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ÜLEDÉKKŐZETTANI VIZSGÁLATOK 
A DOROGI-MEDENCE NY-I RÉSZÉN 

(MOGYORÓSBÁNYA) LEMÉLYÍTETT TÉRKÉPEZŐ 
FÚRÁSOK PLEISZTOCÉN MINTAANYAGÁN

í r t a :  S á r k ö z in é  F a r k a s  E r z s é b e t

A Földtani Intézet Igazgatósága 1957 nyarán megbízott a J askó  S. 
geológus mogyorósbányai felvételi területén lemélyített fúrások negyed
kori anyagának üledékkőzettani feldol
gozásával.

A feldolgozáshoz alapul vett fúrá
sok helyszínrajza az 1. ábrán látható.

A vizsgálatok célja annak meg
állapítása volt, hogy területünkön mi
lyen fontosabb kőzetfajtákat lehet el
különíteni a pleisztocénen belül.

A negyedkori takaró vékony lepel
ként borítja a térszínt. Általában a 
nagyobb térszíni kiemelkedések enyhe 
lejtésű oldalát fedi. Vastagságát a 
lemélyített kézifúrások alapján ismer
jük. Átlagos vastagsága 5—15 m kö
zött ingadozik, legnagyobb vastagsága 
20,20 m.

Legnagyobb mennyiségben eolikus 
eredetű lösz fordul elő. Uralkodó a 
dunántúli löszfajtákra jellemző, kissé 
tömöttebb szerkezetű, gyengén homo
kos, kőzetlisztes lösz.

Ha összehasonlítj uk a minták szem
cseösszetételét a jellegzetes alföldi lösz
mintákéval, azt látjuk, hogy ezek 
kevésbé osztályozottak. A dunántúli 
löszfajtákra jellemző dúsulás a 0,02 mm 
átmérőnél kisebb frakcióban, nagyobb 
mértékű diagenezist tükröz.

1. ábra. Mogyorósbánya környéki 
fúrások helyszínrajza

Jelmagyarázat: 1. holocén, 2. pleisztocén, 
3. pliocén, 4. oligocén, 5. eocén. О M-31 =  

fúrás helye.
Fig. 1. Site plan of the bore holes in 
the surroundings of Mogyorósbánya
Explanation: 1. Holocene, 2. Pleistocene, 
3. Pliocene, 4. Oligocene, 5. Eocene. О M-31 =  

site of the hole.
Рас. 7. План местности буровых 
скважин, заложенных в окрестностях 

с. Модьорошбанья
Легенда: 1. голоцен, 2. плейстоцен, 3. плио
цен, 4. олигоцен, 5. эоцен. 0^1-31 =  место 

скважи.



470 SÁRKÖZ INÉ F AR K A S E.

A Dunántúlon a lösz diagenezise fokozottabb, mint az Alföldön, 
és ez azzal magyarázható, hogy a Dunántúlon már a pleisztocénben is 
csapadékosabb volt az éghajlat. Ennek következtében a megkeménye- 
dés és a szemcsék mészbekérgeződése is erősebb. Ez az iszapolásnál 
részben különválik és a 0,01—0,02 mm átmérő közötti részleg dúsulását 
eredményezi, amely sok esetben az összeggörbén mellékmaximumként 
mutatkozik.

A pleisztocén szelvényen belül legnagyobb mennyiségben előfor
duló kőzetfajták vizsgálati adatait kőzetfajtánként csoportosítva az 
1. és 2. táblázatban foglaltam össze.

1. táblázat

Szemnagyság-összetétel súlyszázalékban
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Az 1. táblázatból kitűnik, hogy a legnagyobb dúsulás a típusos 
lösz-szemnagyságnál (0,02—0,06 mm átmérő között) van. A médián 
nagysága (1. táblázat) 0,03—0,038 mm 0  között változik, szintén 
a típusos lösz-szemnagyság tartományában. A dúsulás mértéke is meg
felel a lösz kritériumának, ugyanis ebben az értékközben 51 — 56% között 
változik a gyakorisági százalék. A kőzet karbonáttartalm a valamivel 
nagyobb, mint a típusos löszé, átlagosan 20—30% között változik.

