takarva. Ez a kavicsmező 
D felé haladva kiszélesedik, és Ráckeve—Dabas vonalán eléri a 30—35 km 
szélességet. Felszíne É-ról D-re 30—40 kimhosszon 100 m-ről kb. 94 m-re 
esik a tenger színe felett. Ez a kavics az óholocén Duna kavicsa, és több 
helyen a pleisztocénvégi kavicsra fekszik rá. A kavicsmező felszíne K-ről 
Ny-ra és É-ról D-re enyhén lejt, de lejtése egyik irányban sem egyenletes. 
А К —Ny-i enyhe lejtőben az ÉNy—DK-i irányú medrek és partok 
okoznak hullámosságot, és a későbbi erózió is változtatott a kavicsfel
színen. Vannak szigetek is az ópleisztocén kavicstakaróban, ahol a kavics 
hiányzik. Ilyen a kiskunlacházi sziget, ilyen Dabas és Gyón mellett a 
mánteleki sziget. A kavicsmező ÉNy—DK-i irányú lejtésében is van 
rendellenesség. A kavicsmező felszíne pl. Bugyinál enyhe boltozódást 
m utat a Taksony—Bugyi—Mántelek—Felsőpeszér között lemélyített 
fúrásokban. Lehetséges, hogy itt is idősebb kavicsfelszín maradványairól 
van szó. A kavics vastagsága igen változó. A területemre eső artézi fúrá
sokban í —2 m és 20 m között változik. A térképező fúrásoknál a kavicsot 
nem tudtuk átfúrni.

A Duna jelenkori völgyében néhány idősebb kavicsfoltot találunk a 
felszínen. Dunaharasztinál 104—108 m tszf. magasságban, tehát 8—10 m 
magasan a Duna középszintje felett és néhány méterrel magasabban az 
eddig mért legmagasabb árvízszintnél, kb. 1 km2 kiterjedésű kavicsterasz 
van (Szelényi-telep — Rákócziliget — Petőfitelep között). Ez a magasabb 
kavicsfelszín menedékesen belesimul a környezet alacsonyabban fekvő 
fiatalabb kavicsába és kavicsos homokjába. Helyzete és magassága szerint 
a Duna pleisztocén végi teraszának (városi terasz) tekinthetjük.

Kisebb kiterjedésű teraszdarabok figyelhetők meg Taksony községben 
és Dunavarsánytól Ny-ra a bajai műút mentén. Taksony község közepe 
a soroksári Duna-ágból meredek fallal kiemelkedő magas parton fekszik. 
A templomdomb (115 m) alatt a Dunára néző partfalban 106—108 m 
magasságban 2 m-es kavicsréteg van feltárva, sárga löszszerű kötőanyag
ban. A kavics durvaszemű, kevéssé lapított és a szemek hossztengelyükkel 
merőlegesen állnak. A kavicsréteg legtetején találjuk a legnagyobb szeme
ket (5—6 cm), lefelé vegyes és apró kavicsot. A kavics felett 60 cm vastag
ságban szürke iszapos folyami homok települ, murvacsíkokkal, de helyen
ként ez a borítás hiányzik. Külsőre e teraszdarab a pleisztocénvégi teraszok
nál idősebbnek látszik.

A danavarsányi terasz szépen emelkedik ki a jelenkori ártérből* 
tízméteres relatív magasságkülönbséggel. A bajai műutat a terasz lábánál
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vezették. I t t  két szintben találunk kavicsot. Egyik szint 100—105 m 
körül van a tengerszint felett. Ezen fut a müút. A másik szint 108—110 m 
körüli. Ez utóbbi magasabb kavics jó feltárásban látható az út 27. km- 
kövénél a Varsányi-hegy oldalába mélyített kavicsgödörben. Rétegzett, 
de a rétegsorok dőlnek, zavartak. Felfagyás, szoliflukció jelei figyelhetők 
meg, a kavicsszemeken pedig mészkérgezés.

A terasz a Duna jelenkori síkjára néz meredek peremmel. Az óholocén 
lapos felszínt — amely az előbb említett terasz és a Duna között 100—102 ni 
magasan fekszik a tenger színe felett és D felé haladva 200—300 m széles
ségből Majosháza előtt 2 km-re szélesedik — löszszerü, sárga finom homok, 
sárga löszszerű iszap takarja. Alatta a pannóniai rétegek felszínközeiben 
vannak. 83. sz. fúrásunk 4 m mélységben feltárta azokat. E fúrást köz
vetlenül a dunavarsányi terasz Ny-i lábánál mélyítettük le.

A taksonyi és varsányi teraszdarabok kavicsa a pleisztocén végénél 
idősebbnek látszik. Ugyancsak idősebbnek vették már eddig is az alsó- 
némedi kavicsgödrök hasonló helyzetű kavicsát. Alsónémeditől ÉNy-ra a 
község szélén 104—108 m tszf. magasságban kavicsgödrök találhatók. 
A kavics takaratlanul a felszínen van. Ez a durva és vegyes kavics 14 m 
vastagságú. Benne sok bemosott és koptatott csigát találtunk. A kavics 
alatt közvetlenül, kb. 90 m magasan a tenger színe felett, pannóniai 
rétegsor következett az itt lemélyített 40 m-es kutatófúrásban.

