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ADATOK A DÉL-DOROGI TERÜLET NEGYEDKORI KÉPZŐDMÉNYEINEK
VIZSGÁLATÁHOZ

ír ta : M arczis J ózsef

A vizsgált képződmények észlelési területét Ny-ról a Körtvélyeshegy, 
É-ról a Nagygete, ÉK-ről a Fehérhegy, K-ről a Cinegés, DK-ről a Borókáshegy, 
D-ről a Kecskehegy és Quadriburg és végül DNy-ról a Siposhegy határolja.

Morfológiailag a terület három típusra oszlik: 1. a negyedkori löszös — 
homokos lepelből kiemelkedő mezozóos képződmények szigetei; 2. a mesz- 
szemenően széthasogatott, m egbontott löszös— homokos felső-pleisztocén le
pellel bo ríto tt medence és annak peremei; 3. az eróziós és részben tektonikus 
eredetű völgyek kolluviumai és ártéri képződményekkel boríto tt kis k iter
jedésű ártéri síkjai.

Az első csoportot a túlnyomólag oligocén aljzatú medence eróziós felszí
nére a pleisztocén folyamán települt futóhomokos — löszös — folyóvízi homokos 
összlet és az ehhez — még tisztázatlan települési sorrendben és körülmények 
között — csatlakozó, kis kiterjedésű kavicsfoltok alkotják. A másik csoport
ban a legfiatalabb képződmények, a völgyek talpán és lejtőjén összegyűlt 
holocén kolluviális és ártéri képződmények együttese szerepel. Az alábbiakban 
típusonként ism ertetjük a vizsgált pleisztocén képződményeket.

Lösz

A terület 8/10-ed részét borítja. Elterjedése és vastagsága igen változó 
és kifejlődése is változatos. A Nagysáp —Sárisáp —Csolnok közötti területen 
Ny-ról К  felé haladva sok helyen erősen elhoinokosodik. Mint eolikus képződ
mény, lepelként borítja a területet, nemcsak a medence egyenetlen eróziós 
felszínén, hanem a kiemelt mezozóos „szigetek” lejtőin is. Az eddigi fúrások 
adatai alapján vastagsága a csolnoki területen a 65 m-t is eléri. A térszín 
fokozatos mélyülésével — Sárisáp és Nagysáp felé haladva — vastagsága 
fokozatosan csökken. A legvastagabb a Nagygete és a Magoshegy között, 
ahol a kialakult nagyobb mélyedésben, bukószelek segítségével valószínűleg 
erősebb szélárnyék kialalakulása folytán halmozódott fel nagy vastagságban. 
DNy-on, a Ns. 4. sz. fúrásban a lösz 32 m vastag.

A lösz homokos változatai is tekintélyes nagyságú területet borítanak. 
A terü let ÉNy-i részén, a T. 385. sz. fúrásban, 40 m vastagságban homokos
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3. ábra. A Sárisáp 6., 7. és Csolnok 8., 9. sz. fauna-mint a vét éli helyek szelvényei
Jelmagyarázat: 1. humuszos és elváltozott lösz és löszös finomhomok, 2. lösz, 3. finomhomokos, homokos lösz,

4. löszös homok, finomhomok, 5. finomhomok, 6. limonitkiválás, 7. mészkonkréció, 8. minta száma

Abb. 3. Profil durch die Entnahmstellen von Fossilien Sárisáp Nr. 6., 7. und Csolnok 8., 9.
Zeichenerklärung: 1. humusführender und umgewandelter Löss und lössiger Feinsand, 2. Löss, 3. feinsandiger, sandiger 

Löss, 4. lössiger Sand, Feinsand, ö. Feinsand, 6. Limonitausscheidung, 7. Kalkkonkretion, 8. Probennummer

lösz települ. Ugyancsak itt, a T. 281. sz. fúrásban, 29,4 m vastagságú homokos 
löszt jelez a rétegleírás.

A fúrási adatok csak általános jellemzésre alkalmasak. A felszíni feltárá
sok anyagán végzett részletes vizsgálatok a kor viszony ok vonatkozásában 
is nyú jto ttak  adatokat (1. ábra fauna-mintavételi helyei, 2. ábra). A 6 — 9. 
sz. fauna-m intavételi helyek rétegsorát részletesen megvizsgáltuk (3. ábra). 
A mellékelt szemcseeloszlási görbék (4—7. ábra) összefüggő sorban m utatják 
be a képződmények szemcseeloszlását. Ezek szerint a feltárás löszrétegei 
uralkodóan finomhomokosak vagy löszös finomhomokba hajlók. A löszön 
belül csak a 8. és 9. sz. szelvényben m utatkozik elváltozott réteg, amelynek 
összetételi eltérését a görbék is jelzik. Feltűnő jelenség még az anyag limonitos 
csíkozottsága is a 8. és 9. sz. szelvényben.