A kőzet osztályozottságát kifejező mértani quartális eltérés 1,60— 
1,88 között változik. A D. P. T r ask  által kidolgozott osztályozottsági 
fokozatok szerint a kőzet igen jól osztályozottnak tekinthető. Ez is

Szemnagyság-paraméterek és karbonáttartalom
2. táblázat
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összhangban áll a típusos löszről mondottakkal. Hasonlóképpen a típu
sos lösznek felel meg a gyakorisági görbe csaknem teljesen szimmetrikus 
volta is (2. ábra). Ezt fejezik ki a mértani ferdeség (Fg) értékei (2. táb
lázat), amelyek az egységtől csak csekély mértékben térnek el. Az el
térés általában a kisebb szemnagyságú frakció felé irányul, az utólag

2. ábra. A típusos lösz összeggörbéi
Jelmagyarázat: 1. Sz. 9. fúrás (1,6—4,6 m); 2. M. 4. fúrás (10,2—12,8 m); 3. M. 18. fúrás (3,0—4,6 m),

Fig. 2. Cumulative plots of typical loess
Explanation: 1. bore hole Sz. 9. (1,6—4,6 m); 2. bore hole M. 4. (10,2—12,8 m); 3. bore hole M 18

(3,0—4,6 m).
Puc. 2. Кумулятивные кривые типичного лесса

Легенда: 1. скважина Sz. 9. (1,6—4,6 м); 2. скважина М. 4. (10,2— 12,8 м); 3. скважина М. 18. (3.0—4,6 м).

vegyi kiválás révén dúsult karbonáttartalom növelte meg a kisebb 
szemnagyságú frakció mennyiségét.

A közetlisztes lösznél (3. ábra) az átlagos szemnagyság (médián) 
0,023—0,024 mm 0-re csökken. A típusos lösznél kevesebb karbonátot 
tartalmaz. Ebből következik, hogy a típusos löszhöz képest a homok- 
szemcsék szemnagysága csökkent. A kőzetlisztes lösz keverékkőzet jel
legű, osztályozottsága már nem olyan mértékű, mint a típusos löszé 
volt. Az osztályozottsági érték 2,06—2,31 között ingadozik.

A homokos kőzetlisztes lösznél (4. ábra) a kőzet osztályozottsága
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tovább csökken. A típusos löszfrakció mellett a kőzetliszt és a finom
homok frakció a kőzetlisztes löszhöz képest szaporodik. Az osztályozott- 
ság 2,50—2,58 közötti értékre növekszik. A finomhomokos frakció 
dúsulása következtében az átlagos szemnagyság 0,027—0,043 mirt 
0-re növekszik.

3. ábra. A kózetlisztes lösz összeggörbéi
Jelmagyarázat: 1 .  Sz. 9. fúrás (16,6—17,6 m); 2. Sz. 9. fúrás (24,4—25,3 m); 3. M. 4. fúrás (2,0— 3,8 m).„

Fig. 3. Cumulative plots of silty loess
Explanation: 1. bore hole Sz. 9. (16,6—17,6 m); 2. bore hole Sz. 9. (24,4—25,3 m); 3. bore hole M. 4.

(2,0—3,8 m).
Puc. 3. Кумулятивные кривые алевритистого лесса

Лег<тда: 1. скважина Sz. 9. (16,6— 17.6 м); 2. скважина Sz. 9. (24,4— 25.3 м); 3. скважина М. 4.
(2,0—3,8 м).

A homokos löszben (5. ábra) a legjobban dúsuló frakció (modus) 
még a lösz szemnagysági közébe esik (0,02—0,06 mm 0). Az átlagos 
szemnagyság fokozatosan 0,040—0,056 mm 0-re növekszik. Ez a kőzet
típus viszonylag osztályozottabb a homokos kőzetlisztes lösznél és* a 
kőzetlisztes lösznél. Karbonáttartalm a nagyjából a löszök karbonát
tartalm ának felel meg.

