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Abstract 

Since the first publication (PAPP 1899), ventifacts have become known from 133 outcrops in 93 
villages in Hungary. Studying their geological environment, frequency, size, degree of sharpness, 
colour and material, the following can be summarized: 

1. The age of the Hungarian ventifacts is Pleistocene, though part of the oldest ones can be Late 
Pliocene (?). 2. Their formation was contemporaneous with the formation of the post-Pannonian s.l. 
wind blown sands under periglacial conditions, but this relationship is not spatial. Most of the 
ventifacts were formed on the deflational areas of the NW-ern part of the country, while wind-blown 
sand mostly accumulated to the SE of the deflational areas. 3. Ventifacts formed along exposed 
surfaces in NW-SE wind-tunnels and the morphological fronts, similar to the present configuration, 
which has been formed by strong NW Pleistocene winds. Their material comprises older pebbles, 
more rarely rock debris. 4. Ventifacts formed at least in four chronostratigraphic levels of the 
Hungarian Pleistocene, always after aggradational periods under very cold, dry and variable, so 
called cryophil climate, which developed before the deposition of loess. 5. Real desert encrustation 
did not form on the ventifacts, however the oldest ones are bright red, brownish red, and the younger 
ones are brownish, while the youngest ones are yellowish, due to iron hydroxide bearing fluids, 
which infiltrated through the micro-fractures of the ventifacts. 

Összefoglalás 

Az első magyarországi publikációjuk (PAPP 1899) óta mintegy 93 település 133 lelőhelyéről kerültek 
eddig elő éleskavicsok hazánk területéről. Előfordulásuk földtani körülményeit, gyakoriságukat, 
méretüket, megmunkáltságuk fokát, színüket, anyagukat értékelve az alábbi eredményeket szűr
hettük le: 

1. A hazai éleskavics előfordulások pleisztocén korúak, a legidősebbek egy része esetleg késő-
pliocénbeli(?). 2. Kialakulásuk a pannóniai s.l. korszak utáni periglaciális futóhomokok képződésével 
időben szorosan összefügg, de térben ez a kapcsolat laza. Az éleskavicsok túlnyomó része az ország 
ÉNy-i részén lévő deflációs területeken képződött, a futóhomok felhalmozódások ezektől általában 
DK-re lévő zónában helyezkednek el. 3. Az éleskavicsok az egykori - a maival lényegében megegyező 
- kitettségnek megfelelően, a mainál sokkal erősebb pleisztocén korú ÉNy-i szelek hatására kialakult 
ÉNy-DK-i irányú szélcsatornák, továbbá az ezekkel a szelekkel szembenálló „morfológiai frontok" 
mentén keletkeztek. Az esetek túlnyomó többségében idősebb maradvány kavicsokból, ritkábban 
kőzettörmelék darabokból. 4. Az éleskavicsok a hazai pleisztocénnek legalább négy szintjében 
képződtek, mindig a felkavicsolódási szakaszok utáni kriofil éghajlatú, rendkívül hideg, száraz és 
változékony éghajlatú időszakokban, amelyek a lösz lerakodási szakaszai előtt alakultak ki. 5. A hazai 
éleskavicsokon valódi sivatagi bekérgezés nem képződött, azonban a legidősebbek élénkvörös, 
barnásvörös, a közbenső korúak barna, a legfiatalabbak viszont sárga elszíneződésűek, a kavicsok 
mikrorepedéseibe beszivárgott vas-oxid-hidroxidos oldatok hatásának eredményeként. 
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A magyarországi neogén és a pleisztocén elhatárolása közel másfél évszázada vita tárgya. Ebben a 
dolgozatban sem tudunk ennek megoldásáról beszámolni. A pannóniai beltengeri-tavi üledék
képződés befejeződése után a Dunántúlon lezajlott erőteljes tektonikai mozgás eredményeként mai 
középhegységeink süllyedő mozgása ellenkezőre fordult, sőt a pannóniai üledékekből álló Dunán
túli-dombvidék jelentősen megemelkedett. Az így kialakult regionális diszkordancia felület feletti, a 
pannóniai összlettől jelentősen különböző - durvább folyóvízi kavicsos üledékekben, a domb- és 
hegyvidéki területeken vörösagyagokban, a medencebelseji területeken tarka agyagokban gazdag, 
majd feljebb jellegzetes periglaciális üledékekből mint lösz, futóhomok, fosszilis talajok váltako
zásából álló - szárazföldi sorozatot dolgozatomban negyedidőszakiként (kvarterként) említem, de 
hangsúlyozom, hogy ennek legidősebb részei késő-pliocén korúak is lehetnek. A pliocén rész 
elkülönítésére azonban rétegtani módszereink gyengeségei miatt jelenleg nincs mód. 

