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B e v e z e t é s
A Duna-Tisza közének D-i részén 29 db 1 : 25 ООО-es térképlapot föld

tanilag térképeztek fenti szerző vezetésével: Benkő Ferencné, B udai 
György, Darázs Erzsébet, Dobos Irma, Grigercsik E ndre, Gyovai 
László, Kotsis Tivadar, K riván Pál, K urugz Andor, Láng Sándor, 
Leél-őssy Sándor, Mihályi Pálné, Moldvay Lóránt, Semptey Ferenc, 
T ímár Lajos, Ungár Tibor, Urbancsek J ános. A munkákban geomorfoló- 
gus munkatársként egy hónapig Bulla Béla és K éz Andor egyetemi taná
rok is résztvettek.

A térképezés kivitele az Alföld különleges adottságai miatt a következő 
volt: A felszínt alkotó földtani képződmény csak feltárásokban ismerhető 
fel kétséget kizárólag, a felszín humuszosodása, kilúgozottsága, vagy növény- 
takarója, főképpen pedig mezőgazdaságilag művelt volta miatt. Ezért a 
felvételezést a legtöbb képződmény területén csak kis fúrásokkal lehetett 
folytatni. A fúrások sűrűsége a képződmény természete szerint igen külön
böző volt. A lösz, kivéve a vastagon humuszosodott területeket, fúrás nélkül 
is felismerhető, kifejlődésének jellege azonban még fúrásból sem világlik ki 
eléggé, e tekintetben csak a meglévő, vagy a felvétel céljára készült feltárások, 
gödrök adtak kellő felvilágosítást. Különösen sok fúrást kellett végezni a 
futóhomok területeken, ahol a homok a legújabb korban a laposok felszínére 
utólag ráfúvódott. Ilyen területen Grigercsik E. egyetlen lapon több mint 
600 fúrást végzett. E nélkül azonban a homok óholocén, vagy újholocén 
korát, valamint a laposok eredeti kiterjedését nem lehetett megállapítani. 
A felvételezésben való könnyű mozgás kedvéért csak béléscső nélkül lehetett 
fúrni, ami azt jelentette, hogy laza homokban a talajvíz szintjénél 2—3 m-nél 
mélyebbre nem lehetett hatolni. Ezt a hiányt csak a ritkábban telepíthető, 
béléscsöves 10 m-es fúrások, vagy ásott kutak adatai pótolták némileg.

A felszínközeli képződmények települési viszonyainak tisztázása végett 
az egyes lapok területén 10 m-es fúrások készültek, részben egyenletes elosz
lásban, részben pedig egyes vonalakban sűrűn telepítve, hogy belőlük szel
vényt lehessen készíteni. Ezenkívül egy fúrócsoport ÉK-DNy irányban az 
egész felvételi területen végighaladó vonalban, tehát a Duna-Tisza közének 
fő irányaira merőlegesen, végzett fúrásokat. Minden hatodik 10 m-es fúrás után 
következett egy 30 m-es fúrás. A 10 m-es fúrások közti távolság átlag 500 m, 
a 30 m-esek közti 3—4 km volt.
s F ö ld tan i 1950. —  1/15S
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A fúrócsoport vezetője először Ungar T., majd Kriván P., Moldvay L., 
Dobos L, végül ismét Moldvay L. volt. Ők végezték a fúrásminták helyszíni 
meghatározását és a mintavételeket, a fúrások technikai vezetője Nagy 
András volt. Az összes fúrásmintákat a téli feldolgozási időszak alatt — 
irányításom mellett — Moldvay újra határozta, ez alapon a felvételi jegyző
könyveket korrigálta és a szelvénybe a fúrási adatokat felrakta.

A felvételi idény utáni feldolgozási műveletekben Moldvay-п kívül 
résztvettek az alábbiak: Dobos I. és Nagy A. főképpen iszapolásokat, Ungár
T. homokvizsgálatokat, M. Faragó Mária pollenvizsgálatokat végzett, Mol
nár J ózsef pedig a felvételezők által készített szelvényeket rajzolta. A fúrás
minták csigafaunájának meghatározását Horváth A. irányításával Antalfi 
Sándor végezte.

A terület általános felépítése és tagozódása
A felvételi terület Ny-i szélének térképlapjai átnyúlnak a Dunántúlra
A Duna—Tisza közének középső részét Duna—Tisza-közi Hátságnak 

nevezik, amely Ny felől az egykori Dunavölgytől nagyrészt éles peremmel 
határolódik el, К -re pedig a Tiszavölgy felé fokozatosan alacsonyodva lejt. 
A Hátság közepének Ny-i része a legmagasabb, a Duna fölé mintegy 30 m-re], 
a Tisza fölé pedig majdnem 40 m-rel emelkedik. A Hátság felszínközeli rétegei 
szélhordta lerakódások: lösz és futóhomok. Ez az eolikus sorozat kelet felől 
vékonyabb és hiányos, a lösz itt leginkább infúziós lösz, alatta pedig már 10 
m-en belül folyóvízi és állóvízi lerakódások találhatók. A Hátság középső 
részétől DNy felé a szélhordta rétegsor erősen kivastagszik, a Ny-i perem 
közelében 30 m mélységig sem találunk jellegzetes, folyóvízi rétegeket. Az egy
kori Dunavölgy D-i része a felkutatott legnagyobb (30 m-es) mélységig 
kizárólag folyóvízi lerakódásokkal van feltöltve. A feltöltés már a pleisztocén
ben kezdődött.

A Tiszavölgy felé a pleisztocén felső határát jelentő löszös rétegek lassan 
lejtenek. A Tiszavölgy onnan kezdődik, ahol a Tisza óholocénkori eróziója 
a löszt alacsonyabb felszínre nyeste le. Ez a terrasz csak helyenként ismerhető 
fel foltokban, a völgy nagy részét újholocén alluvium tölti ki.

A Tiszavölgytől К -re terül el a nagy tiszántúli lösztábla. Sík felszíne 
elég élesen határolódik el az óholocén és újholocén ártértől. Ahogy a Duna
völgy, úgy a Tiszavölgy is már a pleisztocénben preformálva volt. A lösz 
helyenként a tiszántúli lösztáblától élesen elhatárolódó mélyebb térszínen 
rakódott le, morfológiai jellege azonban csak az alluviummal borított terüle
ten van.

A Dunavölgyet Ny-ról a Dunántúl idősebb alappal bíró löszterülete 
határolja el, helyenként óholocén terrasszal.

Pleisztocénnél idősebb képződmények
A mórágykörnyéki gránitra települt legidősebb képződmény, a medi

terrán meszes konglomerátum, csak helyenként található vékony foszlányok
ban. A feltárt helyeken majdnem mindenütt közvetlen a gránit mállott fel
színére települ a lösztakaró.
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Triász mészkő Báta község területén ásott kutakban van feltárva. Leg
magasabban van a Fő-utca 714. sz. háznál, ahol már 3 m vastag lösz alatt 
található. Szürke, tömött mészkő, fehér kalciterekkel. Legjobban hasonlít 
a mecseki középtriász mészkőhöz. A Mohácsi-sziget É-i sarkában a -ó- 92,2-nél 
Várpuszta nevű, kb. 200 m átmérőjű terület lankásan, szabálytalan hullá
mokban néhány m-re kiemelkedik az egész területet alkotó dunai alluvium 
térszinéből. Itt néhány kisebb gödörben lösz alatt szálban álló sárgás-szürkés- 
fehér, breccsás, kalciteres mészkő vékony rétege, minden feltárásban azono
san 30—210° irányban csapnak és 85—88°-os ÉNy-i dőlést mutatnak. Csapás
irányuk megegyezik a P á v a y  [10] által kimutatott kelet-dunántúli medence
rétegek csapásaival, valamint a geofizikai vizsgálatok szerkezeteinek hossz
irányával [11, 19].

Pannóniái rétegek az Alföld dunántúli peremén fordulnak elő a patak
bevágásokban és a völgyek oldalain. Kőzettani összetételük változatos. 
A legfelső szintekben uralkodólag homok és homokkő fordul elő, a mélyebb 
szintekben pedig márga és agyag.

A Duna—Tisza közötti területen pannóniai rétegeket 30 m-es fúrásaink 
sehol sem értek.

Pleisztocén rétegek

A pleisztocén legfelső szintjét Alföldünkön a legfelső löszrétegek alkot
ják, ezért a felső lösz-szintet tájékoztató határnak tekinthetjük a pleisztocén 
és holocén között. Mint alább bizonyítani fogom, az eddigi uralkodó felfogás
tól eltérőleg az Alföldön több lösz-szinttel kell számolnunk. Mivel a lösz
szintek sorozata csak akkor volna teljes, hogyha fúrásaink a pannóniai 
rétegek felső határáig hatoltak volna, ezért a lösz-szintek egymásutániságát 
nem tudjuk alulról felfelé követni. így kénytelenek vagyunk felülről lefelé 
haladó sorrendben tárgyalni. Fúrásaink alapján úgy látszik, hogy a felszínen 
idősebb lösz-szint nem jelenik meg, a térképen ábrázolható réteg mindig a 
legfelső. A felső lösz-szint alatt, illetőleg a két lösz-szint között futóhomok 
fordul elő, ez a pleisztocén rétegek közül a legidősebb, amely már a felszínen is 
megjelenik.

Pleisztocén futóhomok

Ahol a felső lösz-szint kivékonyodik, nagyon sok helyen természetes 
és mesterséges feltárásokban közvetlenül látjuk az egész Duna—Tisza közén. 
Különösen gyakori a Hátság közepe táján Kiskúnhalas, Kiskúnfélegyháza, 
Kecskemét, Jánoshalma, Baja környékén az olyan előfordulás, ahol ÉNy-DK 
irányú hosszú, keskeny löszdombok húzódnak. A felszíni löszréteg a domb 
teteje felé kivékonyodik, ezen a helyen a lösztakaró homokosabbá válik, 
alatta pedig futóhomok jelenik meg. Ezek a futóhomok csíkok pleisztocén
kori buckák, amelyeknek felszínét a rájuk hulló lösz követte, de a buckák 
tetején elvékonyodva települt rá. Helyenként a lösz annyira kivékonyodik, 
hogy a futóhomok a felszínen van, néhol mint laza futóhomok, néhol pedig 
mint löszös finomhomok, amely átmenetet jelent a lösz és futóhomok között.
8* _  1 /04
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Fúrási szelvényeink szerint a felső lösz-szint alatt megjelenő futóhomok 
azonos a tiszta futóhomokból álló felszín homokjával. Ezt láthatjuk a nagy 
fúrási szelvényben Pusztaszertől D-re. A felső lösz-szint a futóhomok fölött 
DNy felé mindjobban elvékonyodik, végre csak a mélyedésekben található 
meg, a közöttük lévő kiemelkedésekben a futóhomok kerül a felszínre, a lösz 
pedig foszlányokra szakadozva teljesen kiékül, megszűnik, innen DNy felé 
nagy területen át futóhomok van a felszínen. Ez a futóhomok alkotja a 
Hátság K-i részének uralkodó területét.

Ugyanez a helyzet a futóhomok területen tovább DNy felé, ahol a lösz 
ismét megjelenik a felszínen, nagy szelvényünk vonalában Kiskunhalas 
környékén. Itt először vékony foszlányokban jelenik meg a felső lösz-szint a 
homok fölött, homokkal kevert kifejlődésben, tovább DNy felé a lösz foko
zatosan kivastagszik.

A lösz alatti futóhomok a Hátság Ny-i meredek peremén Jánoshalma, 
Hajós, Baja környékén a lösz alatt a meredek partfalban jól látható, meg
jelenik a Duna felé tartó keskeny, meredek vízmosásokban is.

A Duna—Tisza-közi Hátság felszíni futóhomokja fentiek alapján 
tehát pleisztocén származású, ellentétben az eddigi véleménnyel, amely azt 
óholocénkorinak tartotta. Természetes, hogy a pleisztocénben képződött 
futóhomok az óholocénben tovább mozgott, átrendeződött és ráfutott a felső 
lösz-szint felszínére is. Ezeken a helyeken térképileg kijelölhető az óholocén 
futóhomok elterjedése, azonban ahol az óholocénben átrendezett futóhomok 
a pleisztocénkori homokon fekszik, ott fúrások alapján sem lehet a két kor 
futóhomokját egymástól elkülöníteni. Felvételi lapjainkon ezért csak ott 
jelöltünk pleisztocén homokot, ahol az közvetlenül a felső lösz-szint alól 
bukkan elő. A Hátság közepének futóhomok területét, ahol a homok vas
tagsága a legtöbb helyen 10 m-t is meghaladja, óholocén futóhomoknak jelöl
tük, mivel ilyen vastag és laza futóhomok a felszínen már egész bizonyosan 
óholocénkori átrendezésben, tehát óholocénkori településben van.

A futóhomok pleisztocénkori származása nemcsak idei felvételi terüle
tünkön bizonyítható. A Duna—Tisza-csatorna általam felvett szelvényé
ből ugyanez olvasható ki. Kecskeméttől DK-re Szentkirály környékén a 
Kecskemétnél felszínen levő lösz kivékonyodik, majd átmegy löszös homokba, 
végül az alatta levő laza futóhomok a felszínre lép ki. Ugyanez történik 
ÉNy felé a kecskeméti felső lösz-szinttel, a budapest—szegedi vasútvonaltól 
Ny-ra már a lösz alól előbukkanó futóhomok van a felszínen. Mindezeken a 
futóhomok-területeken aránylag kis mélységben sok helyen megtalálható a 
második lösz-szint. Ennek megjelenése a futóhomok alatt okozta azt, 
hogy a Duna—Tisza-közi futóhomokot eddig kizárólag óholocén korban 
keletkezettnek tekintették.