A homokba való átmenet következő tagjaként a fúrásokban elő
forduló löszös homokot (6. ábra) vizsgáltam. A löszös homokmintáknál 
a szemnagyság tovább növekszik, eléri a 0,051—0,078 mm 0 -t. A leg-
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inkább dúsuló frakció a finomhomok területére esik. A kőzet karbonát
tartalm a 13—23% között változik, feltűnő módon kisebb, mint az előbb 
ismertetett kőzetcsoportokban. A kőzet osztályozottsága valamivel 
kisebb a típusos löszénél, azonban még mindig jól osztályozott kőzetnek 
tekinthető. (Az osztályozottsági együttható 1,7—2,9 között változik.)

4. ábra. A homokos kőzetlisztes lösz összeggörbéi
Jelmagyarázat: 1. Sz. 2. fúrás (4 ,2— 6,0  m ); 2. M. 18. fúrás (1 ,3—3 ,0  m ); 3. M. 18. fúrás (4 ,6—4,8 m).

Fig. 4. Cumulative plots of sandy-silty loess
Explanation: 1. bore hole Sz. 2. (4 ,2— 6,0  m ); 2. bore hole M. 18. (1 ,3— 3,0  m ) ;  3. bore h o le  M. 18

(4 ,6— 4 ,8  m ).

Puc. 4. Кумулятивные кривые песчанисто-алевритистого лесса
Легенда: 1. скважина Sz. 2. (4,2—6,0 м); 2. скважина М. 18. (1,3—3,0 м); 3. скважина М. 18. (4,6—4,8 м).

A homokmintákban (7. ábra) az átlagos szemnagyság 0,1—0,5 mm 
0-ig növekedett; a kőzetet részben apró-, részben középszemű homok
nak kell minősítenünk. Típusos homoknak még ez sem tekinthető, 
jelentős mennyiségű (7—17%) karbonáttartalm a miatt. Ez az apró- 
és középszemcsés homok jól osztályozott kőzetnek bizonyult. (Az osz
tályozottsági együttható 1,46—1,72 között változik, eléri a típusos lösz 
osztályozottságának értékét.)

Az üledékes kőzettani vizsgálatok a megvizsgált löszminták at-
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moklasztikus eredetét bizonyítják. A homok azonban m ár többféle 
módon keletkezhetett. A kérdés megoldása érdekében ha t hom okm intán 
kopta to ttság i vizsgálatokat végeztem a MiHÁLTz-féle módszerrel. A vizs
gálat eredményeit a 3. táb lázat tartalm azza.

A koptatottság mérvét jelző Ki-érték 2,85—3,01 között mozog,

1 -------  2 -------  3--------  4 .........

5. ábra. A homokos lösz összeggörbéi
Jelmagyarázat: 1. Sz. 9. fúrás (7,6—9,6 m); 2. Sz. 9. fúrás (9,6—11,6 m); 3. Sz. 9. fúrás (27,3—30,0 m);

4. M. 4. fúrás (3,8—10,2 m).
Fig. 5. Cumulative plots of sandy loess

Explanation: 1. bore hole Sz. 9. (7,6—9,6 m); 2. bore hole Sz. 9. (9,6—11,6 m); 3. bore hole Sz. 9. (27,3— 
30,0 m); 4. bore hole M. 4. (3,8—10,2 m).

Puc, 5. Кумулятивные кривые песчанистого лесса
Легенда: 1. скважина Sz. 9. (7,6—9,6 м); 2. скважина Sz. 9. (9,6— 11,6 м); 3. скважина Sz. 9. (27,3—30,0

м); 4. скважина М. 4. (3,8— 10,2 м).

ami azt mutatja, hogy a homokminták koptatóttsága tekintetében lénye
ges különbség nincs. A koptatottsági együtthatóból kitűnik, hogy a ho
moktartalom zöme eolikus eredetű, ehhez alárendelt mennyiségben vízi 
szállítású homok keveredett. A koptatottsági együttható értéke mellett 
a homokminták jelentős karbonáttartalm a is a homokrétegek eolikus 
eredetét bizonyítja.