A csigafauna K ö r m e n d y  A. és B a r t h a  F. meghatározása szerint 
felülről lefelé haladva a kavicsban a következő:
a) 300 — 340 cm p a n n o n - p l e i s z t o c é n  Fagotia sp., Viviparus sp., Plan-

orbis planorbis L., Planorbarius sp., Limnoccirdium sp. 
m i o c é n  Tíjmpanotomus cfr. margaritaceus Br ., Pirenellci gam- 
litzensis H ilb ., Pirenellci picta De fr ., Turritella sp.

b )  340 — 350 cm vörös kérgezésű kavicsréteg.
p a n n o n  Viviparus sp., Melanopsis bonéi sturi F u c h s . 
m i o c é n  Turritella sp., Cerithium sp., Meretrix sp.

c) 380 — 390 cm p a n n o n t ó l  p l e i s z t o c é n  végéig . Planorbarius corneus
L., Viviparus sp.
m i o c é n  Cerithium (Vulgocerithium) cfr. europaeum Mag., 
Pirenella cfr. nodosoplicatum H orn., Cerithium sp.

d) 390 — 400 cm m i o c é n  Pirenella picta Defr ., Ostrea sp.

A kavics korát a bemosott fauna legfiatalabb tagjai alapján a pleisz
tocén elejére kell tennünk.

A KÉPZŐDMÉNYEK ISMERTETÉSE

1. Pleisztocén kavics. Pleisztocén korúnál idősebb képződmény a 
bejárt területen felszínen nincsen. A legidősebb réteget a felszínen azok 
a kavicsfoszlányok képezik, amelyek a Pest környéki (szentlőrinci) kavics
mezők folytatásaként a megsüllyedő alföldperemen magasabban marad
tak, és az erózió nem tüntette el őket. Az Alsónémedi melletti kavicsgöd
rökben van legjobban feltárva ez a kavics. Vékony homoktakaró alatt ott 
van Gyálpuszta mellett is és kérdéses, hogy a varsányi terasz kavicsa nem 
sorolandó-e ide?
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Az alsónémedi idős pleisztocén kavics osztályozatlan, vegyes szem
nagyságú, enyhe, vöröses kérgezés, több szemen erős mészkérgezés látható. 
A kavicsszemek nem nagyon gömbölyítettek és nem laposak. Sok szemen 
látszik viselődés, az oldalfelületek kioldódása, kimaródása.

A taksonyi partfal kavicsa és a mai ártér egyes pontjain a felszínen 
található kavics külsőre nagyon hasonlít az alsónémedi kavicsra. Hasonló 
vöröses kérgezés, vegyes szemnagyság, barázdált oldalfelületek jellemzik.

A nagy ártér alacsonyabban fekvő (94—100 m tszf.) kavicsa is osztá
lyozatlan, éretlen alakú és barázdált külsejű. Egészen bizonyos, hogy 
anyaga részben idősebb kavicsokból került ki, amiket a patakok és folyók 
a Budapest környéki idős kavicsmezőkből mostak ki.

Gömbölyítettségi fok mérése a begyűjtött mintákon nem látszik célra
vezetőnek. Az egyes kavicsszemek annyira különböző alakúak, hogy a 
kiadódó átlagos értékek nagymértékben a mintaválasztástól függnek és így 
félrevezetők.

A kőzettani és nehézásványtani elemzések nem egyszerűsítik a kavics
szintek osztályozását. A dunavarsányi és taksonyi teraszok kavicsanyaga 
a legközelebbről jöttnek látszik; bennük a kvarckavicsok súlyaránya 57 és 
64%. Taksony és Kiskunlacháza mellett a fiatalabb kavicstakaró anyaga 
95—92%-ban kvarc. Viszont Bugyi és Délegyháza mellett a még fiatalabb 
helyzetű kavicsok anyagában is 69—78% a kvarc. Kavicsmintáinkban 
— egyetlen kivételével — a mészkőkavicsok aránya jelentéktelen, 0—1%. 
Egyedül a délegyházi kavicsgödörből vett mintában találtunk 8% mészkő
kavicsot. A homokkövek és eruptív kőzetek aránya sem m utat egyezést 
a helyzet és kor szerinti osztályozással. Kiugró magas a homokkövek

1 . táblázat
Kavicsok kőzettani összetétele súlyszázalékban

E lem ző: M i h á l y i  P,-né
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súlyaránya a dunavarsányi terasz kavicsanyagában (37%), a többiben 
10—15% körül jár, a kiskunlacházi mintában 4%. Amfibolandezit legtöbb 
van a Duna—Tisza csatorna megásott szakaszából (Bugyi) vett mintá
ban, tehát a kavicsmező legfiatalabb feltöltésü részén, ugyanitt legmaga
sabb az andezittufa anyaga is. Feltűnő kiugró érték a taksonyi magas 
terasz kavicsában a tűzkő súlyaránya (16%), a többiben 0—2%. Az alsó- 
némedi öreg kavics kőzettani összetételében nem tér el jelentősen a többi 
mintától, egyedül a gránitkavics jelenik meg benne 3—4%-kal, míg a 
többiben a taksonyi terasz kavicsát kivéve (1—2%) gránit nincs.