Felmerül az a kérdés, hogy ahol a nagykiterjedésű futóhomok fölött 
nem található meg a felső lösz-szint, ott lösz egyáltalában nem képződött, 
vagypedig utólag lepusztult. A települési viszonyok, valamint a lösznek a 
homok fölötti kivékonyodásoknál észlelhető fokozatos homokosodása alap
ján bizonyosra vehetjük, hogy ezeken a területeken lösz sohasem volt. 
A lösz képződését úgy magyarázzák, hogy a hulló por megkötéséhez fű
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vegetációra volt szükség, vagy vizes területre. A fűszálak között a hulló-por 
megmaradt, ugyancsak megmaradt a vízállásos helyek vizében is, mint 
infúziós lösz. Ahol azonban a terület annyira száraz volt, hogy sem fűvege
táció nem tudott kifejlődni, sem állandóan, vagy időnként vízzel borított 
területek nem voltak, ott a száraz és csupasz felszínre ju to tt hulló-port a leg
közelebbi szélroham ismét felragadta és tovább vitte. Ilyen száraz területek 
lehettek a Hátság nagy futóhomokfoltjai, amelyeknek magasra emelkedő 
felszíne alatt a talajvíz olyan mélyen volt, hogy a glaciális száraz éghajlata 
alatt a fű-növényzet megélhetéséhez a talajvízből kapilláris úton nem tudott 
elegendő víz a felszín közeiéig felszivárogni. A legmagasabb térszínt minde
nütt a futóhomok alkotta. Ennek a térszínnek lejtőin, továbbá az alacso
nyabb fekvésű területeken, a talajvíz közelebb volt a felszínhez és így táplál
hatta a fű-vegetációt, létrejöhetett a hulló-por megkötése. Ez természetesen 
még fokozottabb mértékben volt így a legmélyebb területeken, ahol vad
vizekből származó, időnkénti vízállásos helyek, vagy folyóvízi kiöntések 
maradványai voltak, ezeken a helyeken infúziós lösz képződött.

A felszínen a lösz alól előbukkanó keskeny futóhomok-csíkok csak 
ritkán állnak laza futóhomokból, többé-kevésbbé löszösek. Találunk azon
ban löszös finomhomokrétegeket nagy felületi kiterjedésben is, olyan helye
ken, ahol a felszíni lösz nagy távolságig egyáltalán nem jelentkezik. Itt 
a löszös finomhomok a felső lösz-szintet képviseli. Igazi átmenet a lösz és 
futóhomok között. Sokszor nehéz eldönteni, hogy löszös finomhomoknak, 
vagy lösznek minősítsük-e. Legnagyobb ilyen löszös homokelőfordulások a 
kiskúnfélegyházai löszterület D-i és K-i szélén vannak és a Tisza völgyéig 
húzódnak. A legnagyobb összefüggő folt Pálmonostora és Csanytelek között 
a 10 km átmérőt is meghaladja. Valamivel kisebb foltokban találjuk Kis- 
kúnhalas környékén, valamint a Hajóstól és Császártöltéstől D-re eső terüle
ten. A Jánoshalmától és Bajától D-re lévő nagy összefüggő löszterületen 
a pleisztocén homok kibukkanásai olyan kicsik és keskenyek, hogy térképen 
sokszor nem is jelölhetők.

Fúrásainkban is azt tapasztaltuk, hogy a löszös finomhomok a normális 
kifejlődésű lösz-szintet helyettesíti, helyenként lassú átmenettel vízszintes 
irányban átmennek egymásba. A löszös finomhomok uralkodó szemnagy
sága 0,05—0,1 mm, míg a löszé 0,02—0,05 mm. Szemcseeloszlása tekinteté
ben jól osztályozott, 0,1 mm-nél nagyobb és 0,02 mm-nél kisebb szemcsék 
csak elenyésző mennyiségben vannak benne. Szemcseösszetételi görbéje a 
löszéhez hasonló, csupán valamivel kevésbbé osztályozott. E körülmény, 
valamint a lösz-szintben a löszt helyettesítő volta miatt ezt a képződményt 
kell löszhomoknak neveznünk. Meg kell tőle különböztetnünk a löszös homokot, 
amely uralkodólag aprószemű (0,1—0,2 mm 0) homokból áll, több-kevesebb 
löszfrakcióra jellemző finomrésszel keveredve. Ezt fúrási szelvényeinkben 
mindenütt meg tudtuk különböztetni. A löszből és löszhomokból álló szin
tek fölött és alatt ez jelenti az átmenetet a laza futóhomokba. A nagykiterje
désű felszíni megjelenésekben azonban hol löszhomok, hol löszös homok 
formájában jelenik meg úgy, hogy térképen a kettőt egy jelöléssel tűntettük 
fel. A Kiskúnfélegyházától D-re nagy foltban megjelenő homok uralkodó
lag löszös homok, a Kiskúnhalas környéki pedig uralkodólag löszhomok.



Löszfajíák

A löszhomok, mint láttuk, a lösz egyik fáciese. A lösz fajtái között 
kőzettani összetétel alapján megkülönböztetünk homokos, normális vagy 
típusos, iszapos és agyagos löszfajtát. A mechanikai összetétel nem jellemzi 
mindig kellően a lösz genetikáját. A térképezésnél a csigafauna jellegére 
támaszkodtunk főképpen a lösz képződési körülményeinek, tehát osztályo
zásának eldöntésénél. A térképezésnél így különböztettünk meg szárazföldi, 
infúziós és agyagos (szikes) löszt.

Szárazföldi vagy jellegzetes lösz fordul elő összefüggő nagy területben 
Baja, Jánosszállás és Kisszállás közötti területen, továbbá a Hátság közepe 
táján a helyi kiemelkedések területén. A Hátság K-i, Tisza felé lejtő részén 
majdnem kizárólag infúziós löszt találunk, míg a Tiszavölgy legmélyebb, 
elszikesedett területein agyagos, vagy szikes löszt.

A löszfafták mechanikai összetétele

A különböző löszfajták genetikai osztályozásának fontos feltétele azok 
szemcseösszetételének megismerése. Az itt közölt eredmények A t t e r b e r g -  

féle módszerrel készültek. Ezzel az eljárással a legnagyobb hibalehetőség, 
a koagulálás nem befolyásolhatja az eredményt, eredményessége nem függ 
annyira a vizsgálatot végző ügyességétől és gyakorlatától, mint a közvetett 
módszereké.

A jellegzetes lösz szemcseösszetételének legjellemzőbb vonása a 0,02—- 
0,05 mm méretű szemcsék mennyiségének uralkodó volta [4, 20, 21, 22].

A mostani felvételi munkákból végzett iszapolások, úgyszintén a 
régebbi vizsgálataimból és más szerzők vizsgálati eredményeinek kiértékelésé
ből kétségtelennek látszik az a megállapítás, hogy a jellegzetes lösz szemcse- 
összetételének legjobban megfelelnek azok a lösz előfordulások, amelyek 
csak szárazföldi csigafaunát tartalmaznak. Ezek összetételében a 0,02— 
0,05 mrn-es «löszfrakció» 50% körüli mennyiségben szerepel. Ezt az össze
tételt úgy jellemezzük, hogy jól osztályozott, vagyis mennyiségének uralkodó 
része szűkre szabott szemnagysághatárok közé esik.

A szárazföldi faunát tartalmazó lösz egy része már szemre, tapintásra is 
lazább, homokosabb, mint a típusos. Ez a szemcseeloszlási görbében úgy 
jelentkezik, hogy az uralkodó löszfrakció mellett a vele szomszédos finom- 
homokra nagyobb mennyiség jut, mint a löszfrakciónál finomabb szem
csékre. így a görbének az uralkodó szemnagyságot feltűntető egyenes része 
kissé a finomhomok felé tolódik el, de még mindig a 0,02—0,05 mm vonala 
közé esik. Ezt kell neveznünk finomhomokos lösznek. Hangsúlyozom, hogy 
ez is csak szárazföldi faunát tartalmaz, így átmosással nem keletkezhetett, 
tisztán porhullásból származik.

A porhullásból való származás megítélésére hasonlítsuk össze a lösz és 
a jelenkori porhallások szemcseösszetételét. 1941. telén hazánkban, a jelek 
szerint, nagy távolságból származó, az egész országra kiterjedő porhullás 
volt, amelynek több mintáját megiszapoltam. Ezek szemcseeloszlása ugyan
olyan volt, mint a löszé.
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Sztrókay [16] jelenkori vulkáni hamumintákat iszapolt. Ezek közül 
Descabezado vulkán hamuja, amely 3 000 km légi út után rakódott le Buenos- 
Airesben, erősen osztályozott, ugyancsak teljesen olyan szemcseeloszlást 
mutat, mint a lösz. Két másik minta, amely a vulkánhoz közel rakódott le, 
uralkodólag nagyobbszemű vulkáni homokból áll, azonban a löszfrakció 
itt is jelentkezik egy második maximum formájában, az anyag egy része 
tehát a magasabb légrétegekben nagyobb utat téve meg, osztályozódott.

A jelenlegi nagy távolságból szállított poranyagok szemcseösszetétele 
tehát a valódi löszével azonos, azzal a különbséggel, hogy azok osztályozott- 
sága még erősebb. Ez a különbség részben a nagy távolságról való szállítás, 
részben a lösz utólagos elváltozásának következménye. Eszerint a lösz 
szemcseösszetétele annál jellegzetesebb, minél közelebb esik a jelenkori 
porhullások anyagának összetételéhez.

Ha összehasonlítjuk dunántúli löszminták összetételét alföldi száraz
földi löszmintákéval, azt látjuk, hogy az alföldiek erősebben osztályozottak, 
de uralkodó szemnagyságuk valamivel nagyobb, mint a dunántúliaké.

A dunántúli löszfajták kisebbfokú osztályozottsága, a diagenezis nagyobb 
mértékének következménye. A Dunántúlon már a pleisztocénben is csapa
dékosabb volt az éghajlat, mint az Alföldön, ennek következtében az össze- 
keményedés, főként a szemcséket körülburkoló mészbekérgezés, erősebb volt. 
Ez látható a dunántúli löszfajtáknak már szemre is összeállóbb voltában, 
a szemcseeloszlási görbében pedig a mellékmaximum felléptében, amit az 
idéz elő, hogy az iszapolásnál a mészbekérgezés részben szabaddá válik és 
így a finom szemcsék mennyiségét emeli.

Megjegyzendő, hogy a Dunántúlon is van lazább, homokosabb lösz. 
A dunántúli, Budapest környéki és börzsönyi löszt helyesebben dunántúli 
típusú /ősznek lehetne nevezni. A másik, az alföldi típusú lösz erősebb osztályo- 
zottságával közelebb áll a recens porhullások összetételéhez, tehát ebből 
a szempontból jellegzetesebb, mint a dunántúli típusú. Viszont ha az erő
sebb diagenezist, a tulajdonképpeni «lösszé változást)) tekintjük a jellegzetes
ség fő feltételének, akkor a dunántúli a jellegzetesebb.

Mindkét feltétel fontos, ezért nem lehet egyik vagy másik tulajdonság 
alapján az egyik típust jellegzetesebbnek tartani. Nincs okunk tehát csak 
a dunántúli löszt tartani jellegzetesnek. Még kevésbbé lehet minden «alföldi 
löszét másodlagos településben lévőnek, átmosottnak tekinteni. Átmosás 
következtében nem tarto tták  volna meg ezek az anyagok mind ugyanarra 
a szemnagyságra való osztályozottságukat. Az átmosott löszanyagok, mint 
a Duna völgyében lévő löszanyagú alluviumok, rosszul osztályozottak, 
uralkodó szemnagyságuk is erősen változik.

Ha megfigyeljük valamely löszelőfordulás közelében az alluviális síkra 
átmosott löszanyagot, azt tapasztaljuk, hogy annak löszös jellege 1—2 km 
távolság után teljesen megszűnik. így van ez a Duna völgyében a dunántúli 
hegységperem lösze alatt, Szekszárd és Bátaszék környékén, de így van az 
Északalföldön is. A tokaji hegyről szemünk láttára igen sok löszanyagot 
hord le minden nagyobb esőzés. Az utcákon ilyenkor helyenként arasznyi 
vastagságú «átmosott lösz» van. Ennek a völgy felé való folytatódását több 
vonalban, sűrűn telepített fúrásokkal követtük. A hegy lábánál több m
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vastag átmosott löszt az eredeti településben lévőtől nehéz megkülönböz
tetni. D-nek, az alluvium felé, azonban ez a löszjelleg rohamosan csökken, 
ezzel együtt az átmosott löszanyagból való réteg vastagsága is. A hegytől 
1 km távolságban már a fél m-t sem éri el, másfél km-re pedig már nyomát 
sem találjuk, eloszlik a folyóvízi származású alluvium rétegei között. A Dél- 
dunántúl löszterületein lévő kisebb völgyekben az alluvium a völgy egész 
hosszában átmosott löszből áll. Löszt hoz a patak a forrásvidékről és ezt 
hordják le a völgybe a völgy oldal vízmosásai, ezt mossa be a csapadékvíz 
a lejtőkről a völgy egész hosszában. Ennek ellenére a völgyfenéken lévő allu
vium szemcseösszetétele már egészen más, mint a szálban álló löszé. Osztályo- 
zatlan, szemnagyságának uralkodó mérete változó, nyoma sincs a «lösz- 
frakció» következetes megjelenésének.

Ezzel szemben az alföldi lösz, beleértve az infúzióst is, osztályozott. 
A 0,02—0,05 mm-es rész, a porhullások jellemző szemnagysága, mindig 
uralkodó benne.

Az infúziós lösz fajtái közé sorozzuk azokat az előfordulásokat, ame
lyekben a szárazföldi csigákon kívül vízi fajok is vannak. Ez ugyanis a leg
jobb bizonyíték arra, hogy ezek anyaga vízben, vagy vizes helyen rakódott le. 
Az egyedüli nem, amely kizárólag vízben él és az infúziós löszben gyakran 
előfordul, a Planorbis, illetőleg ennek algenusai. A leggyakoribb fajok: 
Anisus planorbis, A. septemgyratas, A. leacostoma, A. spirorbis. Ritkábban 
előforduló, kimondottan vízi fajok: Pisidium obtusale, Sphaerium rivicola és 
Bithynia leachi. A többi, vízben élő tüdős csiga, mint a Valvata és főképpen a 
Limnaea genus fajai vizen kívül is megélnek, jelenlétük csak a terület nedves 
voltát, vagy időnként való átnedvesedését bizonyítja. Ezért infúziós lösznek 
biztonsággal csak azt nevezhetjük, melyben planorbidák vannak.

Az infúziós lösz összetétele sok esetben semmiben sem, vagy alig tér el 
a szárazföldi löszétől. Uralkodó szemnagysága ugyanaz, osztályozottsága 
erős. Különbség a szárazföldi lösszel szemben csak az, hogy tömöttebb, 
mivel a hulló por vízben ülepedett le, a szemcsék tehát könnyebben meg
találták legszorosabb illeszkedésüket, hézagtérfogatuk kisebb. Az Alföld 
mélyebb, sík területein rakódtak le, időnkénti vagy állandó vízállásos helye
ken, folyóvíz által hozott finom, iszapos rész nincs bennük.

