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Két terület közti összefüggésekKét terület közti összefüggések
paleoklimatológia, őskörnyezet, szállítási szempontok, kőzetfajtákpaleoklimatológia, őskörnyezet, szállítási szempontok, kőzetfajták   
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A Cseh-masszívum regionális geológiai A Cseh-masszívum regionális geológiai 
felosztásafelosztása

 Moldanubikum: Gföhl Egység : peridotit, granulit, amfibolit, eklogit, gránit-gneisz
                                Változatos Felépítésű Egység: amfibolit, MORB, peridotit, kvarcit
                                Monoton Egység: gneisz, migmatit, amfibolit, kvarcit
 Brunia: csillámpala zóna, bazaltok, migmatitok, kristályos palák, eklogit, konglomerátum, kvarcit



    

Lepusztulási termékek, pleisztocén jégkorszakLepusztulási termékek, pleisztocén jégkorszak

 Karbon konglomerátum a Karbon konglomerátum a 
Kulm-medencében Kulm-medencében 

 Pleisztocén viszonyok Pleisztocén viszonyok 
(periglaciális helyzet, jégárak, (periglaciális helyzet, jégárak, 
erózió, törmelékek)erózió, törmelékek)

 Dunáig húzódó kvarter Dunáig húzódó kvarter 
felhalmozódások (pl. Krems) felhalmozódások (pl. Krems) 



    

Dél-Pesti-síkságDél-Pesti-síkság

 Dunavarsány földrajzi környezet : Dunamenti-síkság középtáj É-i Dunavarsány földrajzi környezet : Dunamenti-síkság középtáj É-i 
részén a Csepeli-síkon részén a Csepeli-síkon 

 Folyóvízi eróziós és akkumulációs hatások Folyóvízi eróziós és akkumulációs hatások 
 Pannóniai üledékre dunai eredetű durvaszemcséjű kavicsok Pannóniai üledékre dunai eredetű durvaszemcséjű kavicsok 

települtek 10-20 m vastagon , hasznosítható kavicskészlettelepültek 10-20 m vastagon , hasznosítható kavicskészlet
 Gödöllői, Pestlőrinci , CSEPELI Tagozatok ( felső-pleisztocén, DK-Gödöllői, Pestlőrinci , CSEPELI Tagozatok ( felső-pleisztocén, DK-

felé süllyed) felé süllyed) 



    

Dunavarsányi kavicsbányák kőzettömbjeiDunavarsányi kavicsbányák kőzettömbjei



    

A Cseh-masszívum és a Dél-pesti-A Cseh-masszívum és a Dél-pesti-
síkság pleisztocén kapcsolatasíkság pleisztocén kapcsolata

 Jégkorszakban periglaciális Jégkorszakban periglaciális 
helyzetűek, jégárak, erózió, helyzetűek, jégárak, erózió, 
lepusztuláslepusztulás

 Szoliflukció, geliszoliflukció, Szoliflukció, geliszoliflukció, 
fagyás felaprózó tevékenysége fagyás felaprózó tevékenysége 

 Duna által összeköttetésben Duna által összeköttetésben 
álltak, ÉNY-DK-i lefolyási álltak, ÉNY-DK-i lefolyási 
irány, folyóvízi jégtáblákban irány, folyóvízi jégtáblákban 
szállított óriási tömbök a szállított óriási tömbök a 
mindeli és würmi időszakban a mindeli és würmi időszakban a 
legvalószínűbb elméletlegvalószínűbb elmélet

 Kizárólag folyóvízi szállítás ill. Kizárólag folyóvízi szállítás ill. 
sziklacsúcsok lepusztulása sziklacsúcsok lepusztulása 
nem valószínűsített nem valószínűsített 



    

A Cseh-masszívumon és a Dél-Pesti-síkság A Cseh-masszívumon és a Dél-Pesti-síkság 
területén is előforduló kőzetfajtákterületén is előforduló kőzetfajták

 Gránitok: világosak, biotittal és földpáttal (Brunia)Gránitok: világosak, biotittal és földpáttal (Brunia)
 Gránit-gneiszek : nagyon idős kőzettest a Svetlik gránit-gneisz Gránit-gneiszek : nagyon idős kőzettest a Svetlik gránit-gneisz 

(Moldanubikum)(Moldanubikum)
 Gneiszek : biotitos, földpátos, kvarc, hornblende tartalmú gneiszek Gneiszek : biotitos, földpátos, kvarc, hornblende tartalmú gneiszek 
        (Változatos Felépítésű Egység, Gföhl Takaró)(Változatos Felépítésű Egység, Gföhl Takaró)



    

A Cseh-masszívumon és a Dél-Pesti-síkság A Cseh-masszívumon és a Dél-Pesti-síkság 
területén is előforduló kőzetfajtákterületén is előforduló kőzetfajták

 Granulitok: szürkék, nehezek, gránát, biotit dúsak (Moldanubikum Granulitok: szürkék, nehezek, gránát, biotit dúsak (Moldanubikum 
Gföhl Egység, Morávia)Gföhl Egység, Morávia)

 Amfibolitok: piroxén, gránát, anortit tartalom, sötétekAmfibolitok: piroxén, gránát, anortit tartalom, sötétek
        (Morva Csillámpala Zóna, Változatos Felépítésű Egység)(Morva Csillámpala Zóna, Változatos Felépítésű Egység)
 Csillámpala Csillámpala 



    

Eredmények összefoglalásaEredmények összefoglalása

1.1. Hasonló kőzetfajták (Moldanubikum ill. Brunia – Dél-Hasonló kőzetfajták (Moldanubikum ill. Brunia – Dél-
Pesti-síkság)Pesti-síkság)

2.2. Karbon és pleisztocén lepusztulási termékek, mint Karbon és pleisztocén lepusztulási termékek, mint 
forrás anyagforrás anyag

3.3. Szállítás: folyóvízi jég Szállítás: folyóvízi jég 
4.4. Továbblépési lehetőségek: geokémiai vizsgálatok, Továbblépési lehetőségek: geokémiai vizsgálatok, 

kőzetfelületi-kitettségi vizsgálatok, pleisztocén kőzetfelületi-kitettségi vizsgálatok, pleisztocén 
kavicsanyag vizsgálata osztrák területekenkavicsanyag vizsgálata osztrák területeken



    

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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