Néhány homokmintából mikromineralógiai vizsgálatot végeztem, 
amelynek eredményeit a 4. táblázat tartalmazza.
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A kőzetek nehézásvány-tartalma elég jelentős. A nehézásváíny- 
társaságban a metamorf kőzetekből származtatható ásványok dú- 
sulnak.

A terület É-i részén a pleisztocén Duna-teraszból három kavics
mintát vizsgáltam meg. A megvizsgált Sz. 10., 11., 12. térképező fúrás ne-

6. ábra. A löszös homok összeggörbéi
Jelmagyarázat: 1. Sz. 2. fúrás (2,6—3,7 m); 2. Sz. 9. fúrás (11,6—15,6 m); 3. Sz. 9. fúrás (15,6—16,6 m)..

Fig. 6. Cumulative plots of loessy sand
Explanation: 1. bore hole Sz. 2. (2,6—3,7 m); 2. bore hole Sz. 9. (11,6— 15,6 in); 3. bore hole Sz. 9*

(15,6—16,6 m).
Рас. 6. Кумулятивные кривые лессового песка.

Легенда: 1. скважинавг. 2. (2,6—3,7 м); 2. сквашина Sz. 9. (11,6— 15,6 м); 3. скважина Sz. 9.
(15,6— 16,6 м).

gyedkori anyaga az eddig ism ertetett fúrásoktól eltérő fáciesű területet je
löl. Ezek a fúrások az ősi Duna-meder árterületére esnek, ahol a paleogén 
képződményekre az egykori Duna-meder ártéri üledékei (kavics, homok) 
települnek. A térképező fúrásokban a pleisztocén rétegek vastagsága egyen
letes, 6—8m között változik. A rétegsor a térképező fúrásokban 1,5—3,0 m 
vastagságú durva kavicsréteggel kezdődik. A kavicsréteg felett változó 
szemnagyságú folyóvízi homok, iszapos homok, agyagos homok egy
mással sűrűn váltakozó rétegei következnek.
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Részletes vizsgálat tárgyává tettein a pleisztocén rétegösszlet alján 
települő .kavicsréteget, amelyet települési helyzete alapján ősi Duna- 
terasznak minősítettem.

A kavicsanyagon szemnagysági vizsgálatokat végeztem. A vizs
gálatok szemléltető!)!) kiértékelhetősége végett külön vizsgáltam a homok-

7. ábra. A homok összeggörbéi
J e l m a g y a r á z a t :  1 .  S z .  2 .  f ú r á s  ( 3 , 7 — 4 , 2  m ) ;  2. S z .  9 .  f ú r á s  ( 2 3 , 6 — 2 4 , 4  n i ) ;  3. M .  1 8 .  f ú r á s  ( 8 , 4 — 9 , 7  

m ) ;  4 . M .  1 8 .  f ú r á s  ( 9 , 7 — 1 1 , 0  m ) ;  5 .  M .  1 8 .  f ú r á s  ( 1 1 , 0 — 1 1 , 7  m ) .

F i g .  7 .  Cumulative plots of sand
E x p l a n a t i o n :  1 .  b o r e  h o l e  S z .  2 .  ( 3 , 7 — 4 , 2  m ) ;  2. b o r e  h o l e  S z .  9 .  ( 2 3 , 6 — 2 4 , 4  m ); 3. b o r e  h o l e  M .  1 8 .  

( 8 , 4 — 9 , 7  m ) ;  4 . b o r e  h o l e  M .  1 8 .  ( 9 , 7 — 1 1 , 0  m ) ;  5 . b o r e  h o l e  M .  1 8 .  ( 1 1 , 0 — 1 1 , 7  m ) .

P t i c .  7 .  Кумулятивные кривые песка
Легенда: 1. скважина S z .  2 .  ( 3 , 7 — 4 , 2  м); 2. скважина S z .  9 .  ( 2 3 , 6 — 2 4 , 4  м); 3. скважина М. 1 8 .  ( 8 , 4 — 9 , 7  

м); 4 . скважина М. 1 8 .  ( 9 , 7 — 1 1 , 0  м); 5. скважина М. 1 8 .  ( 1 1 , 0 — 1 1 , 7  м).