A Tiszavölgy közelében találunk iszapos infúziós löszt. Itt a porhullás 
anyagához folyóvízi kiöntések iszapja keveredett, ennek megfelelően a 0,02 
mm-nél finomabb rész több benne és az egész szemcseeloszlási görbéje lapo
sabb, az uralkodó szemnagyságra kisebb mennyiség esik. Gyakori eset, hogy 
ez a löszfajta homokos, amit ugyancsak megmagyaráznak a folyóvízi kiönté
sek. Ezek előidéztek természetesen kisebb-nagyobb fokú átmosást is. Ez 
azonban csak helyi jelenség, nem jelenti az egész képződménynek máshová 
való áttelepítését. A kiöntések közötti időben a visszamaradt állóvizes 
területen a porhullás tovább folytatódott. A vízmozgással tartó kiöntés 
aránylag rövid ideig tart, a visszamaradt állóvizek vagy vizes területek 
azonban az év nagyobbik felében megmaradnak. Ez az oka annak, hogy 
az itt létrejött, gyakran rétegzett képződményben, is a lösz-frakció az ural
kodó.

A Duna—Tisza közének középső részén, a tervezett Duna—Tisza csa
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torna vonalán, összefüggően megtaláljuk a felső lösz-szinteket a Hátság egész 
területén. Itt nyomon tudjuk követni a lösz szárazföldi és infúziós meg
jelenésének területeit. A Hátság legmagasabb, nagyjában egy nívóban települt 
löszrétegeinek területén, a lösz infúziós kifejlődésben jelenik meg, sőt helyen
ként tőzeges, még összefüggő tőzegrétegeket is tartalmaz. Viszont a Hátság 
Ny és К -re lejtősödé részein szárazföldi faunát tartalmazó löszt találunk. 
Ez a helyzet azzal magyarázható, hogy a Hátság középső része volt már 
a pleisztocénben is a leglefolyástalanabb, rajta időszakos állóvizek, talajvíz 
felfakadása következtében keletkezett vadvizes területek voltak. А К és 
Ny felé lejtősödé rész csapadékvizeinek jobb lefolyása volt, így szárazabb 
felszínű területeken, tisztára fűvegetáció megkötésével képződhetett ki a lösz. 
Ez a helyzet egyúttal bizonyítja azt is, hogy az infúziós lösz nemcsak folyó
vizek időszakos elöntési területein képződött. Ilyen helyeken található a 
szárazföldi lösz szemcseösszetételéhez legjobban hasonlító összetételű, tisz
tán, vagy majdnem tisztán porhullásból keletkezett infúziós lösz, amelyet 
normális infúziós lösznek nevezhetünk.

Mind a szárazföldi, mind az infúziós lösznek vannak homokosabb 
változatai, tisztán mechanikai összetétel alapján tehát nem osztályozhatjuk 
a löszfajtákat, keletkezésük körülményeit megbízhatóan csak faunájuk je
lege mutatja. Ezért térképeink ennek alapján készültek. Nehéz az elkülöní
tés még ezen az alapon is. A Duna—Tisza-köz középső részén Kecskemét,. 
Nagykőrös környékén, ahol a lösz uralkodólag szárazföldi faunát tartalmaz 
ugyan, de benne kevés, kis példányokban kifejlődött Limnaea palustris 
héjat is találunk. Kőzettani jellege is eltér kissé a szárazföldi löszétől, mert 
annál összeállóbb, kötöttebb [18]. Infúziós lösznek nem nevezhetjük, mert 
ennek legjellemzőbb vonása a kizárólag vízi életmódot folytató Planorbis 
fajok jelenléte, ezek pedig hiányzanak belőle. Süm eg h y  eddigi munkáiban 
[16] az Alföldön előforduló valamennyi löszt, megkülönböztetésül a dunán
túli és peremhegységbeli, szerinte egyedül jellegzetesnek tartható lösztől,. 
alföldi lösznek nevezi. Ez évi közös bejárásaink alkalmával közösen arra a 
megállapodásra jutottunk, hogy az Alföldön is meg kell különböztetnünk 
a szárazföldi és infúziós löszt, csupán ezt az átmeneti típust, amelyik tu laj
donképpen egyik csoportba sem sorozható, nevezzük alföldi lösznek. Ter
mészetes, hogy ennek térképi elkülönítése a két másik fajtától még nehezebb, 
mint a két szélsőséges kifejlődésnek egymástól való megkülönböztetése. 
Egyes szerencsés feltárásokban meggyőződtem róla, hogy az alföldi lösszel 
fedett területen is vannak olyan mélyebb területek, amelyek jellegzetes 
infúziós löszfaunát tartalmaznak, viszont vannak kiemelkedő dombvonula
tok, amelyeknek tetején a lösz csak tiszta szárazföldi faunát tartalmaz. 
Itt kell megemlítenem, hogy az alföldi és méginkább az infúziós lösz az Alföl
dön, de többnyire a Dunántúlon is, legtöbb csigamaradványt tartalmaz. 
Az Alföld egyes elszigetelt dombokban megjelenő szárazföldi löszelőfordulásai 
csigahéjakban szegények, néha egyet sem tartalmaznak. Ez a körülmény 
a dombok egykori felszínének szárazság miatti kedvezőtlen életkörülményei
vel magyarázható.

A legsíkabb fekvésű és többnyire a legmélyebb területeken találjuk 
a löszfelszínen megjelenő szikes foltokat és ezzel együtt az agyagos, vagy
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szikes löszt. Ezeknek területén a vízszabályozások előtti időkben mindenütt 
szikes tócsák állottak, sok helyen nagyobb tavak, amelyek közül számos 
ma is megvan, pl. a kiskúnhalasi, vagy szegedi Fehér-tó. A legtöbb helyen 
csapadékos időben ma is keletkeznek időszakos vízállások, amelyek azután 
a nyári szárazságban kiapadnak, mutatva a szikesedés folyamatának ezt a 
legjellegzetesebb feltételét. E szikesedett felszínű löszterületek fölött pár 
dm-nyi világosszürke szikes iszapot, néhol sziksókivirágzást találunk. A leg
nagyobb szikes tavak felszínén pedig néha 1 m-t is meghaladó sötétszürke, 
szürkésbarna, vagy fekete, erősen humuszos agyag van. Ez annak jele, hogy 
a löszképződés utáni időben, tehát a jelenkorban álló vizes terület volt itt. 
A lösz anyagának összetételéből pedig arra kell következtetni, hogy ezeken 
a helyeken már a löszképződés idejében is állandó, vagy időszakos, kétség
telenül abban az időben is szikes vizű tó volt. Csak így magyarázható, hogy 
az a löszös képződmény, amely itt található és amely fúrások szerint átmegy 
a szomszédos területek normális infúziós löszébe, olyan agyagos összetételű, 
hogy azt már tulajdonképpeni löszfajtának nem is nevezhetjük. Anyagának 
30-tól majdnem 60%-ig terjedő része 0,002 mm-né] finomabb szemcsékből áll. 
Szemcseeloszlási görbéi annyira változók és szabálytalanok, hogy a lösz
frakció uralkodó volta még mellékmaximumban is csak a kevésbbé agyagos 
mintákban jelentkezik. Van azonban bennük néha homokos rész is, egészen 
0,2 mm szemnagyságig. Az egész szemcseösszetétel arra vall, hogy az anyag 
uralkodó részben összemosott. A löszképződésvidején az ittlévő mélyedésbe 
mosták be a csapadékvizek a környék löszterületének felszínéről a legfino
mabb részt, de a lejtő és a csapadékmennyiség szeszélyes változásaitól füg
gően néha homokot is. Főként innen van az anyag osztályozatlansága. Más
részt szerepet játszhatott ennek a löszfajtának az utólagos elagyagosodásá- 
ban a területet borító szódás tócsa vizének feltáró hatása is. A szikesedési 
folyamatok következménye, hogy a szikes-agyagos löszben csigahéjak egy
általában nincsenek. Ezek hiánya ennek egyik legjellemzőbb tünete. Az 
agyagos lösz legnagyobb összefüggő területe a Tiszavölgy löszterületeinek 
a szélén van, de nagy foltokban a tiszántúli lösztábla területén is. Morfo
lógiailag való különválása, valamint feltűnő kőzettani jellege miatt térképen 
könnyen elkülöníthető volt. Erősen agyagos, kiszáradt állapotban kőkemény, 
ázott állapotban folyásra hajlamos volta jellemzi. Feltárásokban többnyire 
oszloposán reped, éles, szögletes darabkákra esik szét.

A löszös képződmények települési viszonyai

A löszrétegeket lehet legjobban felhasználni a pleisztocén képződmé
nyekben rétegtani tájékozódásra. Látni fogjuk, hogy a lösz-szintek nyomon- 
követése egyúttal a pleisztocén többi képződményeinek települési viszonyait 
is megvilágítja. Mivel több lösz-szinttel van dolgunk, kellő mélység híjján 
nem tudjuk, hogy alulról fölfelé hányadik szintről van szó, ezért a sorrendet 
felülről lefelé követjük. A felszíni löszréteg alatt majdnem mindenütt futó
homok következik, ez alatt van а II. lösz-szint. A felszínközeli löszrétegek
nek ez a kettőssége nem új, mert S üm eg h y  [16] tiszántúli szelvényeiben is 
világosan felismerhető, ő azonban nem hangsúlyozta ezt a kettősséget, az
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alsó szintet löszös iszapnak nevezi. Ez indokolt is a Tiszántúlon, mert ennek 
a területnek síkban települt volta miatt a terület nagy részén ez a szint 
valóban erősen iszapos, sok helyen kimondottan iszapjellegű. A Tiszántúl 
É-i részén azonban, ahol a két lösz-szintet elválasztó homokból a szél buckákat 
halmozott fel, a két szint elválasztása sokkal világosabb és az alsó lösz-szint 
is határozottabban löszjellegű.

A Duna—Tisza-köze nagy részének magasabb fekvése, valamint a két 
szintet elválasztó homoknak uralkodólag futóhomok jellege és nagyobb vas
tagsága miatt, itt a két lösz-szint elválasztása világosabb. A terület rétegei
nek mindjobban eolikus származása Ny, főképpen DNy felé erősen fokozódik. 
A Hátság Tisza felé lejtő oldalán, főként a Tiszavölgy közelében az elválasztó 
homokréteg néha kivékonyodik és eltűnik, úgy, hogy a két lösz-szint egybe
olvad. Az elválasztó homokréteg azonban ugyanabban a magasságban 
rövidesen újrakezdődik és kivastagszik. Itt a Tiszavölgy közelében ez a 
homok határozottan folyóvízi jellegű, sok benne az éles, szilánkos szemcse, 
helyenként pl. Csanytelektől D-re a Csájtó alatti rétegekben, mintegy 8 m-es 
egykori medret tölt ki. Ez a meder а II. lösz alatti iszapos, agyagos réte
gekbe vágódik bele. D-i partján azonban ebből a homokból kb. 4 m magas 
jellegzetes futóhomokból álló domb emelkedik ki, a folyóvízi homokból a 
pleisztocénben kifújt homokbucka. Erre települ a felső lösz. A felső lösz
szint É felé löszös homokban folytatódik, amelyet szintén két részre választ 
az előbb említett folyóvízi homokbetelepülés. A két lösz-szint képződése 
között tehát eróziós folyamat zajlott le. Ez arra vall, hogy a Ny-i részeken, 
ahol ez a homok-szint futóhomok jellegű, ezt a futóhomok közbetelepülést 
lösz-szinteket elválasztó határnak kell tekinteni, mert a futóhomok nem a két 
lösz-szinttel közös, egyetlen eolikus időszaknak a képződménye.

Szelvényünk vonalában tovább haladva DNy felé azt látjuk, hogy a 
Dong-értől D-re a felső lösz-szint elvékonyodik, majd kiékül az alatta levő 
futóhomok fölött. Innen ez a futóhomok van a felszínen DNy felé 
egészen Kiskúnhalas közeiéig, ahol fölötte ismét megjelenik a felső lösz-szint. 
A két lösz-szintet elválasztó homok K-en folyóvízi jellegű, a Dong-értől 
DNy-ra egyre több csiszolt szemcsét tartalmaz, végre jellegzetes futó
homokba megy át, miközben fokozatosan kivastagszik. Innen a Hátság 
egész területén futóhomokot találunk a lösz-szintek között és közülük elő
bukkanva a felszínen.

A régi homok-szintek származásának biztosabb eldöntése végett jelen
legi folyóvízi és futóhomok minták alapján, közösen kidolgozott módszer 
szerint, Ungar T. elvégezte a 30 m-es fúrásokból származó homokminták 
szemcse vizsgálatát [8].

Az eddigi és a következő leírásokban a homok hovátartozását e vizsgála
tok alapján határoztam meg. A legmeglepőbb eredmény a Hátság területé
nek lösz-szintjei közötti homoknak az elért legnagyobb mélységig futóhomok 
jellege. Ez alól csak egy-két kivételt találunk.

A futóhomok jelleget a szemcsék formáján kívül bizonyítja még a homok 
csillámban szegény volta, főleg pedig az iszapos közbetelepülések teljes 
hiánya. Folyóvízi homokot is találunk nagy területeken laza homok formájá
ban, ennek rétegei azonban különböző szemnagyságú, vízszintes helyzetű



lencsékben váltakoznak és ha néha ritkábban is, de kivétel nélkül mindig 
vannak bennük vékony iszap, vagy iszapos finomhomok közbetelepülések. 
A Hátság DNy-i részén, a lösz-szintek közti futóhomokban, ilyen sehol sem 
található.

A Dong-értől DNy-ra а II. lösz-szint előbb folyóvízi, majd futó
homok réteg alatt Ny-ra tovább folytatódik, majd Felsőpusztaszer alatt 
magasabbra emelkedve kivékonyodik, átmegy löszös finomhomokba, végül 
foszlányokra szakadozva futóhomok rétegek közt kiékül és az I. szinttel 
együtt csak Kiskúnhalas vidékén jelenik meg újra.

A Csengeleipuszta és Csólyospuszta közti mélyedésben mintegy 10 m 
mélységben a futóhomok rétegek közt völgyszerű felületen vékony, folyóvízi 
jellegű, iszapos finomhomok közbetelepülést találunk. Itt tehát úgy látszik, 
helyenként folyóvízi erózió okozza а II. lösz-szint hiányát.