A 3. és 4. sz. m intavételi hely anyagát faunisztikailag Barth a F. (1964) 
vizsgálta. A 4. sz. szelvény 4,4 m vastag löszét a felső-pleisztocén valamelyik 
enyhébb szakaszába helyezi. Szerinte erre u tal az Abida frumentum  és CTiondrulci 
tridens melegkedvelő, szárazságtűrő fajok jelenléte és az Orcula dolium, Clausilia
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4. ábra. Sárisáp VI. sz. fúrás szemcseeloszlási görbéi
CaCOg

1. finomhoinokos lö sz ............................... 2,9 — 3,4 m-ből 15,5%
2. löszös finomhomok ............................. 1,1—1,4 m-ből
3. finomhomokos lö sz ...............................  0,3 —0,9 m-ből 22,6%
4. löszös finomhomok............................... 0,0 —0,5 m-ből 21,4%

Abb. 4. Granulometrische Kurven der Sedimente aus Bohrung Sárisáp Nr. VI.
Zeichenerklärung: 1. feinsandiger Löss, 2. lössiger Feinsand, 3. feinsandiger Löss, 4. lössiger Feinsand

dubia és Zonitoides radiatulus ligetlakó fajok előfordulása a szelvény egyes 
szintjeiben.

A 6. sz. feltárás 4,4 m vastag löszrétegsorát faunisztikailag KROLOPP E. 
(1962) vizsgálta. A rétegsor alsó részét enyhébb, nedves éghajlaton képződött 
üledéknek ta rtja . Erre u tal a Galba truncatula vízicsiga néhány példánya 
mellett a Columella edentula, Trichia hispida, Arianta arbustorum nedvesség
igényes fajok jelenléte. A felső szintben a klíma — a fauna vizsgálat ok szerint 
— szárazzá, hideggé változott. A fauna példányszáma csökkent és csak nagy 
ökológiai tűrőképességű (hidegtűrő) fajok (Pupilla sterri, Vallonia tenuilabris, 
Vallonia costata) kerültek elő. A faunavizsgálatok alapján ezért KROLOPP E. 
a szelvény alsó részének képződését a würm2_3 szakaszban, felső részét pedig 
a würm3 elejére teszi.

A terü let ÉNy-i részén a 7. sz. feltárás szintén KROLOPP E. (1962) által 
végzett fauna vizsgálata az előző feltáráséhoz hasonló eredm ényt hozott. 
Az alsóbb szintekben ui. i t t  is megtalálható volt az enyhébb, csapadékosabb 
klímát jelző faunaegyüttes (Clausilia dubia, Trichia hispida, Arianta arbus
torum stb.), míg feljebb lecsökkent az egyedszám és csak hideg- és szárazság
tűrő  fajok (pl. Vallonia tenuilabris, Pupilla sterri) találhatók. A képződmény 
korát fentiek alapján KROLOPP E. az előzőhöz hasonlóan a würm2_3 legvégére, 
illetve a würm3 elejére teszi.
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5. ábra. Sárisáp VII. sz. fúrás szemcseeloszlási görbéi
C a C 0 3

1 . lösz ................................................  3,5 — 4,00 m-ből
2. kissé homokos lösz.......................... 1,5—2,04 m-ből 20,2%
3. finomhomokos lösz..........................  0,5 —1,0 m-ből 16,4%

Abb . 5. Granulometrische Kurven der Sedimente aus Bohrung Sárisáp Nr. VII. 
Zeichenerklärung: 1. Löss, 2. leicht sandiger Löss, 3. feinsandiger Löss

А 3. sz. szelvény anyagát B artha  F . (1964) a w üra^ előtti szakaszba 
helyezi. Erre u tal a szelvénynek különösen az alsóbb részeiben gyakori üget
és erdőlakó fajok (Orcula dolium , Clausilia dubia, V itrea crystallina stb.) v i
szonylag magas dominanciája m ellett a melegkedvelő fajok (pl. Chondrula 
tridens) jelenléte is.