A kőzettani elemzések néhány példáját (1—1 kg kavicsból végzett 
vizsgálatok eredményét) és három kavicsminta 0,1—2,0 mm átmérőjű 
szemcsefrakciójának nehézásványtani összetételét az 1., 2. sz. táblázatban 
adjuk meg.

2. Pleisztocén homok (folyami és futóhomok). A hátsági részeket a 
térképezett területen mindenütt homok borítja. E hátsági homok pleisz
tocén folyami homok eredetű, de felszíni része futóhomokká alakult át.

2 . táblázat
Nehézásvány összetétel 0,1—2,0 mm szemnagyságból

Elem ző: M ih á l y i  P.-né
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I tt  a Hátság peremén még több helyen megtaláljuk a folyami homokot a fel
színen is ; tovább Ny-ra és D-re haladva mindinkább típusosfutóhom ok van 
a felszínen. I t t  a peremen a futóhomok is átmeneti típusú. A gömbölyített, 
koptatott, csiszolt szemek között sok az éles, fényes szem és sok a csillám.

Bár a holocén térszínt és a hátságot egyaránt a felszínt borító üledékek 
mészben való nagy gazdagsága jellemzi, a pleisztocén folyami- és futó- 
homok-pászták között találunk mésztelent. A szelvényekből azt állapít
hatjuk meg, hogy az ÉNy—DK-i irányú magasabb homokvonulatok teteje 
mésztelen, ami helyi kilúgozódásra mutat.

Néhány pleisztocén folyami- és futóhomokminta szemcseösszetételét 
közlöm (1. ábra), s ezekből látható, hogy e hátságszéli homokok általában 
közép- és aprószeműek. A hátság középső tájain sokkal durvább szemű 
futóhomokot találunk. A futóhomokfelszínen a homok osztályozatlan, 
murvás, löszporos, a mélyebb rétegekben azonban feltűnően osztályozott, 
egyenletes szemnagyságú.

1. ábra. Pleisztocén és holocén futóhom okm inták szemcseösszetétele. Jelmagyarázat: 
1, 3, 7, 15, 16, 57, 59/д. pleisztocén futóhom okm inták Üllő, Ócsa, Inárcs vidékéről. 
17, 18, 19, 37, 42, 46, 47 ,96/b . holocén futóhom okm inták Bugyi, Sári, Taksony vidé

kéről
Fig. 1. Composition granulom étrique des échantillons de sable m ouvant pléistocéne 
et holocéne. Legende: 1, 3 ,1 ,  15, 16, 57, 59/a. échantillons de sable m ouvant pléisto
cene des environs d ’Üllő, Ócsa, Inárcs. 17, 18, 19, 37, 42, 46, 47, 96/b. échantillons 

de sable m ouvant holocéne des environs de Bugyi, Sári, Taksony
Puc. 1. Гранулометрический состав проб плейстоценовых и голоценовых сыпучих 
песков. Легенда: 1, 3, 7, 15, 16, 57, 59/а. пре бы плейстоценовых сыпучих песков из райо
нов сс. Юллё, Оча и Инарч. 17, 18, 19, 37, 42, 46, 47, 96/Ь. пробы голоценовых 

сыпучих песков из оайонов сс. Будьи, Шари и Такшонь.
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A futóhomokot a laposabb, nedvesebb térszíneken a növényzet meg
köti. A humuszsavak és szerves növényi anyag mellett a magas mész- 
tartalom is elősegíti az ún. „kötött коток” kialakulását. A talajosodás 
szempontjából jelentősége nagy, vízáteresztőképessége és vízháztartása 
is más, mint a kötetlen futóhomoké, földtani szempontból azonban a futó
homokkal egy csoportba vehető.

Pleisztocén lösz, homokos lösz. Mint a Duna—Tisza köze É-i részén 
m ásutt is, a térképezett terület futóhomok dombjai között ugyancsak 
ÉNy—DK-i irányú pásztákban megjelenik a lösz is. Ezt a löszt homoko
sabbnak tartják  a dunántúli és alföldperemi„típusos” lösznél, és Sümeghy 
„alföldi lösznek” nevezte el. Sok helyen homokosabb, mint a hegylábak 
finom lösze, de tudni kell azt is, hogy a hegységperemeken és a Dunántúlon 
is számtalan változatát és sok homokos előfordulását találjuk az ún. 
„típusos lösz”-nek is. Térképemen az eddigi Duna—Tisza közi felvételek
nek megfelelően homokos lösznek tüntettem fel a felszíni löszpásztákat, de 
az alábbi szemnagyság-elemzések mutatják, hogy egyes helyeken típusos 
löszről van szó.

Fontosabb megkülönböztetője az alföldi lösznek, hogy mindig kis 
vastagságban fordul elő (1—2 m, ritkán 3—5 m).