és kavicsfrakciót (2,0 mm átmérőnél kisebb, ill. nagyobb szemnagyság
gal). A vizsgálatok eredményeit az 5. táblázat tartalmazza.

A kavics- és a homokfrakció aránya jelentősen változik a fúrások 
helyétől függően. Az ártér közepéhez közelebb lemélyített fúrásokban 
nagyobb a durva kavicsok százalékos mennyisége.

A három feldolgozott fúrás anyagában a homok- és kavicsfrakció 
százalékos mennyiségének aránya a következőképpen alakul.

Az egykori ártér közepéhez legközelebb van az Sz. 12. fúrás, ebben
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Honiokminták koptatottsági vizsgálata
3. táblázat

a kavicsfrakció mennyisége 98,1%, a homokfrakció mennyisége 1,9%. 
A távolabb fekvő Sz. 10. fúrásban a kavicsfrakció mennyisége 93,8-ra 
csökken, a homokfrakcióé pedig 6,2%-ra növekszik. Az egykori ártér 
szélén mélyült Sz. 11. fúrásban már csak 82,7% a kavicsfrakció mennyi
sége, a homokfrakcióé pedig 17,3%.
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5. táblázat

A homokfrakción belül a 0,2—0,4 mm átmérőjű szemnagyságnál mind 
a három mintában jellegzetes dúsulást találunk.

A homokfrakción belül a középszemű homok dúsul. Érdekes módon, 
minél inkább befelé haladunk az ősi Duna-mederben, annál nagyobb 
a dúsulás, holott a homokfrakció mennyisége csökken. Ez a fokozódó 
osztályozottság valószínűleg a szállítási körülmények egyenletesebbé 
válásának következménye.

Vizsgálat tárgyává tettem  még a kavicsrétegek kőzettani össze
tételét. Csaknem 6000 kavicsszemcse kőzettani összetételét határoztam 
meg. A vizsgálat eredményét a 6. táblázat m utatja.
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A kavicsok anyaga mindhárom mintában túlnyomóan kvarcból áll, 
ez a kőzetanyag 65—88%-át jelenti.

A kvarc mellett egyéb kvarcféleségek is jelentkeznek: kvarcit, 
kvarcitpala, tűzkő, jáspis. Ezek mennyisége alárendelt, 1—2% között 
mozog.

A kavics fennmaradó részének kőzettani összetétele eléggé válto
zatos. Az Sz. 10. fúrás anyagában gneisz 27,23 %-ban fordul elő. Az Sz. 
12. fúrásban a mészkő mennyisége dúsult csaknem 20%-ig. A homokkő 
említésre méltó mennyiségben (5—10%) található meg mindhárom 
fúrás anyagában. Végül elenyésző mennyiségben, néhány tized %-ban 
lazább kőzeteket is találunk: tufa, andezittufa, agyagpala, muszkovitpala.

A kavics kőzettani felépítésében a metamorf kőzetek vezetnek 
a kisebb-nagyobb mennyiségű magmás és üledékes eredetű kőzetek mel
lett.

Az ism ertetett vizsgálatok feltárták a terület negyedkori képződ
ményeinek fő kőzettani alapvonásait. Természetesen ahhoz, hogy az egész 
medence pleisztocén képződményeinek kőzettani felépítését részletesen 
megismerjük, még igen sok és alapos részletvizsgálatra van szükség.

SEDIMENTOLOGICAL STUDIES ON THE PLEISTOCENE 
SHALLOW BORING SAMPLES jIN THE WESTERN PART 

OF THE DOROG COAL BASIN (MOGYORÖSBÄNYA)
by

M r s . E . S á r k ö z i— F a r k a s

Although the extent of the Pleistocene formations has been deter
mined by surface mapping, no examination of the Pleistocene material 
worth mentioning has been carried out as yet.