E kontinentális összlet bázisa - eddigi adataink szerint úgy tűnik - egybeesik a Matuyama/Gauss 
paleomágneses átfordulással (—2,6 millió év), amit újabban az INQA Rétegtani Bizottsága és egyre 
több kutató is (Suc et al 1997) a pliocén-pleisztocén határának fogad el. 

Ebben a kontinentális összletben gyakoriak hazánkban az eolikusan megmunkált homok 
betelepülések, míg az idősebbekben a mecseki alsó-triász Jakabhegyi Formáció kivételével ilyet eddig 
senkinek sem sikerült találni. 

Bevezetés 

Pleisztocén összletünkből először PAPP (1899) publikált éleskavicsokat, s azok 
kialakulását a lösz képződésével hozta kapcsolatba. Ezt követően TAEGER (1909), 
SCHRÉTER (1910), id. LÓCZY (1913), CHOLNOKY (1918), SCHAFARZIK & V E N D L (1929). 

V E N D E L (1930). CHOLNOKY (1932), JASKÓ (1937), MAURITZ (1939), VADÁSZ (1953), 

PÉCSI (1959), SCHAFARZIK et al. (1964), DUDICH & HÖRISZT (1964), JÁMBOR (1967), 

BENCE et al. (1979), közöltek újabb előfordulásokat (I. táblázat). 
CHOLNOKY és id. LÓCZY Balaton-monográfia-beli munkáikban írták le az éles

kavicsokhoz kapcsolódó legfontosabb tényeket. Nevezetesen megállapították 
hatalmas, az ENy-i szelek okozta defláció eredményeként alakultak ki a kisalföldi 
és a Balaton környéki tanúhegyek és az addig megismert éleskavicsok is. 

A Kővágószőlős mellett 1962-ben talált éleskavicsok (JÁMBOR 1967) hatására az 
1990-ig eltelt 28 év alatt magam és munkatársaim kitartóan gyűjtöttük az éles
kavicsokat és végeztük az előfordulásokkal kapcsolatos megfigyeléseket (íí. táblá
zat). Mivel az egész ország területét még így sem ellenőrizhettem, ezért 1989-ben 
41 közismerten jószemú kollégától kértem „elfekvő" éleskavics leleteinek köz
lésre való átengedését. Akkor 14 szakember 20 lelőhelyről, s az azóta eltelt évek 
során további két kolléga újabb három leletről tájékoztatott (ffl. táblázat). Előzé
kenységükért ezúton is fogadják hálás köszönetemet, mert értékelésem segít
ségük nélkül hiányos maradt volna. 

Hasonlóan köszönettel tartozom BALOGH Kálmán professzornak a Bükk, az 
Aggtelek-Rudabányai-hegység és a K-borsodi medence, RADÓCZ Gyulának a 
Borsodi-medence, PENTELÉNYI Lászlónak a Tokaji-hegység és VARGA Gyulának a 
Mátra ezideig éleskavics mentes voltát megerősítő szóbeli közlésükért. 

Az 1991-ig összegyűjtött ismereteket még az évben dolgozatban értékeltem, s 
ez az anyag 1992-ben az Acta Geologica Hungarica 35. kötetének 4. füzetében 
angol nyelven megjelent. Ennek a dolgozatnak fő mondanivalóit - néhány 
vonatkozásban továbbfejlesztve - szükségesnek éreztem a sokkal olvasottabb 
Földtani Közlönyben magyar nyelven is közreadni. 



I. táblázat. A szél által megmunkált magyarországi pleisztocén éleskavicsok publikált lelőhelyeinek adatai 
Table 1 Published data of the Hungarian ventifacts 

Sora. Településnév ill 
terület Gyakoriság Anyaközei Fekü Bezáró közét és Fedő Legnagyobb 0 Megmunkaltság A kavicsok 

anyag* 
A kavicsok A kavicsok Sora. Településnév ill 

terület Gyakoriság Anyaközei Fekü Bezáró közét és Fedő Legnagyobb 0 Megmunkaltság A kavicsok 
anyag* 

A kavicsok 
felfedezőié leírója 

la Csömör 3 alsó-miocén Î futóhomok nincs 12 3 
kvarcit 

kvarcport! г 
metánom okkö 

barna * Staub Móric 

lb Fot, Somlyó-hegy 1 káipáti kavics 
kárpáti 

bryozoas 
homokkő 

holocén talaj holocén talaj nincs megadva 2 kvarci, b a m  PappK. 1898 PappK 1899 

1С Ivan 2 pleisztocén 
? pleisztocén kavics nincs « 3 kvarcit bám.. Nóvák József 

2 A Vértes peremein 3 ddomittormelek ? ? nincs nincs meg^v. 2-3* triász dolomit fehér* Taeger H. 1909 

3 lógtad Széles mező 3 alsó-miocén alsó-miocén 
? nincs 50 ' kvarcit bama * sárga SchréterZ. 1910 .Vadán £ 