Területemen az „ócsai lösz” a legismertebb. A község ÉK-i széle 
mellett levő agyag- és homokbányában szép feltárásban látható. A lösz 
alig bújik ki a felszínre. Jobbról-balról homok takarja. A löszvonulat kes
keny, egyenes hát, és kb. a 120 m-es tszf. magasságban jelenik meg. Ahol a 
térképen alacsonyabban fekvő részen jeleztem löszt, az már átmenet a 
löszös homok felé (2. ábra).

A 15. sz. fúrásban, az Ócsa melletti (DK) Aranyhegy tetején a lösz 
tetejére 1 m-es laza homok borul. Ez a homok gyengén koptatott szemek
ből áll, alacsonyabban fekvő fúrásokban határozottan folyami jellegű. 
A homok alatt 4—5 m vastag löszréteg van. A lösz finom anyagú, falban 
megálló, szemeloszlása a típusosnak nevezett löszhöz teljesen hasonló. 
A kutak falazatlanul állnak benne. Mésztartalma is a lösznek megfelelő. 
A löszréteg alatt löszös homok, majd futóhomok van, és 9,5 m-nél újra a 
felső réteghez hasonló lösz jelentkezik. I tt  is megvolna tehát a többszörös 
löszképződés, és megvannak az ismétlődő talajszintek is (3. ábra).

Hasonló finomságú löszanyagot fúrtunk meg Üllő határában Puszta- 
löbnél (4. fúrás), a felszínt azonban itt a hátság belsejében vastag futó
homok és löszös homok takarja, és a lösz 5—6 m mélységben van, csak 
helyenként kerül közelebb a felszínhez. A lösz elhelyezkedése itt is pász- 
tás, ÉNy—DK-i irányban hosszú, keskeny vonulatokat alkot. Összefüggő 
lösztakaró sem a felszínen, sem a felszín alatt nincsen. Felszíni vagy fel
színközeli löszfoltokat találtam a hátságon Inárcs közelében is. A felszínen 
túlnyomóan futóhomok van, de a kutak több helyen béleletlenül falban 
állnak, és a fúró is szép löszanyagot hoz fel.

Pleisztocén löszös homok. A hátsági lösz fel- és lefelé egyaránt homokba 
megy át. Ez a homok a lösz feküjében mindig löszös finomhomok. A lösz 
fedőjében a futóhomok vagy folyami homok nagyon gyakran löszporral
20  Földtani Intézet Évi Jelentése — 7
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2. ábra. Az ócsai löszfal két ré
tegsora. —  a. 14/a. feltárás, kb. 
115 m tszf. — 1. 0—30 cm barna 
vályog, 2. 30— 140 cm fakósárga 
lösz vörös erezés, 3. 140— 200 cm 
világosszürke vöröseres ta rka  
lösz, 4. 200—230 cm vörösessárga 
lösz, alján 3 cm sötétvörös esik,
5. 230—280 cm fakósárga lösz, 
alul sötétsárga, erősen csigás,
6. 280—330 cm lilásszürkés, 
barna foltos, csigás lösz (II. ta la j
vízszint), 7. 330—400 cm szürke, 
löszös, finom homok (talajvíz. 
6— 7 m). — b. 15. fúrás, kb. 
117 m tszf. — 1. barna, gyengén

k ö tö tt humuszos homok, 2. világosbarna, humuszos, löszös homok, 3. fakósárga 
lösz, gyengén összeálló, 4. fehéressárga, mészkonkréciós lösz, 5 élénksárga lösz, 6. 
fakósárga lösz, 7. fehéresszürke porló lösz, 8. fehéressárga lösz (homokosodik), 9. 
fehéressárga lösz (homokosodik), 10. világosszürkés sárga homokos lösz, 11. világos- 
szürke löszös finom homok, 12. világosszürke, gyenge, osztályozatlan futóhomok 
(humuszcsomók, II. talajvízszint), 13. világos szürkéssárga, laza, osztályozatlan 
finom futóhomok, 14. szürkéssárga, laza, osztályozatlan futóhomok, 15. szürkéssárga,, 
laza, osztályozatlan apró futóhomok, 16. élénksárga, osztályozatlan folyami finom 
homok, 17. világosbarna, iszapos humuszos finom csillámos homok, 18. barna humu

szos finom homok, 19 sárga homokos lö s z .-------------talajvíz
Fig. 2. Deux séries du m ur de loess d ’Ócsa. — a. Ouvertüre №. 14/a, á 115 m d ’alti- 
tude absolue. — 1. 0 á 30 cm argile seche, brune, 2. 30 á 140 cm loess jaune bléme, 
ä veines rouges, 3. 140 á 200 cm loess bigarré, gris clair, a veines rouges, 4. 200 á 230 
cm loess jaune rougeátre, une bande rouge foncé de 3 cm dans sa partié  inférieure, 
5. 230 á 280 cm loess jaune bléme, dans sa partié inférieure jaune foncé, a beaucoup 
de coquilles, 6. 280 á 330 cm loess coquillier, gris violacé, a taches brunes (niveau Jnp 
II de l ’eau souterraine), 7. 330 ä 400 cm sable fin, gris, á loess (eau souterraine de 6 a 
7 m). — b. Forage JYs 15 a 117 m d ’altitude absolue. — 1. sable á humus, brun, peu 
lié, 2. sable a humus et loess, brun clair, 3. loess jaune bléme, peu consistant, 4. loess 
jaune blanchátre, á concrétions calcaires, 5. loess jaune vif, 6. loess jaune bléme, 7. 
loess friable gris blanchátre, 8. loess jaune blanchátre (devenant saubleux), 9. loess 
jaune blanchátre (devenant sableux), 10. loess sableux, jaune, grisátre clair, 11. 
sable fin a loess, gris, clair, 12. sable m ouvant, non classé, faible, gris clair 
(noeuds d ’humus, niveau № II de l ’eau souterraine), 13. sable m ouvant fin, 
non classé, láche, jaune grisátre clair, 14. sable m ouvant non classé, láche, jaune 
grisátre, 15. sable m ouvant fin, non classé, láche, jaune grisátre, 16. sable flu- 
viatile, fin, non classé, jaune vif, 17. sable fin, á mica, a hum us et vase, brun
clair, 18. sable fin, ä hum us, brun, 19. loess jaune, sab leux .------- —— niveau de