The Quaternary formations cover the terrain in the form of a thin 
blanket averaging 5 to 15 m, attaining maximum thickness, 20,20 m, 
on gentle slopes of the higher elevations of the terrain.

Among the loesses of eolian origin it is the slightly sandy-silty loess 
of somewhat more compact structure which predominates. For litho
logic characteristics see tables 1. and 2. Frequency peak lies within the 
grain size range of the typical loess (0,02 to 0,06 mm). The value of the 
median varies 0,03 to 0,038. The carbonate content ranges from 20 to 
30%. The geometric quartile divergence indicating the sorting of the 
rock varies between 1,60—1,88, th a t may be considered as a very good 
sorting.

For the silty loess the average grain size is reduced to 0,023—0,024. 
I t  contains carbonates in lesser amounts. It is a rock of mixed charact-
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ers, its sorting values ranging from 2,06 to 2,31. In the case of the sandy- 
silty loess, the sorting continues decreasing. Besides the loess fraction, 
the silt and fine sand particles get more abundant. The sorting of this 
type varies from 2,50 to 2,58, its average size ranging from 0,027 to 0,043.

In the sandy loess, the frequency peak lies still within the grain size 
range of the loess. Its average grain size ranges from 0,040 to 0,056, 
i. e. it is relatively better sorted than the two previous types. The 
carbonate content of this type corresponds roughly to th a t of loesses.

In the samples of loessy sands the increase of average grain size 
value goes on and reaches the range of 0,051 to 0,078. The carbonate 
content is 13—23%, markedly lower than in the previous types. Its 
coefficient of sorting varies between 1,8—2,9, rather well sorted.

In the sand samples the average grain size increases up to the range 
of 0,1—0,5. I t contains important amounts of carbonates (7 to 17%). 
Therefore it cannot be regarded as typical sand. The coefficient of sor
ting ranges from 1,46 to 1,72, reaching the sorting values of the typical 
loess. The sand samples were subjected also to roundness tests by the 
author. The coefficient of roundness reveals th a t the bulk of the sand 
is of eolian origin to which minor amounts of water-transported sand 
were admixed. Micromineralogical studies of sand samples show that 
within the heavy minerals those of metamorphic origin are prevailing.

In the shallow bore holes put down into the flood-plain of the bed 
of the Palaeo-Danube, in the northern part of the area in question, 
the thickness of Pleistocene deposits varies between 6—8 ms. The series 
begins with a 1,5 to 3,0 m thick bed of coarse gravels, and the latter is 
overlain by frequently alternating beds of river sand, muddy sand and 
clayey sand of variable grain size.

On the base of their palaeogeography, the gravels lying a t the base 
of the Pleistocene may be considered as palaeo-terrace of the Danube. 
The areal distribution of the ratio of the gravel and sand fractions is 
in agreement with the suggestion tha t the transporting power of the 
river decreased towards the border of the flood-plain. Within the grain 
size range of sands, the medium-grained sands become more abun
dant.

The gravels in all the three samples are made up mostly by quartz 
(65 to 88%). In minor amounts (1 to 2%) there are present also quartz
ite, quartzite schist, silex, jasper.

The petrographic composition of the rest of the gravels is fairly 
varied: sandstone (5—10%), limestone, resp. gneiss (20—27%). The 
following rocks are represented by a few tenth of percent: andesite tuf, 
shale and muscovite schist.
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ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ПОРОД, 
ВЗЯТЫХ ИЗ СЪЕМОЧНЫХ СКВАЖИН, ПРОБУРЕННЫХ В 3-НОЙ 

ЧАСТИ ДОРОГСКОГО БАССЕЙНА (МОДЬОРОШБАНЯ)

Э. ШАРКЁЗИ—ФАРКАШ

Хотя съемочными работами было зафиксировано поверхностное рас
пространение плейстоценовых образований, все-же заслуживающие вни
мания осадочно-петрографические исследования на материале плейстоце
нового возраста данной области еще не проводились.

Четвертичный покров обволакивает рельеф в виде тонкого чехла и 
покрывает главным образом полого наклоненные стороны сравнительно 
более высоких возвышенностей рельефа. Средняя мощность этого покрова 
колеблется от 5 до 15 м, причем наибольшая мощность равняется 20,20 м.