KROLOPP E. (1962) a 8. sz. szelvény alsó szintjét a w üra^ aljára helyezi. 
Innen ugyanis a ta ta i kulturréteget magába záró és a komplex feldolgozás 
eredményeként a würm1 szakaszba helyezett faunával megegyező fajok 
kerültek elő. Jelentős a közös fajok száma, de énnél is fontosabb, hogy mindkét 
helyről számos olyan faj ismeretes, amely a würm felső szakaszaiban hiányzik 
(Vertigo antivertigo, V. angustior, Clausilia pumila, Euomphalia strigella, 
Carychium). A mocsári iszapcsíkok fölötti löszös homokrétegben az egyedszám 
100 körülire, a fajszám 6-ra csökken, az előző rétegek közel 4000-es egyed
ül. 31-es fajszámáról. Az éghajlat szárazabbá válását csak néhány nagy tű rő 
képességű faj b írta  ki. Ezek alapján tehá t K rolopp E. a szelvény alsó, mocsári 
iszapcsíkokat tartalm azó szintjét a Wx aljára helyezi. A szelvény felső réteg- 
összletét képviselő finomhomok és átm osott lösz m ár a W2 szakasz képződ
ménye lehet. A vizsgált területen a lösz fekvőjében sok helyen homokos lösz 
és homok található, amely így idősebb, valószínűleg riss-kori képződményeknek 
bizonyul.
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Abb. 6‘. Granulometrische Kurven der Sedimente aus Bohrung Csolnok Nr. VIII.
Zeichenerklärung: 1. lössiger Feinsand, 2. feinsandiger Löss, 3. Feinsand, 4 .-6 .  umgewandelter Löss

F u tóh om ok  és folyóvízi hom ok

A területen a felszínen Csolnok É K  — K-i részén, valam int Quadriburgtól 
DK-re futóhomok észlelhető. Színe sárgásszürke, szemcsenagysága közepes. 
MlHÁLYlNÉ LÁNYI I. (1953) ásványtani vizsgálatai szerint nehézásványai 
között uralkodó a gránát, turm alin és epidot, alárendelt az amfibol, apatit 
és zoizit. K optato ttság i vizsgálatok alapján az anyag eolikus eredésű, K t 
értéke 2,60—2,70 m közötti. Gyakran keresztrétegződés is felismerhető benne. 
Homokos lösz — löszös homok közbetelepülés is sűrűn észlelhető, olykor limo- 
nitos csíkokat is tartalm az. Feltehetően a lösszel azonos korú képződmény.

A homokösszlet alsó rétegeiben fokozatos átm enetként folyóvízi homok, 
homokos agyag, agyagos homok jelentkezik. Az S. 66. sz. fúrásban Quadri
burgtól É-ra 50 m vastagságot meghaladó, agyaggal váltakozó homokos 
rétegsort írtak  le, mely az Ősduna üledékeként feltehetően würm előtti; 
a riss —würm interstadiális idején keletkezhetett.
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7. ábra. Csolnok IX . sz. fúrás szemcseeloszlási görbéi
CaC03

2. limonitos lösz .................................  2 ,3 -2 ,8  m-ből 22,2%
2. lösz .........................................................  3 ,3 -3 ,8  m-ből 26,3%
3. löszös finomhomok mészkőtörmelékkel 4 ,8 -5 ,2  m-ből 23,3%
4 . kissé limonitos lösz ............................  5 ,8 -6 ,3  m-ből 26,5%
5. lösz .........................................................  7 ,2 -7 ,3  m-ből 22,8%

Ahb. 7. Granulometrische Kurven der Sedimente aus Bohrung Csolnok Nr. IX .
Zeichenerklärung: 1. limonitischer Löss, 2. Löss, 3. lössiger Feinsand mit Kalksteinschutt, 4. leieht limonitischer

Löss, 5. Löss

Kavics, homokos kavics

A területen elszórtan, kis foltokban a felszínen észlelhető. Alárendelten 
(a Körtvélyeshegy Ny-i lejtőjén 180—190 m A. f. magasságban) homokba és 
löszbe ágyazottan fordul elő. A terü let középső szakaszán, Sárisáp —Puszta
szőlők területén löszbe ágyazva észlelhető. Fúrásban többfelé kim utatták , 
homokkal váltakozva. A kavicsok anyaga túlnyom óan kvarc, alárendelt 
mennyiségben mészkő és tűzkő, szemcsenagysága 1 — 10 cm-ig változó.

WILLEMS T. (1956) szerint ,,A lankás területekből kiemelkedő morfoló
giai formák inflexiós pontjaiban jelentkező kavics ÉN y -  DK-i irányban elrende
ződve a + 1 8 0 — f-200 m A.f.m .-ban megszakításokkal terasz-szintet alkot” . 
S iposs Z. szerint (1961) a kavics idősebb képződményből, főleg az oligocén fel
sőbb szintjeiből átm osott vagy kim osott felszínre került képződmény. A képződ
mény eredetét és a tárgyalt löszös futóhomokos, folyóvízi homokos összletek- 
kel való viszonyát adathiány m iatt jelenleg nem tud juk  tárgyalni, ennek 
tisztázása további ku tatás feladata.
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Holocén képződmények

A pleisztocén lösszel és homokkal boríto tt magas térszínek közötti fiatal 
völgyek területén holocén képződményeket találunk. Sárisápnál nagykiter
jedésű alluvium keletkezett (Tófenék, Öregárok). Az alluviális térszínen öntés
agyagok és a magasabban fekvő térszínről lemosott anyagok: átm osott isza
pos homok, humuszos lösz, lápi — mocsári iszapos agyag, réti agyag, iszapos 
tőzeg, patakhordalék, öntésiszap, öntésagyag rakódtak le.