l ’eau souterraine
Рас. 2. Две толщи лессовой стены у с. Оча. — а. Обнажение № 14/а, ок. 115 м н. у. м. 
— 1. 0—30 см бурый саман, 2. 30—140 см бледножелтый лесс с красными жилками,
3. 140—200 см светлосерый пестрый лесс с красными жилками, 4. 200—230 см красно
вато-желтый лесс, внизу темнокрасная полоса мощностью в 3 см, 5. 230—280 см бледно-
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желтый, внизу темножелтый лесс с значительным количеством брюхоногих моллюс
ков, 6. 280—330 см лиловатосерый лесс с бурыми пятнами и гастроподами (II. уровень 
грунтовой воды), 7.330—400 см серый, лессовый тонкий песок (грунтовая вода б—7 м). 
— Ь. Бурение 15, ок. 117 м н. у. м. — 7. бурый, немного связный гумусовый песок, 
2. светлобурый, гумусовый лессовый песок, 3. бледножелтый, немного уплотняющийся 
лесс, 4 . белесоватожельтый лесс с известковыми конкрециями, 5. яркожелтый лесс, 
6. бледножелтый лесс, 7. белесоватосерый пылеватый лесс, 8. белесоватожельтый лесс' 
превращающийся в песок, 9. белесоватожельтый лесс, превращающийся в песок, 
10, светло-сероватожелтый песчаный лесс, 7 7. светлосерый лессовый тонкий песок’ 
12. светлосерый, немного сортированный сыпучий песок (комки гумуса, П-ой уровень 
грунтовой воды), 13. светло-серовато желтый, рыхлый, несортированный тонкий сы
пучий песок, 14, сероватожелтый, рыхлый, несортированный сыпучий песок, 15. 
сероватожелтый, рыхлый, несортированный мелкий сыпучий песок, 16. яркожелтый 
несортированный тонкий речной песок, 77. светлобурый, илисто-гумусовый, тонкий 
слюдистый песок, 18. бурый, гумусовый тонкий песок, 19. желтый песчаный лесс. 

---- -------  уровень грунтовой воды

3. ábra. Az ócsai lösz szemcseösszetétele. Jelmagyarázat: f a típusos lösz szemcse
összetételi görbéje sok dunántúli m inta elemzése alapján. 14/a ócsai feltárás lösze, 
2,0— 2,5 m-ből, 14/b-l ócsai feltárás lösze 1,6— 1,8 m-ből, 14/b-2 ócsai feltárás lösze 

2,7— 2,8 m-ből, 15. ócsai fúrás lösze 2,2—2,3 m-ből

Fig. 3. Composition granulométrique du loess d ’Ócsa. Légende: f courbe granulo- 
m étrique de loess typique, sur la base de quantité  d ’analyses des échantillons trans- 
danubiens. 14/a loess de Couverture d ’Ócsa, de 2,0 a 2,5 m, 14/b-l loess de Couver
ture d ’Őcsa de 1,6 a 1,8 m, 14/b-2 loess de Couverture d ’Ócsa de 2,7 á 2,8 m, 15. loess 

du forage d ’Ócsa de 2,2 a 2,3 m

Рис. 3. Гранулометрический состав лесса с. Оча.Легенда: [ Кривая гранулометричес
кого состава типичного лесса на основании анализа многочисленных проб, взятых в 
Задунайском крае. 14/а лесс обнажения с. Оча, 2,0—2,5 м, 14/Ь—1 лесс обнажения 
с. Оча 1,6—1,8 м, 14/Ь—2 лесс обнажения с. 0ча 2,7—2,8 м, 15. лесс бурения в с.

Оча, 2,2—2,3 м
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kevert és meszes kérgezésű. Ez utóbbit térképeztük löszös homoknak. 
Határai elmosódottak a meszes futóhomokba, kötött futóhomokba való 
fokozatos átmenet miatt.