В наибольшем количестве востречаются лессы эолического происхож
дения. Преобладает лесс немного более плотной структуры с небольшим 
содержанием песчанистой, алевритистой фракции. Результаты исследова
ния наиболее частых разновидностей пород приводятся в таблицах 1 и 2. 
Наибольшее обогащение зерен наблюдается в фракции типичного лесса 
(диаметр 0,02—0,06 мм). Величина медиана колеблется от 0,03 до 0,038 мм. 
Содержание карбонатов изменяется от 20 до 30%. Выражающее отсорти
рованное^ породы геометрическое квартильное расхождение изменяется 
от 1,60 до 1,88, что можно считать очень хорошей отсортированностью.

Для алевритистого лесса средняя величина зерен уменьшается до 
0,023—0,024 мм. Этот лесс содержит меньше карбоната. Он носит характер 
смешанной породы с величиной отсортированности в пределах 2,06—2,31.

У песчанисто-алевритистого лесса отсортированность породы продол
жает снижаться. Помимо лессовой фракции увеличивается количество 
фракций алеврита и тонких песков. Отсортированность породы колеблется 
от 2,50 до 2,58, а средняя величина ее зерен — от 0,027 до 0,043 мм.

В песчанистом лессе наиболее обогащенная фракция находится еще 
в пределах гранулометрии лесса. Имея среднюю величину зерен в пределах 
0,040—0,056 мм, эта порода оказывается сравнительно более отсортиро
ванной, чем предыдущие два типа. Содержание карбонатов в ней соот
ветствует приблизительно таковому лессов.

В образцах лессового песка величина зерен продолжает увеличиваться 
и достигает 0,051—0,078 мм. Содержание карбонатов в породе находится 
в пределах 13—23%, что оказывается гораздо ниже по сравнению с преды
дущими группами. Коэффициент отсортированности колеблется в пределах 
1,7—2,9. Таким образом порода считается хорошо отсортированной.

В образцах песка средняя величина зерен увеличивается до 0,1—0,5 
мм. Эта порода содержит значительное количество (в пределах 7—17%) 
карбонатов, ввиду чего она не может считаться типичным песком. Коэф
фициент отсортированности изменяется в пределах 1,46—1,72 и достигает 
величины отсортированности типичного лесса. На образцах песка автор 
проводила и исследование окатанности. Коэффициент окатанности указы
вает на эолическое происхождение преобладающей части зерен песка, 
к чему примешивалось подчиненное количество транспортированных
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водой зерен. Из микроминералогических исследований, проведенных 
на образцах песка, выходит, что в сообществе тяжелых минералов больше 
всего обогащаются минералы, которые вероятно происходили из метамор
фических пород.

В съемочных буровых скважинах, пройденных в северной части дан
ной области, на поймах древнего русла Дуная, мощности плейстоценовых 
слоев изменяются от б до 8 м. Толща начинается слоем грубых галек мощ
ностью 1,5—3,0 м, и над гальками следуют часто чередующиеся слои 
речных песков, алевритистых песков, глинистых песков с изменчивым 
гранулометрическим составом.

Слой галек, залегающий в низах плейстоценовой толщи, можно счи
тать, на основании условий его залегания, террасой древнего Дуная.

Территориальное распределение соотношения фракций галек и песков 
находится в единогласии с соображением, что транспортирующая способ
ность реки уменьшалась в направлении к краям поймы. В пределах пес
чанистой фракции обогащается среднезернистый песок.

Материал галек представляет собой во всех трех образцах большей 
частью кварц (65—88%). В подчиненных количествах появляются (1—2%) 
и кварцит, кварцитовый сланец, кремень и яшма.

Петрографический состав остального материала галек является до
вольно разнообразным: песчаник (5—10%), известняк, или гнейс (20— 
—27%). Несколькими десятыми долями процента представлены следующие 
породы: андезитовый туф, глинистый сланец и мусковитовый сланец.
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