A Kiskúnmajsa környékén levő Csólyospusztától Kiskúnhalasig a 
futóhomok alatt а III. lösz-szint következik. Mivel ennek K-i és а II. lösz 
előbb említett Ny-i foszlányos végződése elég közel esik egymáshoz, lehet
séges, hogy együvé tartoznak, eszerint a Tiszavölgy közelében levő II. lösz 
a Ny-i, teljes lösz sorozat III. szintjének a folytatása, vagyis a K-i, csak 
helyenként és hézagosán szétválasztott lösz-szint a teljes lösz-sorozat mind
három szintjét magábanfoglalja.

A továbbiakban az egyes szinteket a Kiskúnhalastól DNy-ra kezdődő, 
teljes eolikus sorozatot magábanfoglaló területen követjük.

Az I. lösz a felszint folytatólagos rétegben borítja. Gyakori az alsó 
részében tömöttebb, infúziós jellegű, növénymaradványos kifejlődése.

Az alatta levő futóhomokba olykor löszhomok, majd löszös futóhomok
kal megy át, többnyire azonban a laza futóhomok fölött éles határral kezdő
dik. Vastagsága 1—3 m, de néha egészen kivékonyodik.

А II. lösz a bácskai löszplató területén a meglehetős hézagosán, a futó
homokba ékelődő lencsék formájában jelenik meg. Gyakran nem jellegzetes 
lösz, hanem löszhomok képviseli, felfelé is, lefelé is többnyire löszös homok 
utján megy át a tiszta futóhomokba. Vastagsága 1—2 m, csak a bajai lépcső 
területén ér el 3—4 m-t. Ilyen kivastagodásoknál figyelhető meg, hogy 
többnyire alul jellegzetesebb szemcseösszetételű, felfelé homokosabb, a futó- 
homokba való átmenete is lassúbb, mint lefelé.

А III. lösz-szint jellegzetesen csak Kiskúnmajsa környékétől Ny-ra jelent
kezik, innen К felé ennek folytatása mint löszös iszap húzódik Kistelekennát 
Csanytelek vidékéig, mind iszapjellegűbbé válva, innen tovább egészen a 
Tiszáig ezt a szintet iszap- és agyagrétegek váltják fel. Területünk Ny-i felén 
azonban а III. lösz igen határozott, összefüggő és az összes lösz-szintek közül a 
legvastagabb. Helyenként tiszta szárazföldi csigafaunát tartalmaz, de ha 
vannak is vízifajok, a szárazföldiek uralkodnak. Az alatta levő futóhomokra 
éles határral települ, vagyis nem homokos átmenettel. A futóhomok legfelső 
része azonban helyenként vízi átmosás nyomait mutatja, összeálló, iszapos* 
A löszréteg legalsó része tömött, vályogos, többnyire humuszos, benne messze 
követhetően növényi maradványok nyomai vannak, egyes helyi mélyedé
sekben pedig tőzeges. Csupán a Csávoly—Baja közti meredek lejtőn nem 
humuszos, hanem kissé vörösesbarna árnyalatú. Ez az alsó, elváltozott szint
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a Hátság egész területén felfelé átmegy jellegzetes löszbe, majd mind több 
finomhomokot tartalmazva helyenként löszös finomhomokba. Ez a települési 
sorrend azt mutatja, hogy a lösz kezdetben vizes területen rakódott le, majd 
a kiima fokozatosan szárazabbá válása folyamán jellegzetes lösz alakjában 
képződött ki.

А II. és III. lösz felszínébe néhány eróziós mederhez hasonló mélyedés 
vágódik bele, futóhomokkal kitöltve. Helyenként ez a mélyedés nem meder
szerű, de elég meredek lejtői arra engednek következtetni, hogy ezt is erózió 
hozta létre. B ulla  [3] és S ü m eg h y  [17] a Duna—Tisza-köze É-i részének 
törmelékkúp jellegéből arra következtetnek, hogy a pleisztocénben, sőt még 
az óholocénben is DK felé irányuló dunaágak haladtak át a Duna—-Tisza-köze 
egész területén. Ezeknek élesszemű dunai homokot kellett volna magukkal 
hozni, a fenti medrek kitöltő anyagában azonban sehol sem lehetett több éles 
szemcsét találni, mint a futóhomokban máshol. Ezeket a medreket, illetőleg 
mélyedéseket az interglaciálisok csapadékos szakaszaiban létrejött helyi 
vízfolyások hozhatták létre, amelyek a Hátság magasabb térszínéről folytak 
le. Ezt mutatja az is, hogy csak a Hátság szélei felé jelennek meg, közepén 
nem. Hasonló medreket találtam a Duna—Tisza-csatorna szelvényében is, 
ugyancsak kizárólag a Hátság K-i és Ny-i széle közelében.

А III. lösz-szint alatt következik az egész rétegsor legnagyobb kiter
jedésű és legvastagabb homokszintje. Kiskúnmajsa környékétől Csávolyig 
majdnem 70 km hosszúságban, 5—8 m vastagságban követhető, csupán egy 
helyen vékonyodik ki, majdnem 1 m-re. A csávoly—bajai lépcső meredek 
lejtője alatt azonban hirtelen kiékül, majd újra megjelenve kivastagszik 13 
m-re. Kőzettani jellege alapján ez a homokszint is legnagyobb részében futó- 
homok, csupán egy kis darabon, Jánoshalma táján és a bajai lépcső K-i 
pereménél kissé folyóvízi jellegű. Itt a homok kivastagodásánál а IV. lösz
szint olyan hirtelen szűnik meg, hogy ezt csak a homokot lerakó folyóvíz 
eróziója vagy vetődés okozhatta.

А IV. lösz-szint, mint а III. és a köztük levő futóhomok is, 70 km-es 
hosszúságban folytonos rétegben húzódik. Közte és а IV. lösz-szint között 
azonban nem futóhomok, hanem egész hosszúságukban humuszos vályog az 
elválasztó határ. Ebből a vályogból több helyről vett minta iszapolása azt 
m utatta, hogy szemcseösszetétele a löszével egyezik meg, csupán valamivel 
több benne a 0,02 mm-nél finomabb rész. Ez a vályog a kevésbbé humuszoso- 
dott területeken a löszével megegyező csigafaunát is tartalmaz, több helyen 
kizárólag szárazföldi fajokat. Mindez azt bizonyítja, hogy a lösz felszíné
nek utólagos vályogosodása útján állt elő.

Ebben a humuszos vályogban a dunántúli és északalföldi hegységperemi 
vörösesbarna vályogzónák megfelelőjét kell látnunk. A löszrétegek felszíné
nek vörösesbarna elváltozásai az uralkodó felfogás szerint [2] csak melegebb 
és csapadékosabb éghajlat alatt keletkezhettek erdők átalakító hatására, 
a glaciálisok alatt keletkezett löszrétegeket tehát az interglaciálisok folyamán 
létrejött vályogosodott szintek választják el egymástól. A Dunántúlon és az 
északalföldi peremen jellegzetes vörösesbarna szín az Alföld déli részén sokkal 
kevésbbé érvényesül és csak ott található meg halványabb árnyalatban, ahol 
maguk a löszrétegek is elváltozatlan sárga színűek. Itt az egykori lösz



felszín a legtöbb helyen inkább elhumuszosodott, a vályogosodást tehát nem 
erdő, hanem mezőségi vegetáció hozta létre. Különben a Dunántúlon is 
gyakran észlelhetjük a vörösesbarna vályog helyett sötétszürke, humuszos 
vályog megjelenését.

A humuszos vályog alatt találjuk az V. lösz-szintet, majd ettől helyen
ként megszakadó futóhomok-réteg által elválasztva а VI. löszt, amely alatt 
mint megfúrt legrégibb képződmény, ismét futóhomok következik.

A fentiekben lösznek leírt szintek anyagának iszapolása igazolta ezek 
szemcseösszetételének a löszével megegyező voltát, csigafaunájuk is határo
zottan löszfauna, a legtöbb esetben tisztán szárazföldi fajokkal.

A mélyebb szintekben található löszrétegeket eddig részben azért nem 
tarto tták  lösznek, mert azok színe minden levegőtől elzárt képződményre 
érvényes módon kékesszürkére változott át redukciós folyamatok követ
keztében. Az idei fúrássorozattal végigkísérve a lösz-szinteket arról győződ
tem meg, hogy valamely löszréteg, amely a felszín közelében a talajvíz nívója 
felett világossárga, ott, ahol mélyebbre kerülve állandóan a talajvíz szintje 
alá kerül, kékesszürke színűvé válik. De ugyanerről győződtem meg a Duna— 
Tisza-csatornai fúrások alkalmával is [6]. Kecskemét környékén a felszín 
közelében levő sárgaszínű lösz Szentkirály környékén 4—5 m mélységre 
kerülve kékesszürke színbe megy át. Először a lösz alsó szintjeiben jelentke
zik a változás, végül a 4—5 m vastag homokkal eltakart löszréteg egész 
vastagságában kékesszürke színt vesz fel. A Tiszapart közelében ennek a 
folyamatnak a fordítottja észlelhető. Ott, ahol a Tisza-meder talajvízszint 
süllyesztő hatása érvényesül, a lösz felső része ismét sárga színben jelenik 
meg, tovább a Tisza felé pedig az egész löszréteg az alatta levő iszappal 
együtt ismét felveszi a sárga színt.

A Hátság nyugati, magasabb részén eddig követett rétegek mind száraz
földi képződmények. Csupán a Baja—Csávoly közti 20 m-rel alacsonyabban 
fekvő lépcső eddig feltárt legalsó rétegei kifejezetten vízi lerakódások: а IV. 
lösz-szint alatti iszapos finomhomok és homokos iszaprétegek. Ezek az 
eddig tárgyalt képződmények glaciálisra valló pollenképével ellentétben, 
interstadiálist jelző pollenanyagot tartalmaznak.

A Hátság eolikus lerakódásokból álló területe, mint említettem, К  felé 
egészen Kiskúnmajsa környékéig követhető. Az idősebb lösz-szintek azon
ban már Kiskunhalastól kezdve К  felé lejtenek, kizárólag infúziós löszből 
állanak, К  felé egyre iszaposabbak, végre iszapos finomhomok és iszap
rétegek között kiékelődnek. Az iszapos rétegek még távolabb, a Tiszavölgy 
közelében folyóvízi homokba mennek át. Az alsó lösz- és futóhomokszintek 
helyett tehát itt, a Duna—Tisza-köze K-i, alacsonyabb részén folyóvízi és 
állóvízi lerakódások vannak, a két, esetleg három legfelső lösz-szint ezek 
fölött itt is ki van fejlődve.

Ebből a helyzetből világos, hogy a DNy-i magasabb rész, amely a 
vizsgált mélységig lényegileg lösz-és futóhomok-rétegekből áll, a pleisztocén
nek az idősebb löszrétegek által képviselt idejében is kiemelkedő, folyóvíz 
nemjárta terület volt, a K-i rész azonban intenzíven süllyedt és ezzel kap
csolatban rohamos folyóvízi feltöltés volt a sorsa. Ilyen területen pedig lösz
képződés nem volt lehetséges. Az Alföld K-i részének süllyedése azonban a
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pleisztocén végén megszűnt, úgy, hogy a legfelső lösz-szintek itt is kifejlőd
hettek.

A pleisztocénben is süllyedő területek rétegsora gyors folyóvízi feltöltés 
következtében erősen kivastagodott, így jött létre a Tiszántúl 150—350 
m-es pleisztocén rétegösszlete. Ezzelszemben a kiemelkedő, folyóvízi fel- 
töltésben részt nem vett területeken, ahová csak eolikus lerakódások ju t
hatták el, a rétegsor vékony. A Dunántúl K-i peremén, a Duna magas partjá
ban alig több, mint 40 m mélyen ott van a kövületekkel igazolt pannon, de 
megtaláljuk ezt még a Duna—Tisza-közén a Duna letárolásából kimaradt 
szigeten, a solti halomban is. Ebből következik, hogy az innen D-re levő 
bácskai löszplató alatt is aránylag kis mélységben várhatjuk a pannon feküt. 
Ezt a felfogást támogatja az, hogy Bajától ÉK-re geofizikai maximum van 
[11, 19], amelynek területébe beleesik fúrási vonalunk eolikus rétegekből 
álló része.

A két felső lösz-szintnek a nagy szelvényéhez hasonló települését látjuk 
a kiskúnfélegyházai téglagyárnál készült szelvényünkben is. Itt а II. lösz 
alatti futóhomok változatos felszínén a löszréteg alja humuszos, vályogos 
kifejlődésben van meg, a felső felülete ismét humuszos és ebben vannak a 
Sch erf  [12, 13] által leírt Pinus cembra maradványok. Sc h er f  а II. lösz- 
szintet «kék agyag)) néven említi, fúrásmintáinkból azonban határozottan 
megállapítható volt ennek lösz volta, mind a szemeloszlási görbék, mind a 
helyenként szárazföldi, helyenként infúziós lösz csigafauna alapján. А II. 
lösz feLzíne helyenként erodált, a mélyedésekben humuszos, tőzeges, iszapos 
homokkal. E fölött futóhomok következik, majd a rétegsort a vékony leg
felső lösz fejezi be. A leírt képződmények alatt 30 m-ig még két löszréteget 
találunk, részben humuszos vályog és tavikréta, részben vastag futóhomok 
által elválasztva, az egyetlen fúrás adatai azonban nem elégségesek a telepü
lési viszonyok tisztázására.

B ulla  [3] és S üm eg h y  [17] szerint a Duna a pleisztocén egész folya
mán több ágra szakadva DK irányban haladt át a mai Hátság területén. 
A jelenlegi Dunavölgynek már a pleisztocénben megindult, alább bizonyí
tandó folyóvízi feltöltődése ennek ellentmond. Ha azonban voltak ilyen 
Duna-medrek a Hátság területén, csak a szelvényünk vonalától É-ra, leg
feljebb annak Kiskúnmajsától К -re levő részén át haladhattak, a Ny-i, szél- 
hordta lerakódásokból álló területen nem.