1953a, b 

4a Bánhida állomás 2 7 
pleisztocén 

kavicsos homok nincs nincs megadva 3 nincs megadva barna* 

4b Csakvár 2 pleisztocén* ? •> nincs nincs megadva 3 nincs megadva sárga* 

4c Kisapáti és Gulács 
között 1 pannóniai bazalt ? 1 ? 7 3 pannóniai bazalt 

4d Sáska és Mo
nostorapáti között 

2 miocén kavics T \ ' 7 2-3* kvarci, sárga * 

4e Sümegtől D-re 1 ? 7 7 7 ? 3 nincs megadva megadva 

4f Harasztoldal 2 eocén-kavics also-pannóniai ? nincs 22 3 aeyaepala bama íd. Lóczy L. 1913 

4g Sümeg, Szoló-hegy eocén (?)* 
? 1 nincs 10 3 kvarcit barna* 

4h vasútállomás 2 al jó-pannoni ii ? 7 nincs nincs megadva 3 kvarcit barna* 

4i Zalahaláp 1 badcni* kavics ? ? nincs 40 3 kvarcit bama* 

4j 
A Balaton 

medrében: Alsóörs 1 pleisztocén felsó-pannóniai ? holocén iszap ? 3 nincs megadva m e t a l . 

4k 
A Balaton 

medrében: Aszófői 1 Р ' ? а ^ Г felső-panoóniai ' holocén iszap ' „incsmegadva megadva 

41 A Balaton 
medrében: Kövesd 1 pleisztocén felső-pannóniai 7 holocén iszap ^ 3 nincs megadva megadva 

5 Tapolca, Biliegei 1 » •> 7 5(7) 3 nincs megadva metdv. CholnokyJ, 1918 

A *-al jelölt adat utólagos kiegészítést jelent. 

*-al jelölt adat utólagos kiegészítést jelent. 
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í. táblázat. A szél által megmunkált magyarországi pleisztocén éleskavicsok publikált lelőhelyeinek adatai (folytatás) 
Table I Published data of the Hungarian ventifacts (continuation) 

Sorsz. Tdepülésncv ill. 
terület Gyakoriság Anyák őzet Fekü Bezáró kőzet és 

kora Fedő Legnagyobb 0 Megmunkáltság Л kavicsok 
anyaga 

Л kavicsok A kavicsok Sorsz. Tdepülésncv ill. 
terület Gyakoriság Anyák őzet Fekü Bezáró kőzet és 

kora Fedő Legnagyobb 0 Megmunkáltság Л kavicsok 
anyaga 

Л kavicsok 
felfedezőié | leírója 

«t Budapest, 
Soroksáriul 1 opleisztocen 

terasz felsó-pannóniai opleisztocen terasz holocén Duna 
üledék nincs megadva 3 mészkő megadva 

<b Fótí Somlyo-h. 
Ny-i ddala 2 alsó-miocén 

kavics 
Bryozoás 
homok eolikus homok nincs kisebb-nagyobb 2 

kvarcporfir 
Nummulinás 

marsa megadva Schafarak F.-Vendl. A. 1929 

6c Nógrád, Kálvária
begy dótt 3 alsó-miocén 

kavics 
alsó-miocén 

kavics 7 nincs 10(7) 3 kvarcit barna* 
$Ar RH 

6d Pomii, Oszoly É-i 
teve 1 Hárshegyi 

homokkő 
Hárshegyi 
homokkő 7 nincs 2,8 3 kvarcit megadva 

6d Pomáz, Oszoly É-i 
töve 1 Hárshegyi 

homokkő 
Hárshegyi 
homokkő 7 nincs 2,8 3 k v ^ t megadva 

7a Sopron Haricai-
terasz 2 

fdsó-pliocen-
alsó-pldsztocen 

terasz 

fdső-pliocén-
*1 só-pleisztocén 

terasz 

fdsö-pliocen-ilsó-
pldsztocén ? nincs nincs megadva 3* kvarcit* barna* sárga Vend! M. 1930 

7b Fertfiboz 2 pleisztocén 
terasz 

pldsztocen 
terasz 7 nincs nincs megadva 3* kvarcit* barna* sárga 

« Tapolca, szarmata 
mészkő fennsík 3 7 szarmata 

mészkő 7 nincs nincs megadva 3 kvarcit* barna* sárga Cbolnoky, 1932 

9 ÓdScögd 2 bádeni* kavics eocén agyag ptasztocén homok holocén talaj 7 3 triász dolomit fehér JaskóS. 1937 