A holocén képződmények sorában lejtőtörmelék is jelentkezik. A fiatal 
képződményekből szigetszerűen kiemelkedő idősebbkori rögök (Nagygete, 
Magoshegy) Ny —DNy-i lejtős térszínén, nagy kiterjedésben, 150—300 m 
szélességben nyomozható. Anyaga a közelben települő, idősebb kőzetekből: 
triász dachsteini mészkőből, eocén és oligocén kőzetekből származik. Bizonyos, 
hogy mélyebb szintekben, nagyobb térszíni depressziók alján pleisztocén 
lejtőtörmelék is kifejlődött.

A terület negyedkori fejlődéstörténete

A medence bonyolult harmadkori hegységszerkezeti mozgásainak a pleisz
tocénbe átnyúló folyamatairól ma még csak igen halvány képet alkothatunk. 
Az oligocén tengeri üledékképződést követő, hatalmas letárolással jellemzett 
szárazföldi időszak képződményei elsősorban az eróziós térszínt alkotó oligo
cén üledékösszlet többszörösen áthalm ozott anyagából állnak. Efelett több
nyire bizonytalanul elhatárolhatóan következnek a — feltételesen Ősduna- 
hordaléknak m inősített — homokos képződmények, melyeket a Duna felé 
tartó  kisebb-nagyobb vízfolyások rak tak  le a negyedkorban, a riss szakasz 
folyamán. Erre következik a wiirnij löszképző száraz, tundra  —sztyepp sza
kasza, mely átm eneti enyhülés (würmx würm2_3) után  a würm3-ban uralkodó 
löszképződéssel, újabb sztyepp szakaszba megy át. A futóhomok nagy voná
sokban a lösszel együtt kifejlődött würini képződménynek m utatkozik, löszös 
változataival együtt. Riss szakaszba helyezhető lösz még nem ismeretes. 
A pleisztocén végi, nagymértékű — a Duna erózióbázisának süllyedésével 
kapcsolatos — völgybevágódások a pleisztocén homok- ill. lösztáblákat messze
menően Összeszabdalták és kialakíto tták  a terület mai völgy rendszerét és té r
színét.
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BEITRAG ZUR UNTERSUCHUNG D ER QUARTÄRBILDUNGEN DES
SÜDDOROGER G EBIETES

von

J . MARCZIS

Die quartären Bildungen des Süddoroger Gebietes werden durch pleisto- 
zänen Löss, sandigen Löss, lössigen Sand, Flugsand, fluviatilen Sand, sandigen 
Schotter, sowie durch holozänes Alluvium und Gehängeschutt vertreten.

Der Löss enthält im allgemeinen auch Feinsand und v e rtritt die Würm- 
Phase bis zu einer Tiefe von 5 —10 m unter der Tagesoberiläche. Nach F. 
Bartha und E. Krolopp lässt er sich durch Faunenuntersuchungen auch 
detaillierter gliedern.

Der Flugsand bildete sich ebenfalls während des Würm aus. Der fluviatile 
Sand ist älter und kommt gewöhnlich im Liegenden des Flugsandes vor. Hie 
und da erreicht der Löss eine Mächtigkeit von über 10 m. Diese Horizonte sind 
jedoch nur durch Kohlenerkundungsbohrungen nachgewiesen worden. Ihre 
Fazies und die Bestimmung ihres Alters erfordern weitere Untersuchungen.

СВЕДЕНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ  ЧЕТВЕРТИЧНЫ Х ОТЛОЖЕНИЙ ЮЖНОЙ 
ЧАСТИ Д 0Р 0Г С К 0Г 0  БАССЕЙНА

Й. МАРЦИШ

Четвертичные образования южной части Дорогского бассейна пред
ставлены плейстоценовыми лессами, лессовыми песками, сы пучим и  пе
сками, речными песками, песками-гальками и голоценовым аллювием, а также 
осыпью.

Лессы обычно содержат и тонкие пески и представляют вюрмский 
этап в мощности 5 —10 м от поверхности. Согласно Ф. БАРТА и Э. КРО- 
ЛОПП они поддаются и более дробному расчленению при помощи фауни- 
стических анализов.
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Сыпучие пески также образовались в вюрмское время. Речные пески 
являются более древними и обычно встречаются в подошве с ы п уч и х  песков. 
Местами лессы достигают и мощности свыше 10 м. Однако, такие горизонты 
были выявлены лишь разведочными скважинами на у г о л ь , причем их 
литологический состав и возраст требуют провести дальнейшие исследо
вания.