A FIátság eolikus rétegsorának korbeosztása
Periglaciális terület pleisztocén rétegsorának szintezésére legjobb tájé

koztató a lösz, amelyről Soergel [14] vizsgálatai óta általános vélemény, 
hogy csak a glaciálisokban keletkezett. Feltehetjük, hogy minden glaciális
nak egy-egy lösz-szint felel meg. Lösz-szinteket, tehát glaciálisokat elválasztó 
képződményeknek eddig csak a vályog-szinteket (Laimenzone) ismertük 
[1, 2, 13]. Területünkön azonban a lösz-szinteket olyan kiterjedt és össze
függő futóhomok-szintek választják el, hogy azokat a löszképződési idősza
koktól eltérő klimájú időkből kell származtatnunk. Egyik lehetőség ennek a 
magyarázatára az, hogy mind a lösz, mind a futóhomok képződését egyedül
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lehetővé tevő száraz kiima szélsőségességében fokozati különbség volt, tehát 
pl. a glaciális hideg-száraz maximuma idejében volt porhullás, egy kevésbbé 
szélsőséges időszakban pedig futóhomokképződés. A kettőnek azonos időben 
való képződése ellen szól a kétféle anyagból álló szintek regionális kifejlődése, 
a két szint között kim utatott eróziós felületek, valamint а III. lösz-szint 
lerakódásának növénymaradványos, humuszos, helyenként tőzeges kifejlődés 
által jelzett nedves térszínen való kezdődése, majd a terület fokozatos szára
zabbá válása folytán jellegzetes löszbe való átmenete. Az egyidejű képződés 
feltevésére támpontot csak a magas Hátság második löszének helyenkénti 
kiékelődése és löszös homokkal a futóhomokba való átmenete ad.

A két szintnek egymást kizáró megjelenésére B a csák  [1] elméletéből 
kiindulva legújabban K r iv á n  [5] azt a magyarázatot adja, hogy a lösz anya
gát a glaciálisok tartam a alatt északias szelek nagy távolságból hozták, a 
futóhomokot pedig az interglaciálisok száraz időszakaiban Ny-i szelek fúj
ták  ki közeli folyóvízi lerakódásokból. Eszerint a Duna-—Tiszaköz pleiszto
cén futóhomok-szintjei a Duna folyóvízi homokjából származnak, a Dunától 
Ny-ra pedig ezért nincsenek a lösz-szintek között nagy futóhomok közbe
települések. E felfogás mellett szól az is, hogy a Tiszántúl részben lösszel 
takart parti dünéi kivétel nélkül a pleisztocénkori vízfolyások K-i vagy 
DK-i oldalán vannak.

Mint láttuk, szelvényünk IV. és V. lösz-szintje között nem futóhomok 
az elválasztó képződmény, mint a többinél, hanem humuszos vályog. Az 
ennek vályogosodását létrehozó interglaciális klímájának tehát végig humid- 
nak kellett lennie. B acsák  számítása szerint az egyes interglaciálisok klímája 
különböző volt, a Riss I—II-ben nem volt futóhomok képződését lehetővé 
tévő száraz időszak. Ez a megállapítás lösz-szintjeink sorrendjével feltűnően 
egyezik.

Felmerül az a kérdés, hogy csupán futóhomokkal elválasztott lösz- 
szinteken miért nem volt vályogosodás az interglaciálisok humid szakaszai
ban. Ha a löszlerakódással járó glaciális után az interglaciálisnak előbb humid, 
majd futóhomokot létrehozó arid szakasza következett, akkor valóban 
elvárhatnánk a lösz fölötti vályogosodást és csak e fölött jelenhetne meg 
a futóhomok. Ha azonban a humid szakasz a futóhomok lerakódása után 
következett, a futóhomoknak, mint mozgékony közegnek a felszínén létre
jö tt humuszos felszín könnyen eltűnhetett, annyival inkább, mert a több 
csapadék következtében előálló helyi vízfolyások eróziója, amely a leírt 
medreket létrehozta, a futóhomok felszínét is lepusztíthatta.

Ha a futóhomokszinteket az interglaciálisok száraz szakaszaiban, létre
jö tt képződményeknek tekintjük, akkor a humid szakasznak megfelelő kép
ződmény helyén rétegtani hézag van, amelyet még kifejezőbbé tesz a vele 
együtt megjelenő eróziós felszín is.

E felfogás szerint tehát képződményeinket a következőképpen oszthat
juk be: A felső 3, futóhomok által elválasztott lösz-szint felel meg a Würm 
három glaciálisának, а III. lösz alatti vastag futóhomok a Riss—ÁVürm 
interglaciálisnak. А IV. lösz a R n , az V. a Rj glaciálisnak, a köztük lévő 
humuszos vályog pedig a Rx—R n interstadiálisnak. Ez utóbbi az, amivel 
B acsák  számításai olyan feltűnően egyeznek. Már kevésbbé érthető az V.
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és VI. lösz közötti futóhomoknak e sorrend szerint a M—R interglaciálisba 
tartozása. Itt a homok több helyen kiékül, a R í és Mn lösz érintkezésénél 
jól kifejlett vályogzónát várhatnánk.

Módosul a korbeosztás, ha a fenti leírásban és a szelvényben eddig 
figyelmen kívül hagyott, csupán a Csávoly—Baja közti lépcsőn megjelenő 
0,5—1 m vastag, de vályogzónával is elválasztott löszelőfordulást is külön
álló lösz-szintnek tekintjük. Eszerint ez volna а IV. lösz, azaz a R n , az előbbi
IV. szint a Rj, a nagy humuszos vályogszint felelne meg a M—R interglaciá- 
lisnak, a legalsó lösz a Mn -glaciálisnak, az ez alatti futóhomok pedig a M!— 
Mn interstadiálisnak.

Mindaddig, amíg az egész rétegsort a pannon fekűig mélyebb fúrások 
alapján meg nem ismerjük, ezt a korbeosztási vázlatot csak ideiglenes kísér
letnek kell tekintenünk.

Pollenelemzéseink a fenti rétegsor korviszonyairól keveset mondanak. 
Közismert, hogy eolikus lerakódásokban a pollen nem marad meg. Kivételt 
képeznek а III. és IV. lösz-szintek alján található növénymaradványos, 
helyenként tőzeges szintek. Ezek nedves vagy vizes térszínen rakódtak le, 
úgy, hogy a beléjük hullt virágpor részben megmaradt. Ez minden esetben 
glaciálisra jellemző képet adott, uralkodólag fenyőpollennel, de a fűz és nyír 
kissé fokozottabb megjelenése arra vall, hogy nem a glaciális száraz-hideg 
maximumának idején rakódott le. Ez teljesen megfelel a fent leírt rétegtani 
helyzetnek.

Határozott interstadiálist jelentő pollentartalmat csak a bajai lépcső 
területén а IV. lösz alatti iszapos finomhomok és iszaprétegek adtak. Ennek 
a területrésznek a Hátság pereménél több mint 20 m-rel alacsonyabb fekvése 
lehetővé tette az interstadiális nedves szakasza folyamán vízi lerakódások 
létrejöttét. Ezek azok a rétegek, amelyek hiánya a magas Hátság folyóvíz 
nem járta területén a rétegtani hézagokat jelenti.

A kiskúnfélegvházi szelvényben az összes rétegek glaciális pollen
képétől csak а II. lösz-szint alatti humuszos vályog legalsó része üt el. Itt 
a bükk és tölgy megjelenése arra utal, hogy a vályog legalsó része nem lösz- 
porhullásból, hanem interstadiális folyamán vízi lerakódások útján kelet
kezett.

A pollenelemzések adatai alapján a klíma jellegének megállapítását 
Zólyom i B á l in t  végezte. Az erre vonatkozó részletes adatok külön közle
ményben fognak megjelenni.

A Tiszavölgy pleisztocén képződményei
A Hátság rétegei, mint láttuk, К -re, a Tisza felé fokozatosan lejtenek, 

a mélyebb lösz- és futóhomokszintek szelvényünk vonalában Kiskúnmajsá- 
tól К -re folyó- és állóvízi rétegek közt kiékelődnek. Ezek már a Tisza víz
rendszerének lerakódásai, az idősebb pleisztocén rétegek szempontjából tehát 
a Tisza völgye már innen kezdődik. A két, esetleg három legfelső löszréteg 
К -re tovább folytatódik, a jelenlegi Tiszavölgy Ny-i határa tehát a holocén 
alluviuméval közös. Szelvényünk vonalában ez a határ Csanyteleknél van.
A lösszel végződő pleisztocén rétegsor azonban a Tisza holocénkori kanyar-
9 F ö ld tan i 1950. — 1/15 S
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gásai között helyenként megmaradt, gyakran újholocén kiöntések, vagy réti
agyag által eltakarva. Ezek területe tehát mindenképpen hozzátartozik a 
jelenkori Tiszavölgyhöz. Szentes mellett, a szarvasi műúttól К -re, a tiszán
túli lösztábla 82 m magasságban fekszik, innen Ny-ra meglehetős meredek 
hajlással 2—3 m-rel alacsonyabbra száll a lösz felszíne és helyenként csak 
79 m magasságot ér el. A Tiszavölgy löszének alacsony fekvését részben annak 
eredetileg is alacsonyabb térszínen való lerakódása okozza, részben azonban 
holocénkori letárolás.

A lösz alatt szelvényünk vonalában Kiskúnmajsától Csanytelekig, 
tehát az alsóbb lösz-szintek megszűnésének helyétől a jelenkori Tiszavölgyig, 
a felső löszrétegek alatt uralkodólag agyag és agyagos iszap, ez alatt homokos 
iszap, majd iszapos finomhomokrétegek vannak, 30 m-től lefelé pedig apró
szemű, majd középszemű folyóvízi homok. Az üledék szemcsenagysága 
tehát felfelé állandóan kisebbedik, ami arra mutat, hogy a terület süllye
dése, ezzel kapcsolatban a feltöltő anyag szállításának sebessége állandóan 
csökkent. A gyors, majd lassúbbodó ütemű folyóvízi feltöltés után áradmá- 
nyos, kiöntéses területek, majd sekély állóvizek maradtak vissza, végre ezek is 
eltűntek és az időszakonként nedves területeken infúziós lösz képződött.

Az itt leírt lösz alatti rétegek a Hátság idősebb lösz-szintjeivel egykorúak, 
ezek idejében a süllyedés tehát még tarto tt, a felső löszrétegek idejében már 
nem volt süllyedés. A Hátság löszös rétegsorának leírásából látjuk, hogy a két 
felső lösz-szint a Tiszavölgy felé haladólag mindjobban eggyéforr, de lehet, 
hogy a l l .  lösz-szint is folytatódik a tiszakörnyéki lösz-összletben, mert ennek 
a Tiszavölgy felé való folytatódása a Csólyos és Kistelek környékén hiányzik. 
A Duna—Tisza-köze K-i részének és a Tisza völgyének süllyedése tehát 
legfeljebb a Wn -ig tarto tt, de lehetséges, hogy már a Wj-ben befejeződött.

A süllyedés csökkenését, végül a W-ben való szünetelését a Tiszavölgy 
uralkodólag folyóvízi rétegsorán is megállapíthatjuk, a felfelé állandóan 
finomodó szemcseösszetételből. A Tiszától nagyobb távolságban az időszakos 
kiöntések és kiszáradások miatt a rétegek pollenanyaga hézagosán maradt 
meg, a Tisza közelében, Szeged mellett végzett fúrások anyaga azonban 
majdnem folytatólagos pollenképet adott. A lösz és az alatta lévő agyagos- 
iszapos rétegek meddőnek bizonyultak. A 8—11 m mélységben lévő homokos 
iszap már glaciális, 15 m-ig terjedő része interstadiális, 21 m-ig ismét glaciá
lisra valló pollenképet adott, az ez alatti 5—8 m vastag agyagréteg pedig 
határozottan interstadiálisban képződöttnek bizonyult. Az előbbiek alapján 2, 
vagy 3 glaciálisnak megfelelő lösz alatt a glaciálisok és interglaciálisok kis 
mélységi méretek közti váltakozása amellett szól, hogy a Hátság régebbi 
lösz-szintjei alapján való tagolás helyes kiindulópont.

A Dunavölgy pleisztocén rétegei
A Hátság déli része a Duna völgye felé meredek peremmel határolódik el. 

A peremnél átlag 20 m-rel alacsonyabban fekvő, a Duna ó- és újholocén 
lerakódásaival borított területet nevezzük Dunavölgynek. A völgyet fel- 
töltő lerakódások koráról eddig nem volt elegendő bizonyítékunk. B ulla  ezeket 
morfológiai adatok alapján pleisztocénvéginek, S ü m eg h y  pedig holocén korúak-
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nak tarto tta . A Dunavölgyet keresztező fúrásaink adataiból megtudtuk, 
hogy a felszíntől 20—30 m mélységben kavicsos durvahomokrétegek vannak, 
amelyek pollenanyaga interstadiálisban való lerakódásukat bizonyítja. E fölött 
mintegy 15 m vastagságban középszemű homokot találunk, jellegzetesen 
glaciális pollenképpel. A középszemű homokból álló rétegsorba 10—12 m 
mély medrek vágódtak be és alul aprószemű, majd finomszemű homokkal 
töltődtek fel. A régi medrek legfelső rétegei iszapból állanak, amely a fel
színt is mindenütt beteríti 1—2 m vastagságban. Az apró- és finomszemű 
homokkal kitöltött medrek anyaga már holocén korúnak bizonyult.

Ebből azt látjuk, hogy az utolsó interstadiális idején a Duna völgye 
gyorsan, az utolsó glaciális alatt pedig lassabban süllyedt, ez a süllyedés 
csak a pleisztocén legvégén szűnt meg, a holocén medrek az utolsó glaciális 
lerakódásaiba már belevágódtak.

A Hátság meredek pereme a felszín alatt is folytatódik. Kiképződésének 
megmagyarázására nem elégséges a Duna eróziója. A völgyben 70—90 m 
t. sz. f. magasságok közt fekvő középszemű folyóvízi homok azonos korú 
a Hátság peremén 105 m magasságban lévő legfelső lösz-szinttel, ezt a nagy 
különbséget csak a Hátság peremén bekövetkezett vetődéses süllyedés okoz
hatta.

A Tiszavölgy süllyedésének már a Würmben való szünetelésével tehát 
szemben áll a Dunavölgy pleisztocén végéig tartó süllyedése.