Holocén kavics és folyami homok. Azokat az óholocén nagy medreket, 
amelyek területemen ágaznak ki a mai Dunából, helyesebben: amelyek
ből a Duna lassan mai helyére, Ny-ra vándorolt, itt  a Duna—Tisza köze 
É-i részén kavics tölti meg. Ez a kavics helyenként a pleisztocén folyók 
lesüllyedt kavicsára telepedett. Elterjedése nagy, és több helyen egészen 
a felszín közelében van. Külső megjelenésében egyáltalán nem mutat 
fiatal kavics jelleget. Szemei erodáltak, rovátkoltak, a puhább részek 
kimállottak, tufakavics vagy gyorsabban málló anyag alig van a szemek 
között. Láthatóan az óholocén Duna a part környéki idős kavicsmezők
ből mosta ki hordalékának nagy részét. Kőzettani összetételüket 1. a 
pleisztocén kavicselemzések mintáinál (Bugyi, Délegyháza, Kiskunlac- 
háza) (1. táblázat).

A medrekben és azok partjain folyami homok van. Leginkább finom 
homok. A szelek mozgató erejének az iszapos finom homok jobban ellen
áll, mint a durvább homok. Ennek szemcséi közül ui. kiszáradás után a 
finom anyagot kiszitálja a szél, és az így kötetlenül maradt nagyobb sze
mek szintén mozgásba jönnek.

Holocén futóhomok és löszös homok. A nagy dunai árteret a régi medrek 
mentén ÉNy—DK-i irányú futóhomokdombok kísérik. Néha tekintélyes rela
tív magasságot (10—15 m) érnek el, rendszerint azonban 4—5 m-re kiemel
kedő vonulatok. Feküj ükben folyami homokot és kavicsot találunk. A régi 
medreket kísérő vonulatok mellett ezekre keresztirányban nagyobb foltok
ban is felhalmozódik helyenként a futóhomok éppúgy, mint a Hátságon. 
E foltok kialakulása szerkezeti vonalakkal kapcsolatos. A medencealjzat 
leszakadásának vonalai keresztirányban haladnak a felszíni dombok csa
pására, és befolyásolják a felszíni formák legfrissebb alakulását is.

A holocén futóhomok szemnagysága is igen egyenletes, osztályozott. 
A felszíni anyagban uralkodó a közepes és apró szemnagyság (1. a pleiszto
cén és holocén futóhomokminták szemcseösszetételét az 1. ábrán).

A holocén térszínen ugyanúgy előfordul a futóhomoknak humusz
savakkal, mésszel kötött fajtája, mint a pleisztocén hátságon.

A kötött homok legtöbbször löszös homok. Finom por az osztályo
zásán homokban mindig van. Nehezen választható el a meszesség a löszös- 
ségtől, mert a mész a homok legfinomabb frakciójának szemeire rakódik rá, 
éppen úgy, mint a lösznél.

Holocén lösziszap. A Duna-völgyben térképező geológusok mindegyiké
nek feltűnt a holocén ártereken található fakósárga színű, porózus, könnyű, 
löszszerű anyag, amely gödrökben meredek falban áll, függőlegesen repede
zett, mészgazdag poranyag. Sümeghy J. holocén lösznek tekintette, Bulla 
B. átmosott lösznek, Miháltz I. öntésiszapnak. Külső megjelenésében 
mindenképpen löszszerű, viszont helyzete szerint folyami lerakódás. Nagy 
kiterjedésben fedi a Duna jelenkori völgyét, de leginkább a mai Duna part
vonalát kísérő magasabb padiatokon találjuk meg löszszerü kifejlődésben.



309

Területemen egyik legjobb feltárása Majosháza mellett, a vályoggödrök
ben található. Ez a löszszerű iszapanyag alakul át mésziszappá a magas 
talajvizű területeken, és ez szikesedik a Duna É-i felében.

A mai Duna-völgy több helyén ez a löszanyag a típusos löszhöz szemcse
összetételre egészen közel áll, vagy éppen teljesen megegyezik azzal; egyes 
helyeken az is elképzelhető, hogy pleisztocén lösz-szigetek maradtak meg. 
Erre már az 1950-es dunavecsei jelentésemben utaltam. Máshol viszont

4. ábra. Holocén löszanyagok szemcseösszetétele. — f ideális löszgörbe. 67/1. 
K iskunlacháza, Nagykátói-hegytől N y-ra 2 km-re 70—30 cm mélységből. 118/b. 
Tököl, Anna-kápolna, jelenlegi D an a-ártér. 69. K iskunlacháza, domb vasútállom ás
nál, műútkeresztezés. 96/a. Szigetújfalu, jelenlegi D una-ártér. 86/b. Majosháza, 
vályoggödör, a község DK-i szélén. 1 0 7 /a -l. Majosháza, község közepe (200— 210 
cm mélységből). 107/a-2. M ajosháza község közepe (300—310 cm mélységből). 
67/a. K iskunlacháza, N agykátói-hegytől N y-ra 2 km (110— 120 cm mélységből). 
Fig. 4. Granulométrie des loess holocenes. — f courbe de loess idéale. 67/1. K iskun
lacháza, 2 km a l ’W du m ont N agykátó, de 70 á 80 cm de profondeur, 118/b. Tököl, 
chapelle Anna, actuellement terrain  d ’inondation  du Danube. 69. K iskunlacháza, 
colline prés de la station ferroviaire, crois ement de la route, 96/a. Szigetújfalu, 
actuellem ent terra in  d ’inondation du D anube, 86/b. Majosháza, fosse d ’argile seche, 
au SE du village. 107/а-l, M ajosháza, centre du village (de 200 a 210 cm de profon
deur), 107/a-2. Majosháza, centre du village (de 300 a 310 m de profondeur). 67/a. 
Kiskunlacháza, 2 km á TW du m ont N agykátó (de 110 a 120 cm de profondeur). 
Рис. 4. Гранулометрический состав голоценовых лессов.— /идеализированная кривая 
лесса. 67/1. Кишкунлацхаза, на 2 км к западу от горы Надькатои, (из глубины 70—80 
см), 118/Ь. Тёкёл, часовня Анна, в настоящее время пойма реки Дунай, 69. Кишкун
лацхаза, холм у железнодорожной станции, пересечение шосс ейной дороги, 96/а. 
Сигетуйфалу, в настоящее время пойма реки Дунай, 86/Ь. Майошхаза, саманная яма 
на юговосточной окраине села, 107/а-1. Майошхаза, средняя часть села (из глубины 
200—210 см), 107/а-2. Майошхаза, средняя часть села (из глубины 300—310 м), 67/а. 
Кишкунлацхаза, на 2 км к западу от горы Надькатои (из глубины ПО—120 см).
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kétségtelenül jelenkori ártéri üledék, szemcseösszetétele hasonló a lösz
görbéhez, ill. az „ideális” löszgörbétől való eltérése nem nagyobb és nem 
más jellegű, mint amilyent a „típusos” lösz különböző előfordulásainál 
láthatunk.

Szemcseösszetételét néhány mintában a 4. ábrán mutatjuk be.
Holocén mésziszap és mésziszapos homok. A Duna-völgyben a felszínt 

borító minden anyag rendkívül meszes. A nagy és változatos felszínű ártér 
mederlaposaiban a mészanyag különösen feldúsul, és egy-két deciméteres 
vastagságú mésziszappá sűrűsödik a felszín alatt. Valószínű, hogy a talaj
víz magassága és a víztükör ingadozása a felszín közelében hozzájárul a 
mészanyag feldúsulásához.

A mésziszap homoktalajban nem önálló rétegként jelentkezik, hanem 
átjárja a finom folyami homokot. Ilyen mésziszapos homokot találunk a 
térképezett területen a tőzeg feküjében. Általában a mésziszap az óholo- 
cén medrek kísérője, míg a szikesek az újholocén ártereken alakultak ki.

Szikes lösziszap. Ahol a Duna kilép az Alföldre, a Csepel-sziget É-i 
csúcsa körül szikesedés nincsen. Amint D-ebbre haladunk, és a jelenkori 
árterek több kilométer szélességben szétterülnek, megjelenik a szik. Kis- 
kunlacházától és Bugyitól D-re már nagy szikes legelőket találunk. A lapos 
lösziszap-felszínek szikesednek a jelenkori nagykiterjedésű árterületeken. 
A szikes rétegek feküjében legtöbbször ott találjuk a mésziszapfelhalmozó- 
dást is.

Öntéstalajok. Alföldi térképeink jelkulcsa öntésagyagot, öntésiszapot, 
öntéshomokot is tartalmaz. Tulajdonképpen a holocén felszín anyaga 
mind öntés, mégis a legfrissebb, talajosodás szempontjából még éretlen 
anyagokat soroljuk ide. A jelenlegi élő vízfolyásokat kísérik végig, és leg
többször el sem különíthetők anyaguk szemnagysága szerint, mert az iszap 
és homok, iszapos homok és agyagos iszap kis területfoltokon belül változik.

Tőzeg és tőzegsár. A Duna óholocén nagy medrét mésziszap béleli ki, 
s abba tőzeg települt. A talajvíz ma is 60 cm átlagos magasságban áll ezen 
a területen. A tőzeg vastagsága néhány decimétertől 1 —1,5 m-ig válto
zik, és kitermelésre alkalmas. Az Ócsa melletti terület nagy részén már le is 
termelték.

A FELSZÍN  VÍZRAJZA ÉS A TALAJ VÍZVISZONY OK

A Duna—Tisza közi felszíni vízrajzi viszonyok két alapvonást m utat
nak. A pleisztocén és holocén képződmények fő csapásiránya egyaránt 
ÉNy—DK-i és csak a legfrissebb formák mutatnak néhol É —D-i elnyúj- 
tottságot (pl. a soroksári Duna-ág középső részével párhuzamosan futó 
dünedombok). Az ÉNy—DK-i irányra közel merőlegesen, de nem mindig 
egyenes vonalban, hanem zeg-zugosan, fogásán, szintén szerkezeti vonalak 
futnak. Az ÉNy—DK-i fő csapásirány vonalai feltűnően egyenesek, 
határozottak, nagy területen egymással közel párhuzamosak. A rájuk 
keresztbe haladó vonalak nem összefüggők, hanem meg-megszakadozók, 
kevésbé határozottak, és nem mindig iránytartó ismétlődései egymásnak.
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Mégis ezek jelentik a fő szerkezeti vonalakat, az alaphegység lépcsős le
süllyedésének nyomait.