Holocén képződmények

1. A H á t s á g  t e r ü l e t é n
A Hátság területe pleisztocén futóhomokból és löszből van felépítve. 

A pleisztocén futóhomok kora csak ott állapítható meg, ahol az a felső lösz
szint alól bukkan elő. Területünk középső részének K-i harmadában, Kis- 
kúnhalas és Pusztaszer közötti széles területen azonban a felső lösz-szint 
hiányzik, a pleisztocén homok észrevehetetlen határral, felfelé átmegy a 
holocén futóhomokba. Mivel azonban a futóhomok innen К -re és Ny-ra is nagy 
területeken a felső lösz-szint felett is megjelenik, kétségtelen, hogy az a holo- 
cénban települt ide. Az óholocénban tehát kellett lennie olyan száraz klí- 
májú időszaknak, amikor a pleisztocén futóhomok újra mozgásnak indult 
és ilyen nagy területeket borított el. Ugyanígy át kellett települnie azon 
a területeken is, ahol a homok alatt a lösz nem található meg. A löszre tele
pült holocén futóhomok a Hátság Ny-i pereme közelében a legvastagabb. 
Magasra emelkedő buckáival 25—30 m magasságot is elér, mint pl. János
halmától ÉNy-ra lévő Illancs, vagy Ágasegyháza környéke. Ezeken a vidéke
ken a legkevésbbé kötött a futóhomok, nagy területeken ma is mozgásban 
van. Ez a helyzet C H O LN O K Y -t arra a feltevésre késztette, hogy a futóhomokot 
Ny-ról, a Duna medréből fújta ki az uralkodó ÉNy-i szél. Ezzel a lehetőséggel 
ma is számolnunk kell. Ha az előbb említett nagy, központi területeken 
bizonyítva van is a holocén futóhomoknak az alatta lévő pleisztocén homok
ból való származása, ezzel a löszre települt holocén homokot csak az innen 
К -re lévő területen tudjuk megmagyarázni, mert a lösszel betemetett futó-
9* — 1/04
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homok vonulásának irányából kétségtelenül látszik, hogy már a pleisztocén
ben is ÉNy-i volt az uralkodó szélirány; így a lösszel nem borított pleisztocén 
homok területéről nem települhettek át akkora területek, és ilyen nagy 
vastagságban borító futóhomoktömegek. Nem szabad azonban figyelmen kívül 
hagynunk azt sem, hogy a Duna—-Tiszaköz középső részén a Ny-i Hátság 
közelében lévő legmagasabb futóhomokterületeken (Nyíri erdő, Őrkény) a 
Duna—Tisza csatornái fúrások bebizonyították, hogy ez a homok is uralkodó 
tömegében a pleisztocénben, keletkezett. Ezidei fúrási szelvényünk vonala 
nem keresztezi a hátság-peremi magas homokdombok területét. Ezt a kér
dést nem lehet addig lezártnak tekinteni, amíg innen is nem lesz, nagyobb 
területeken áthaladó, részletes fúrási szelvényünk.

A kétségtelenül óholocén településben lévő futóhomok korát a holocén- 
ben erre egyedül lehetőséget adó mogyoró-korra kell tenni. így elnevezett 
száraz-meleg éghajlati időt állapítottak meg a pollenvizsgálatok a pleisztocén 
végétől napjainkig folytonos rétegsort adó régi tőzeglápok adataiból. A holo- 
cén különböző klíma időszakait több vizsgálat adatai alapján Zólyom i B . 
állapította meg hazánk területére vonatkozóan [23]. A holocén futóhomok 
mogyoró-korba való tartozását először B ulla  B . mondta ki, tőle függetlenül 
ugyanerre a megállapításra jutottam  később magam is [6].

Az óholocén futóhomokot ezidei szelvényeink, de még inkább a Duna— 
Tisza csatornái szelvények tanúsága szerint helyenként eróziós felület választja 
el a felső lösztől. Ez mutatja legjobban, hogy a futóhomok holocénkorú, mivel 
nem alkot a pleisztocén lösszel egybefüggő eolikus rétegsort. Ezt az eróziós 
időszakot a pleisztocén utolsó glaciálisa és a mogyoró-kor közé eső «fenyő- 
nyir-kor»-nak nevezett időre tettem  [6] és annak tartom  azóta szerzett ada
taim alapján ma is.

A Duna- és Tiszavölgy óholocénkori bevágódását ugyanerre az időre 
kell tenni. Ezt legjobban m utatja a Duna—Tisza-csatorna szelvényének 
Tisza-meder melletti része, amelyben futóhomokkal betemetett, régi meder
kitöltés látható.

A holocén futóhomokterületek felszíni tagolódását az ismert ÉNy— 
DK-i irányú mélyedések szabályos iránya jellemzi. Ezek az irányok annyira 
egyöntetűek az egész Duna—Tisza-közén, hogy Ch o l n o k y  ezeket szélkifú- 
vással magyarázta. Sch erf  [12] és Sü m e g h y [17] a Hátság felszínén jelenkorig 
tartó  Duna-fattyúágakat tételeznek fel, B ulla  [3] pedig a Hátság Ny-i részé
nek holocénkori emelkedése következtében a felszín csapadékvizeinek DK 
felé való áramlásával magyarázza a homokterület laposait. Mind a dunai 
fattyúágnak, mind a felszíni csapadékvíz lefolyásoknak jellegzetessége a 
szabálytalan kanyargás lenne. Ezzelszemben a laposok sorozatában olyan 
merev egyenes irányok uralkodnak, hogy ha voltak ilyen irányú vízfolyások, 
a szabályosságot, egy vonalba való rendeződést a ma is ilyen irányú szél 
munkája idézte elő.

A duna—tiszaközi Hátságnak ezek a mélyedései nem összefüggő, völgy
szerű mélyedések, hanem apró, ebben az irányban sorakozó kis medencék, 
lefolyástalan területek sorozata. Ezek a lefolyástalan mélyedések, amelyeket 
a népi elnevezés szerint laposoknak nevezünk, télvégi és tavaszi magas víz
állások, vadvizek idején vízzel telnek meg. A vízzel telt laposból a víz átfolyik



a tőle DK-re lévő, alacsonyabb fekvésű laposba és ilyenkor a laposok sorozatá
ban valóságos folyóra emlékeztető vízáramlás van. Ez a vízáramlás a laposok 
közötti emelkedettebb részen nagyobb sebességet is ér el és itt eróziós munkát 
végez. A laposok mélyedéseiben, mésziszapbái, réti mészkőből és humuszos 
iszapos homokból álló üledék van. Sok helyen megfigyelhető, hogy ez a mész- 
iszapos rétegsor kierodált mélyedésbe települ. Találunk azonban a mész- 
iszapos rétegsornál fiatalabb eróziós bevágódásokat is. Ezekben a mész- 
iszapos szint is ki van erodálva, ami érthető az előbb említett, jelenben is 
folyó, egyik laposból a másikba történő víz-átáramlások útján.

Mésziszap és réti mészkő. A duna—tiszaközi laposok jellegzetes fel
színi képződményei. Leggyakoribb a mésziszap, amelyet különösen a német- 
országi példa után tavikrétának is neveznek. Laza, kézzel könnyen szétmor
zsolható, fehér vagy fehéres színű anyag, a laposok mélyedéseiben. Megtalál
hatjuk mind a homok felszínének, mind a löszterületek laposaiban. Vastag
sága rendszerint 20—50 cm, van azonban kivételesen 1 m körüli vastagságú 
mésziszap is. Mindig a jelenlegi, vagy egykori lapos területéhez van kötve az 
előfordulása, ebben különbözik a kiemelkedettebb területek mészkiválásos 
szintjétől, mely utóbbi határozott talajszint. Képződése a szomszédos maga
sabb fekvésű felszínközeli rétegek, főként lösz és futóhomok anyagából a 
csapadékvíz által kioldott karbonátok kicsapódásával magyarázható. A kör
nyező magasabban fekvő területekre hullott széndioxid-tartalmú csapadék
víz ezek karbonát-tartalmából sokat ki tud oldani, a felszín alatt ezek az 
oldatok a legmélyebb területek, a laposok felé szivárognak, amelyek vizében, 
annak párolgása következtében koncentrálódnak. A laposok vízgyűjtőterü
lete igen nagy, mert mint láttuk, vizük ÉNy-ról DK felé szivárog. Ezért van, 
hogy a Hátság legmagasabb részein alig van karbonátkiválás, DK-re, Kis
telek, Szeged környékén annál erősebb.

A laposok vize mindig többé-kevésbbé szódás, ezek a Duna-—Tiszaköz 
szikesei. A szódatartalmú vízbe beleszivárgó meszes oldat a szódatartalom 
hatására még a vízben lebegő szemcsék formájában kicsapódik és úgy ülep- 
szik le a fenékre. Ez a kicsapódás a homok vagy lösz szemcséinek közeiben is 
létrejöhet a lapos fenekén és akkor mésziszapos homok, illetőleg mésziszapos 
lösz jön létre. Néha a karbonátok kiválása nem különálló szemcsék formájá
ban történik, hanem összefüggő szilárd karbonát cementezi össze a homok
szemeket. így kemény, meszes homokkő jön létre, vagy ha a mészkiválás a 
homokhoz képest nagyobb mennyiségű, homokos mészkő. Ez utóbbit nevez
zük réti mészkőnek.

A szilárd mészkő ritkábban fordul elő s mindig vékonyabb rétegekben. 
Néha csak pár cm vastag s a fél métert ritkán haladja meg. Gyakran találjuk 
benne vízi csigák héjait és likacsokat, amelyeket a vízinövényzet utólag 
elpusztult részei hagytak benne. A mésziszap mechanikai összetételére jel
lemző, hogy szemcseeloszlásában két maximumot találunk. Az egyik a leg
finomabb 0,002 mm-nél kisebb részekre, az agyagfrakcióra esik, a tiszta 
mésziszapoknak ez az uralkodó mennyisége. A másik maximum a 0,05—0,2 
mm-es szemnagyságú részre esik. A legfinomabb részt uralkodó tömegében 
a karbonát anyag alkotja s a durvább frakciók felé a karbonát mennyisége 
állandóan csökken. A két maximum a kétféle anyagnak a jele: az oldatból



kivált karbonátnak és az eredeti homoknak. Ennek közeiben történt a kar
bonát kiválása.

E képződmények vizsgálatából [7] az derült ki, hogy a mésziszapokban 
kb. ugyanolyan mennyiségű magnéziumkarbonát van, mint kalciumkarbonát. 
Összetételük tehát tulajdonképpen a dolomiténak felel meg. A mészkövek
ben lényegesen kevesebb a magnéziumkarbonáttartalom, 9—15 súlyrész 
kalciumkarbonát esik egy súlyrész magnéziumkarbonátra.

A duna—tiszaközi karbonátképződmények rétegtani helyzetére a 
következő viszony ad felvilágosítást: a legfiatalabb képződmény, amelynek 
mélyedéseiben létrejött, a mogyoró-kori futóhomok. A felső meszes rétegek 
az ezen időből való homok fölött következnek. Képződésük uralkodó tömeg
ben a mogyoró-kor utáni nedvesebb időszakban, a tölgykorszakban, vagy 
már a mogyoró-kor végén történt. A karbonátos réteg fölött a laposokban 
mindig ott találjuk az erősen humuszos, néha tőzeges szintet, amelyhez 
hasonló erős humuszosodás a jelenkorban ezen a területen nem folyik. így a 
humuszos szint a mai bükk-korszakna'k a jelenleginél valamivel csapadéko
sabb első felében keletkezhetett. Hogy ez a klímakülönbség másutt is érez
hető a bükk-korszakon belül, mutatja az, hogy Solger [15] az Észa'knémet- 
síkságon megkülönbözteti ezt az időszakot «humuszidő» néven.

A karbonátszintből és fölötte levő humuszos szizitből áll a laposok 
fenekének jellegzetes rétegsora. Fontos azonban az, hogy a laposoknak ez a 
jól felismerhető képződménye nemcsak a jelenlegi laposok felszínén található, 
hanem helyenként fölötte ismét futóhomok települ. Felvételeink alkalmá
val fúrások alapján arról győződtünk meg, hogy ez az egykori laposok fel
színére ráfújt homok helyenként igen nagykiterjedésű, a laposok tehát 
valamikor sokkal nagyobb kiterjedésűek voltak, mint ma. Ha a lapos réteg
sorának felső részét alkotó humuszos szint a bükk 1-ben képződött, akkor a 
futóhomok újra mozgásnak indulása és így a laposokra való ráfutása a bükk
2-ben történt, amikor a klíma valamivel ismét szárazabbá változott.

A laposokra ráfújt homokot tekinthetjük a Hátság legfiatalabb képződ
ményének és újholocén futóhomoknak nevezhetjük. Vastagsága a laposok 
fölött rendszerint 1—2 métert nem halad meg és így felvételezések alkalmá
val kis fúrásokkal könnyen meg lehetett állapítani alatta a lapos rétegeinek 
jelenlétét. Néha azonban nagyobb vastagságú ez a homok és a talajvíz miatt 
csak béléscsöves fúróval lehetett átfúrni, sok esetben kutak adatai alapján 
egészítettük ki a fenti észlelést. Kutakban néha 4—5 m vastag futóhomok 
alatt jelent meg a humuszos szint és alatta a karbonátréteg.

Ahol az egykori lapost kis vastagságban borítja az újholocén futó
homok, ott az meglehetősen sík felszínt alkot, közös bejárásaink alkalmával 
B ulla  erre a kifejlődésre a lepelhomok találó elnevezést ajánlotta. Sík fel- 
színű megjelenése úgy magyarázható, hogy a laposra ráfutott homoknak 
csak a lapos vizétől átnedvesedett alsó része maradt meg, a homok felső 
szárazabb részét a szél továbbvitte. Nagyobb vastagságú ráfújt homok 
mindig csak buckás vidéken van.