A felszíni vízrajz ezekhez a formákhoz igazodik. A régebbi állandó 
és mai időszakos vízfolyások az ÉNY—DK-i irányú fővonalakat követik. 
A DNy—ÉK-i vonulatba vizenyős laposok ülnek bele, s azokból D-en hir
telenebb emelkedéssel ormok ugranak ki, É-ról pedig menedékes lejtők 
vezetnek beléjük. Kis, finom vonalakban déldunántúli relief ez.

Egyik lezökkenési vonal Taksony—Dunaharaszti—Gyál—Vecsés alatt 
nyomozható; egy második Dunavarsány—Alsónémedi között; egy 
további Áporka és Ócsa között mutatkozik; erőteljes mélyvonal jelentke
zik a felszíni és felszínalatti vizek elhelyezkedésében Dömsöd—Bugyi—Sári 
között. Ebbe illeszkedik a soroksári Duna-ág dömsödi nagy kanyarulatá
nak ÉK —DNy-i vonala.

Az ÉNy—DK-i irányban haladó futóhomokdombok között vizenyős 
laposok, időszakos vízfolyások vannak. Ezek láncolatát szaggatják meg a 
keresztbe haladó mélyedések és keresztbe haladó, legyezőszerűen szétterjedő 
nagyobb homokfelhalmozódások. Ezeket a keresztbe haladó mély vonala
kat a belvízlevezetés felhasználta. Mesterséges csatornák, árkok vezetik 
le az ÉNy—DK-i laposok vizét keresztirányban lépcsőről lépcsőre haladva 
a Duna felé (pl. Dömsöd—Sári övcsatorna).

Állandó vízfolyás a területen a Dunán kívül nincsen. A régi medrek 
és csatornák csak nedves időszakban szállítanak vizet, kivéve ahol mester
séges duzzasztás és vízellátás van. A Duna—Tisza hajózó- és öntöző
csatorna Sáriig épült meg, s itt belekapcsolódik a Dunavölgyi Főcsatornába; 
ebben a nagy csatornarendszerben ma állandóan tartanak vizet.

A talajvíz a holocén ártéren magasan, a felszínhez közel áll. Csak a 
magasra felhalmozott futóhomokdombokban kell 6—8 m-re — kivételesen 
még többre — ásni vízért. A terület túlnyomó részén 1—3 m-re vizet 
kapunk. A Hátságon más a helyzet. Ott a homokbuckák vápáiban közel 
van a talajvíz a felszínhez, a homokbuckákban magukban sincs mélyen. 
Legmélyebben (8—10 m) a löszpászták alatt (Ócsa, Inárcs) találjuk a talaj- 
víztükröt.

A talajvíz általános lejtésiránya nagy vonalakban megegyezik a dom
borzatéval. Az ÉK —DNy-i irányú harántmélyedések m iatt azonban a 
csapásirányú (ÉNy—DK-i) dombokban a talajvízszint tengerszintre át
számított magassága egy-egy szakaszon ÉNy felé m utat lejtést, tehát az 
általános lejtésiránnyal ellentéteset.

A Duna jelenkori árterén kavicsban áll a talajvíz. Utánpótlást egy
részt a Duna völgytöltelékébők másrészt a Hátság felől kap. A Hátságon 
finom és aprószemű homok a víztartó, és vizét a Pest környéki kavicsból, 
homokból kapja. Mindkét területen a helyi csapadékvíz is táplálja a talaj
vizet ott, ahol annak tükre közel van a felszínhez és a víztartó réteget nem 
fedi záróképződmény (többméteres löszréteg, réti agyag, mésziszap, szikes 
iszap).

A Hátságon és a Csepel-sziget nagyobb részén a talajvíz uralkodó sója 
a magnéziumhidrokarbonát. A Budapest D-i határán húzódó kavics



mezőkből kalciumhidrokarbonátos víz érkezik a Duna-völgybe, és ugyan
ilyen jellegű a Dunából elszökő víz is. A Kiskunlacháza—Bugyi—Sári 
vonalától D-re elterülő nagy síkságon rossz lefolyási viszonyok között és a 
felszínhez közeli talajvízállás mellett a nátriumhidrokarbonátos talajvíz 
válik uralkodóvá. Feltűnően magas a talajvízben a nitráttartalom, még a 
nem sűrűn lakott területen levő vagy egyébként helyi szennyeződésnek ki 
nem te tt kutakban is.

5. ábra. A térképezett terü let és az áttekintő  fúrásszelvény helyszínrajza. Jelmagya
rázat: A /a—А/с szelvényirány.

Fig. 5. Plan du territoire lévé et de la coupe schématique. Légende: A /a—A c
direction de la coupe.

Рис. 5. Схематический план картированной территории и обзорного бурового разреза. 
Легенда: А/а—А/с направление разреза.

A terület földtani és talajvízviszonyainak áttekintő szemléltetésére 
egy sekélyfúrásokból összeállított DNy—ÉK-i irányú áttekintő szelvényt 
és helyszínrajzot mellékelek (XXII. a—c melléklet és 5. ábra).