A laposokban képződött mésziszaptól meg kell különböztetni a kiemel
kedőbb területek mészfelhalmozódási szintjeit. Közismert, hogy a széndioxid
tartalm ú csapadékvíz, méginkább pedig a növényzet által kiválasztott



humuszsavak kioldják a talaj mésztartalmát és ez a lejjebb szivárgó oldatból 
bizonyos szintben kiválik, felhalmozódik. Ez mindig a talajban, a talaj 
szemcséi között lejátszódó folyamat. A laposok állóvizében a mészkiválás 
uralkodólag a szabad víztükör alatt történik, csak ilyen helyeken képződik 
tiszta mésziszap, illetőleg réti mészkő. Alsó szintjében keveredik ugyan 
többé-kevésbbé az alatta levő képződmény szemcséivel, felsőbb részei
ben azonban a karbonátkiválás olyan nagymértékű, hogy a létrejött üledéket 
különálló földtani képződménynek kell tekintenünk, nem pedig talaj szint
nek. Ilyen nagytömegű karbonátanyag nem származhatott a felette levő 
humuszos szint kilúgzásából, hanem a lapos nagykiterjedésű, magasabb 
fekvésű környékéből, a laposok sorozatán át messze ÉNy-ra, a Hátság leg
magasabb részeiig terjedő vízgyűjtőterületről oldotta ki a csapadékvíz. 
A laposok önálló mésziszap rétege gyakran fokozatosan megy át a környező 
magasabb terület mészkiválásos talajszintjébe.

2. A D u  n a - é s  T i s z a v ö l g y  h o l o c é n  r é t e g e i
A holocén alluvium legidősebb rétegeit csak fúrásokkal értük el. Szeged alatt, 

a Boszorkányszigeten készült szelvényben a pleisztocén rétegekbe helyenként 
több mint 20 m mélyre bevágódott medreket, illetőleg eróziós felületet sikerült 
kimutatni [9], amely fölött középszemű homok a holocén legrégibb lerakódása. 
1—2 m magasan a pleisztocén fekütől a mogyoró-kor pollenképét kaptuk, 
az eróziónak tehát az ezt megelőző fenyő-nyír-korban [21] kellett megtör
ténnie. A lerakódás kezdetén elég durvaszemű homokra felfelé egyre fino- 
mabbszemű homokrétegek következnek, mind több iszapréteg közbetelepü
léssel, majd rétiagyag és jelenkori öntésiszap fejezik be a holocén rétegsort. 
A pollentartalom a mogyoró-kortól kezdve a jelenkorig a klímaváltozásokat 
jellegzetesen tükrözi vissza.

A szegedihez hasonló kifejlődésben jelentkezik a legrégibb holocén a 
Duna—Tisza-csatorna vonalában Ivécskénél, továbbá Tiszalöknél készült 
szelvényekben.

A pleisztocén végén a süllyedési-feltöltődési folyamat befejeződése után 
meginduló erős folyóvízi bevágódás olyan fontos fordulópont Alföldünk 
történetében, hogy a holocén alsó határát a fentiek alapján a fenyő-nyírkori 
erózió fellépésével kell megvonnunk.

Az óholocén terraszok már felszíni képződmények. A Duna völgyében 
nagyobb kiterjedésben találunk részben letarolt pleisztocén lösz felszínére, 
részben pedig pleisztocén folyóvízi lerakódásokra települt, főképpen öntés
iszapból álló rétegeket, amelyek a Duna jelenlegi völgysíkjánál 2—3 m-rel 
magasabban feküsznek. Ilyenek legnagyobb kiterjedésben Bátaszék és Szek- 
szárd környékén vannak, többnyire új holocén alluvium által elszakított 
szigetek formájában. A Tisza völgyében ilyen terraszok ritkábban talál
hatók, csak Tiszaföldvár, Cibakháza és Alpár környékén sikerült BuLLÁ-val 
közösen megállapítani. Itt minden esetben az óholocénban letarolt infúziós 
lösz felszínére települt öntésiszap formájában jelentkezik, amely az újholocén 
alluvium fölött több mint 2 m magasan fekszik.

Óholocén terrasznak kell azonban tekintenünk a jelenlegi Tiszától



távolabbi, a már említett öntésiszappal, vagy rétiagyaggal borított alacso
nyan fekvő löszterületeket is, pl. Szentes, Szegvár és Szeged környékén.

Újholocén alluvium a Tisza völgyében főként iszapos finomhomok, laza 
aprószemű homok és homokos iszap váltakozásából áll. Ezek a vertikálisan 
is erősen változó rétegek vízszintes elterjedésben is szeszélyesen változnak, 
úgy, hogy térképileg elkülöníteni különböző kőzettani összetételű alluviumot 
nem lehet. Kivételt képeznek a Tisza-kanyarulatok domború oldalain levő 
homokszegélyek. Itt keskeny csíkban mindig laza homok van a felszínen.

Ugyancsak újholocén alluvium csoportjába tartozik a legtöbb esetben a 
r é t i a g y a g . Igazi hazája a Tisza völgye. Itt óriási területeket borít és itt leg
jellegzetesebb kifejlődései. A legtöbb esetben az újholocén folyóvízi kiöntések 
a rétiagyag fölé települnek, ilyenkor a rétiagyag kissé kiemelkedő hát formájá
ban jelenik meg a legfiatalabb öntésiszap területek mellett. Olyan eseteket 
is ismerünk azonban, amikor az öntésiszap úgy települ a rétiagyag fölé, hogy 
a Tisza felé az öntésiszap mind magasabbra emelkedik.

A rétiagyag állóvízi képződmény. A folyómedertől legtávolabbi része
ken, mocsaras területen rakódott le, ahová a folyóvízi kiöntéseknek csak a 
legfinomabb agyagos üledékei juthattak el. Színe szürkésfekete, vagy sötét
szürke, minden barnás árnyalat nélkül. Ez különbözteti meg első pillanatra 
az infúziós lösz humuszosodott felszínétől, amelyiknek mindig van több
kevesebb barnás árnyalata. Szemcseösszetétele szerint meglehetősen rosszul 
osztályozott. A legfinomabb agyagos részek mellett van benne iszap, sőt 
kevés homok is, amit szabad szemmel, vagy tapintással nem is láthatunk 
benne, az agyagos rész uralkodó volta miatt. Ha azonban az agyagos részt 
leiszapoljuk, előtűnnek a durvább szemcsékből álló alkatrészei. Főképpen 
magas humusztartalma az oka annak, hogy nedves állapotban erősen meg
duzzad, kiszáradáskor pedig az összehúzódás miatt megrepedezik a felszíne. 
Erősen plasztikus, ragadós volta miatt szurokföldnek is nevezik.

Utoljára kell megemlítenem a tö l té se k  k ö z ö t t i  h u l l á m té r  a l l u v i u m á t y 
amelynek lerakódása gyors ütemben emeli a töltések közötti terület felszínét. 
A töltéseken belüli terület pár m-rel majdnem mindenütt magasabb a tölté
sen kívüli alluviális völgysík felszínénél. Ez a helyzet jól látható nagyszelvé- 
nyünknek Szentes mellett, a Tisza árterén keresztül haladó részén. A töltések 
közötti feltöltést mesterséges alluviumnak is nevezhetjük.

A dunavölgyi alluviumban még meg kell emlékezni a lö s z s z e r ű  ö n té s -  
i s z a p r ó l .  Sümeghy ezt a nagy területen található felszíni képződményt pleisz
tocén lösz átmosásából származtatja és holocén lösznek nevezi. Futólagos 
megtekintésre valóban hasonlít a löszhöz, mert erősen porlékony. Számos 
helyről vett minta iszapolása azt mutatta, hogy szemcseösszetételében sehol 
sem ugrik ki a löszre jellemző frakció, az iszaprészleg uralkodik benne mindig. 
Mészkarbonáttartalma nagyon változó, de mindig magasabb a löszénél: 
30—70%. Csigafaunája kizárólag vízifajokból áll, ellentétben a löszével, 
amelynek az infúziós változatában is mindig vannak szárazföldi fajok is.

Mivel a löszpartok közelében sem mutat szemcseösszetételében közössé
get a lösszel, nem bizonyítható ennek átmosásából való származása. Való
színűleg a legtöbb esetben rendes dunai öntésiszap. A Duna vizének igen 
magas a mésztartalma. A kiöntések után visszamaradó víz karbonáttartalma
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kicsapódik és a lerakódó iszapét állandóan gyarapítja. Ez a magas karbonát- 
tartalom az iszapot erősen porlékonnyá teszi, innen a löszhöz való hasonló
sága. E felületes hasonlóságon kívül azonban semmi sincs, ami miatt lösznek 
lehetne nevezni.

A dunavölgyi öntésiszap két szintben jelenik meg. A régebbi alatta van 
a futóhomok domboknak, pl. Hajós környékén, a fiatalabb pedig a dombok 
közti mélyedésekben rakódott le, pl. Gyón környékén. Az is lehet azon
ban, hogy a gyónkörnyéki futóhomokdombok a Hátságéval egyezően 
mogyoró-korúak, a hajósi pedig újholocén korú. E képződmények uralkodó- 
lag az É-i részre esnek, kérdéseik megoldására ott van több lehetőség. Mész- 
iszapos lerakódások is csak a Dunavölgy északabbi részén vannak, felvételi 
területünkbe nem esnek bele, ezért tárgyalásukat itt mellőzöm.

Szerkezeti viszonyok

Szelvényünk adataiból olyan tünetek ismerhetők fel, hogy az átfúrt 
rétegsorok már nem eredeti településben vannak, röviden össze kell foglal
nunk ebből a szempontból is az egyébként már a rétegtani részben is emlí
te tt, kéregmozgásra valló megfigyeléseket. A Hátság DNy-i nagy lösztáblájá
nak Ny-i pereme Csávolytól Baja felé 2 km távolságon belül majdnem 20 
m-t süllyed. Ezt a térszínen észlelhető feltűnő lépcsőt a terület összes rétegei 
a felszínnel párhuzamosan követik. Legfeltűnőbb a löszrétegek és a közéjük 
települt vályogszintek lefutása. Ezek a rétegek Csávolytól ÉK felé mintegy 
50 km-es úton át majdnem teljesen vízszintesek, csak Kiskúnhalastól ÉK-re 
kezdenek enyhén lejteni a Tiszavölgy felé. Annál feltűnőbb a csávolyi 
lépcsőnél a rétegek hirtelen flexuraszerű hajlása.

Annak eldöntésére, hogy ez a hajlás flexura, vagy pedig lépcsős vetődé
sekből tevődik össze, a legerősebb lejtés helyén sűrítettük a fúrásokat. Ezek 
a fúrások azt mutatják, hogy a rétegek vonalában valóban ismerhető fel 
bizonyos fokú törés, de hogy ez vetődésekben jut-e kifejezésre, annak eldön
tésére a fúrásokat még tovább kellene sűríteni. A Hátság Ny-i peremének ez 
a hajlása a Duna—Tisza-csatorna szelvényében is határozottan felismerhető 
Örkény és Tatárszentgyörgy között.

A geofizikai vizsgálatok a csávolyi lépcsőtől É-ra az Ólomhegy tájékán 
levő központtal geofizikai maximumot állapítottak meg. Ezzel a maximum
mal való összefüggés kiderítése végett a szelvényünkre merőlegesen É-D 
irányban is végeztünk fúrásokat, amelyek adatai szerint a rétegek É felé az 
Ólomhegy irányában, tehát a jelzett maximum feJé rohamosan emelkednek. 
A geofizikai maximummal való összefüggés tehát kétségtelen és így a rétegek
nek a szelvényben látható dőlését valóban tektonikai elmozdulásnak kell 
minősíteni. A maximum területe ÉK felé Kiskúnhalason túl terjed, tehát 
addig, ameddig a pleisztocén rétegek eolikus származásúak. Kiskúnmajsától 
К -re .kezdődik az Alföldnek a régibb lösz-szintek idejében még süllyedő része, 
ahol a szélfújta lerakódások helyett folyóvízi feltöltés volt. A rétegek 
lefutása a csávolyi lépcsőnél teljesen párhuzamos a felszínnel, az elmozdulás 
tehát olyan fiatal, jelenben is folytatódó, hogy a felszín lekopása nem tudott



az elmozdulással lépést tartani. A Hátság Ny-i pereme mentén a folyóvízi 
lerakódásokkal feltöltött Dunavölgy vetődéses süllyedésének feltételezéséről 
a rétegtani részben már szóltunk. Ezt a feltevést alátámasztja az említett 
geofizikai maximum területének a Dunavölgy felé való megszűnése is.
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Par J. M i h á l t z

En 1950, notre groupe a dressé la carte géologique d’un territoire de 
7700 km2, dans la partié méridionale de l’Entre- deux- fleuves Danube- 
Tisza. Les lignes du Danube et de la Tisza se trouvent encore au territoire lévé.

A cause des données de la plaine (peu d’affleurements agriculture, 
végétation, lixiviation), on n’a pu lever le sous-sol que pár le moyen des 
milliers de petits forages. Perpendiculairement aux directions tectoniques, 
dans la direction de NE—SO, nous avons tracé une coupe longue de 140 km, 
á l’aide des forages de 30 et 10 m.

Le territoire a trois unités: la vallée du Danube, la vallée de la Tisza 
et le haut dos situé entre les deux vallées. La partié la plus haute de celui-ci 
est de 30 á 40 m au-dessus du plan de vallée du Danube et de la Tisza. Vers 
la vallée du Danube sa limité est un bord trachant et une déclivité définie; 
vers la Tisza, il est en pente graduelle. Une grande partié de sa surface consiste 
en formations éoliennes (loess, sable mouvant) qui s’épaississent vers l’Ouest; 
á la bordűré, leur épaisseur atteint plus de 30 m.

A la surface levée il n’y a de formations plus anciennes du Pleistocéne 
qu’á la bordűré occidentale de la vallée du Danube, c’est-á-dire en dehors 
du territoire de Г Alföld. A la surface du haut dos, il у a le loess supérieur 
et la sable mouvant. Au-dessous d’eux, on peut encore distinguer plusieurs 
horizons de loess. L’étendue du sable mouvant alterne fréquement avec le 
loess, d’une part, mais, d’autre part, eile devient exlusive ä des vastes ter- 
ritoires. Selon les données des forages, le sable mouvant de surface continue 
sous la surface de loess. Lá oü ils alternent, le sable mouvant est généralement 
au sommet des collines. le loess aux flancs des collines et entr’eux. La Couver
ture de loess, en s’amincissant et en devenant graduellement sableuse, vers 
les sommets des collines, passe au sable mouvant ou reste cohérent, mais 
alors c’est au sommet qu’elle est la plus mince et la plus sableuse.

En vertu conditions de gisement et du fait qu’á l’amincissement observé 
au-dessous du sable, le loess devient sableux, il est certain que ici le loess 
n’est se formée jamais au-dessus du sable mouvant. La végétation herbeuse 
qui est nécéssaire á lier le sable éolien, ne se pouvait pás former aux surfaces 
de sable á eaux souterraines profondes, mais on la trouve aux pentes et aux 
parties basses.

On trouve toutes les transitions entre le loess et le sable mouvent. 
Pour pouvoir décider de la genese des espéces de loess, l’analyse granulo- 
métrique n’est pás süffisante, c’est le caractére de la fauné de mollusques 
qui est décisif. C’est la matiére des occurrences a fauné terrestre qui est 
conforme á la composition de grains du loess typique (la fraction de 0,02 a 
0,05 en étant 50% environ). Dans une grande partié du loess ä fauné terrestre, 
le sable fin se trouve en plus grande quantité que les grains plus fins de la 
fraction de loess. Ce loess á sable fin a une vaste étendue á la surface. Le sable 
mouvant qui alterne avec le loess est plus ou moins loessifére. En vertu des



données des coupes, le sable fine á loess substitue le loess sur de vastes ter- 
ritoires.

Le loess d’infusion contient, á cóté des Gastropodes terrestres, des 
especes aquatiques. Cela prouve qu’il s’est déposé dans l’eau ou á des endroits 
aqueux. Dans cette espece de loess, Гоп trouve souvent les especes du genre 
des Planorbis qui vivent exclusivement dans Геаи (Anisus planorbis, A. sep- 
temgyratus, lencostoma, spirorbis). Les espéces du genre des Valvata et 
surtout eelles genre des Limnaea vivent en dehors de Геаи aussi et, ainsi, ils 
ne prouvent que l’humidité ou l’humidification périodique du territoire. 
Par conséquent, ce n’est que le loess á Planorbides qui peut étre appelé 
sűrement loess d’infusion. Sa Constitution granulaire difiére á peine de celle 
du loess typique. Celui qui s’est formé aux endroits plus bas* temporairement 
ou constamment marécageux, est beaucoup plus dense. II ne contient pas 
de vase fluviale.

A’ cőté de la fauné terrestre typique, on trouve quelques Lymnaea 
palustris de petite taille, dans le loess de la partié centrale du haut dos. 
II est plus, dense que celui typique. En vertu de ce que nous venons de dire, 
il ne peut étre appelé loess d’infusion parce qu’il ne contient pas de Planorbides. 
Le type de transition est de loess «d’Alföld».

Au territoire le plus bas et le plus piát, il у a l’espéce de loess argileux 
ou sodique. Sa Constitution granulaire prouve son origine érodée. Aux endroits 
ou il se trouve, il у a actuellement, ou il у a en avant la régulisation des 
fleuves, d’eau dormante périodique; la mérne Situation aurait pu exister 
dans le Pleistocéne quand il s’est formé.

Dans les formations pleistocénes, on peut s’orienter par le moyen des 
couches de loess. La couche des loess No II, sous le sable mouvant peut étre 
unie á cause de 1’amincessement du sable intermédiaire, par endroits. Cette 
couche de sable prend, vers l’Est, un caractére de plus en plus fluviatile. 
Le sable au-dessous du loess No II a un caractére de sable mouvant. Quant 
á la Variation de son caractére, la régle de l’horizon de sable No II у est 
également valable. L’horizon de loess No III est l’horizon de loess le plus 
épais de la partié occidentale. C’est au-dessous de celui-ci que se trouve 
l’horizon de sable le plus étendu et le plus épais de toute la série, dönt la 
partié supérieure a un caractére de sable mouvant. A la partié occidentale 
du haut dos, Гоп peut encore délimiter les horizons de loess Nos IV., V. et 
VI. avec un horizon humifié entre les loesses IV—V. et avec les horizons 
intermédiaires de sable entre les autres horizons de loess.

Cette répartition n’est possible qu’á la partié occidentale. Vers l’Est, 
la série prend graduellement les caractéres de l’origine aquatique. Les horizons 
de loess de la partié occidentale deviennent vaseux, les sables mouvants 
deviennent fluviatiles et ainsi ce sont surtout les horizons inférieures que 
Гоп ne peut pas délimiter.

Les couches inférieures de loess, auparavant, n’ont pas été pris pour 
loess, ä cause de leur couleur grise bleuátre. Leur couleur actuelle est secon- 
daire, c’est le produit des processus de reduction au-dessous du niveau de 
Геаи souterraine. Leur Constitution granulaire et leur fauné prouve qu’il 
s’agit de loess.
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Au territoire du haut dos, Гоп ne peut déterminer l’äge pleistocéne 
du sable mouvant que Iá ou il affleure de dessous la surface de loess. Mais, á de 
vastes territoires, il se trouve également sous la surface supérieure de loess, 
donc le sable pléistocéne a commencé de se mouvoir dans l’Holocéne et fut 
soufflé sur la surface de loess. En vertu des analyses de pollen, la période de 
mouvement du sable mouvant tömbe á l’époque de noisette de l’Holocéne 
inférieur. A plusieurs endroits, il у a une surface d’érosion entre le loess 
supérieur et le sable mouvant, nous la datons de l’époque de sapin-bouleau. 
L ’on suppose que le Danube s’est creusé á la mérne époque. Dans les vallées 
du Danube et de la Tisza, on trouve la terrasse holocéne inférieure.

Aux parties plates du haut dos, il у a la vasé calcaire, la vasé calcaire 
sableuse et le calcaire de pré. Le carbonate dissous pár l’eau de précipitation 
est porté pár les eaux infiltrantes, des parties élevées aux parties plates, il se 
désagrége et se concentre. Le sable mouvant de l’époque de noisette est la 
formation la plus jeune, dans les enforcements de laquelle le vasé calcaire 
s’était encore formé. Leur amassement est donc postérieur á l’époque de 
noisette. A sa surface, il у a un horizon riche en humus, quelquefois tour- 
beux. Au dessus de celui-ci, le sable semblable du voile est trés fréquent 
et trés répendu á la surface, ce qui prouve que le sable у a été soufflé récem- 
ment. Le sable mouvant est mérne actuellement en mouvement, á plusieurs 
endroits.

La bordűré occidentale du plateau á série de loess du haut dos, horizontale 
ä travers 50 km, s’affaisse de 20 m sur 2 km de distance. En vertu des forages 
de petite distance, les couches sont paralléles avec la surface, donc le mouve
ment continue mérne á présent et l’érosion de la surface ne peut pás suivre 
les mouvements. Vers le maximum géophysique de la proximité, les couches, 
montent graduellement, selon les profils de forage.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЁМКА ЮЖНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТИ МЕЖДУ
ДУНАЕМ И ТИССОЙ
И ш т в а н  М и х а л ц

В 1950 г. рабочая группа составила геологическую карту территории, 
распространяющейся на 6650 км2 в южной части области между Дунаем и 
Тиссой. Линии рек Дунай и Тисса еще находятся на картографированной 
территории.

Вследствие равнинных условий (небольшое количество обнажений, 
сельскохозяйственная обработка, растительный покров, выщелоченность) 
нельзя было произвести картографирование грунта иначе, чем при помощи 
несколько тысяч мелких бурений. При помощи бурений глубиной в 30 и Юм, 
перпендикулярно к структурным направлениям, с северо-востока на юго- 
запад был составлен разрез длиной в 120 км.

На территории обнаруживаются три единицы: долина Дуная, долина 
Тиссы и находящийся между ними кряж. Наивысшая часть последнего нахо
дится на 30—40 м выше плоскости долин Дуная и Тиссы. К долине Дуная 
этот краж отграничивается резким краем и показывает определенное накло
нение, к Тиссе он спускается постепенно. Большая часть его поверхности 
является эоловым образованием (лёсс, сыпучий песок), которое к западу ста
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новится все более мощным и на краю уже имеет мощность около в 30 м. Над 
ним располагается речная свита.

Образования, старшие плейстоцена, на картографированной поверх
ности встречаются лишь на западном краю долины Дуная, т. е. вне территории 
Низменности. На поверхности кряжа находятся высший лёсс и сыпучий песок. 
Под ними можно отделять еще несколько лёссовых горизонтов. Распростра
нение сыпучего песка с одной стороны часто чередуется с лёссом, а с другой 
стороны на большой территории является исключительным. Согласно прове
денным бурениям поверхностный сыпучий песок продолжается и под лёссовой 
поверхностью. На местах, где они чередуются, сыпучий песок вообще рас
полагается на верхах холмов, а лёсс на их склонах и между ними. Продви
гаясь к верхам холмов, лёссовый покров постепенно становится более тонким 
и более песчаным и или переходит в сыпучий песок, или же остается связным, 
но на верхах показывается наиболее тонким и песчаным.

На основании условий залегания, как и превращения в песок, обнару
женного при утончении лёсса над сыпучим песком, несомненным является то,, 
что над сыпучим песком лёсс не образовался. Травянистая растительность, 
необходимая к схватыванию сыпучей пыли, на песчаных поверхностях с глу
боко расположенной грунтовой водей не могла образоваться и образовалась 
только на склонах и в низкорасположенкых участках.

Между лёссом и сыпучим песком имеются все переходы. Для решения 
вопроса о происхождении отдельных видов лёсса изучение гранулометриче
ского состава одно не пригодно, решающим является характер фауны моллю
сков. Гранулометрическому составу типичного лёсса (фракция 0,02—0,05 мм 
представляет около 50°/0) больше всего соответствует вещество месторождений, 
содержащих только континентальную фауну. В большей части лёсса, содер
жащего континентальную фауну, тонкий песок представлен в более значи
тельном количестве, чем зерна тонче лёссовой фракции. Этот тонкий, песчаный 
лёсс весьма широко распространяется на поверхности. Сыпучий песок, залега
ющий в чередовании с лёссом, более или менее лёссовый. По свидетельству раз
резов лёсс на большой территории замещен лёссовым песком.

Наряду с континентальными брюхоногими, инфузионный лёсс содержит 
и водяные виды. Это свидетельствует о том, что лёсс отложился в воде или на 
мокрой местности. В этой разновидности лёсса виды рода Planorbis, живу
щие только в воде (Anisus planorbis, A. septemgyratus, lencostoma, spirorbis) 
являются частыми. Виды родов Valvata и особенно Limnaea существуют и 
вне воды и поэтому свидетельствуют только о влажности или периодическом 
промокании данной области. Инфузионным лёссом с уверенностью можно 
называть только лёсс, содержащий планорбиды. Его гранулометрический 
состав едва ли различается от состава типичного лёсса. Этот вид лёсса более 
плотный, чем типичный лёсс и образовался в более глубокорасположенных 
участках Низменности, временно или постоянно покрытых водой. Ила речного 
происхождения в нем нет.

Наряду с типичной континентальной фауной в лёссе средней части 
кряжа встречается и небольшое количество Limnaea palustris небольшого 
роста. Этот лёсс более плотный, чем типичный лёсс. На основании вышеуказан
ных, его нельзя называть инфузионным лёссом, так как Планорбисы в нем не 
встречаются. Этот переходный тип называется лёссом Низменности.

На наиболее глубоко расположенных и равнинных территориях встре
чается глинистая или солонцеватая разновидность лёсса. Его гранулометри
ческий состав указывает на то, что он имеет смытое происхождение. На его
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месторождениях в настоящее время имеется или до регулировании реки име
лась стоячая вода, положение по всей вероятности было такое-же и в плей
стоцене.

Для стратиграфической ориентировки в плейстоценовых образованиях 
можно использовать слои лёсса. Вследствие местного выклинивания проме
жуточного песка, второй лёссовый слой, находящийся под сыпучим песком, 
может становиться единым. Продвигаясь к востоку этот слой песка принимает 
все более речный характер. Песок, находящийся под лёссовым горизонтом 
№ II, имеет характер сыпучего песка. Что касается изменения его характера, 
можно сказать то же, как в связи с песчаным горизонтом № II. Лёссовый гори
зонт № III является наиболее мощным лёссовым горизонтом западной части. 
Под ним находится наиболее распостраненный и самый мощный песчаный 
горизонт всей свиты, имеющий в своей верхней части характер сыпучего песка. 
В западной части кряжа можно различать лёссовые горизонты №№ IV, V и VI, 
вместе с промежуточными песчаными горизонтами.

Вышеприведенное расчленение можно произвести только в западной 
части кряжа, продвигаясь к востоку свита все более принимает характер вод
ного происхождения. Лёссовые горизонты западной части принимают илистый 
характер, а сыпучие пески становятся речными и поэтому расчленение осо
бенно нижних горизонтов не может быть произведено.

Вследствие их синевато-серой окраски, более глубоколежащие слои 
лёсса раньше не считались лёссом. Их настоящая окраска является вторичной, 
следствием редукционных процессов, происходящих под уровнем грунтовой 
воды. Однако их гранулометрический состав обнаруживает, что они являются 
лёссом.

Плейстоценовый возраст сыпучего песка на территории кряжа опреде
лим только на тех местах, где он появляется из-под лёссовой поверхности. 
Однако на значительной территории он присутствует и над верхним лёссовым 
горизонтом, таким образом плейстоценовый песок в голоценовое время пришел 
в движение и был обдут на лёссовую поверхность. На основании пыльцевых 
анализов временем движения сыпучего песка является фаза орешника. Между 
верхним лёссом и сыпучим песком в некоторых местах находится эрозионная 
поверхность, время происхождения которой можно поставить в фазу сосны и 
берёзы. В этот период следует поставить и врезания Дуная. В долинах Дуная и 
Тиссы существует древне-голоценовая терраса.

В низинах кряжа встречаются известковый ил, песчаный известковый ил 
и луговой известняк. Выщелоченный осадочными водами карбонат с более 
высоких местах сносится вниз в низины стекущими водами, где он выделяется 
и обогащается. Самым молодым образованием, в впадинах которого еще обра
зовался известковый ил, является сыпучий песок фазы орешника. Таким обра
зом скопление их произошло с фазы орешника. На его поверхности находится 
сильно гумусовый, иногда торфянистый горизонт. Над этим последним часто и 
в значительном поверхностном распространении встречается покрововидный 
сыпучий песок, свидетельствующий о еще совсем новом обдутии песка. Сыпу
чий песок в многих местах находится в движении даже в настоящее время.

Западная окраина горизонтально залегающей на протяжении 50 км 
платформы с лёссовой свитой кряжа в пределах расстояния в 2 км погружается 
на 20 м. Согласно проведенным частым бурениям, слои параллельны с поверх
ностью, таким образом смещение продолжалось и в настоящее время поверх
ностный снос не мог поспевать с смещением. Согласно разрезам бурений в на
правлении к близкому геофизическому максимуму слои постепенно поднимаются.