10 Nógrádi Vár
hegytől D-re 3 miocén* kavics 7 ? nincs nincs megadva 3 kvarcit* barna* sárga Mauritz B. 1939. 

I U Tata-Les-hegy 3 mindéi terasz mindéi terasz ? nincs 12 3 kvarcit barna- Pécsi M. 1959 

l ib Tata Szabó-begy 2 mindéi terasz mindd terasz ? nincs 10 3 kvarcit barna* 

12 Budapest, Gubacsi 
úti téglagyári lejtó 1 pleisztocén 

terasz fds&pannorüai ópleisztooén terasz holocén Duna 
üledék nincs megadva 3 mészkő megadva 

Schafarak F.-Vendl A. - Papp F. 
1964 

13 Kóvigószólós 6. 
úttól 400 m-re 2 alsó-triász 

konglomerátum permi homokkő pleisztocén 3. 
terasz würmi lösz 11 3 kvarcporfir 

kvarcit sárgás szürke 
Jámbor A. 

MeszlényiB. Jámbor Â. 1967 
Várszegi K. 

14 Kemenejhát ÉK-i 
része 2 ópJeisztocén VI. terasz holocén homok 8-10 2 kvarcit barna ritkán 

vörös 
Bence G.-Jámbor A.-Paitényi Z. 

1979 

I5 i Csakvar 3 pleisztocén 
hordalékkúp 7 ? nincs nincs megadva 3 triász dolomit fehér 

15b Dunaalmistól D-re 3 opleisztocen V. 
terasz 

opleisztocen V. ? nincs nincs megadva 3 kvarcit barna* 

15c Nyergesújfalu 2 pleisztocén 
kavics 7 ? nine. nincs megadva 2-3« kvarcit meRadva Pécsi M. 1987 

I5d Suttő 3 pleisztocén 
kavics wûrmi lősz wurrai lösz würmi lösz nincs megadva 3 kvarcit nincs 

megadva 

15e Szar 3 wurmi 
hordalékkúp 7 würmi homokos 

dolomit törmelék 
würmi dolomit 

törmelék nincs megadva 3 triász dolomit fehér 

16 Devccser 2 pleisztocén 7 pleisztocén kavics 7 2-3« nincs megadva meRadva ifj.DudicoE.-HörisztGy. 1962. 
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II. táblázat. A szél által megmunkált magyarországi pleisztocén éleskavicsok nem publikált lelőhelyeinek adatai (saját gyűjtés) 
Table II Unpublished data of the Hungarian ventifacts (collected by the author) 

Sorsz. Településnév ill. 
terület Gyakoriság Anyakózet Fekü Bezáró közét és kora Fedó Legnagyobb 

0 c m Megmunkáltság A kavicsok anyaga A kavicsok A kavicsok 
felfedezője 

1 Ajka É-i szélén 
téglagyári fejtó 2 pleisztocén terasz fdsô -pannóniai pldsztocén 

maradványkavics würmi lösz 7 2 kvarcit barna Jámbor A. 1968. 

2 
Ácstól 5 km-re 

DK-re, M-l 2 pleisztocén 2 pleisztocén terasz pldsztocén 
maradványkavics würmi lösz 12 2 kvarcit, meszkó, 

kvarcporfir barna Jámbor Á. 1990. 

3 
Bakonybéltol 

DNy-ra 
homokbánya 

2 oügooén eocén mészkő pldsztocén eolikus nincs 3 1.2 kV**, barnás-sárga Jámbor Á.-Korpás 
L 1968. 

4 Balatonederics 
Lsz.f. 1,0-20 m-ig 

2 pldsztocén 
maradván ykavics Ms6-pannóniai pleisztocén agyagos boiocén 

agyag 
7 3 triász dolomit és metamorf *». Jámbor A. 1969. 

5 Bánitól É-n 1,5 2 pldsztocén Duna fdsö-paiinónid pldsztocén 
maradvány kavics 

talajosodott 
lósz 15 2 kvarcit sárga Jámbor A. 1990. 

6 Bcraidatól Ny-ra 
dombtető 2 pldsztocén Séd fdso-pannóniai pldsztocén 

maradvánv kavics nincs 5 2 kvarcit barna Jámbor A. 1988. 

7« Budapest 
Népstadion Szálló 2 pleisztocén Duna szarmata pldsztocén 

maradvány kavics holocén talaj 5 2 kvarcit sárga Kovács L. 1985 

7b Budapest lkaiul 
Gyár 2 Duna terasz kárpáti pldsztocén 

maradvány kavics nincs 12 2 Ьш* - s t . — Jámbor Á.-Csirik 
Gy. 1990. 

7c Budapest, szemben 
az Ikarosz Gyárral 3 Duna terasz karpáti pldsztocén 

maradvány kavics holocén talaj 15 2 kvarei, barna és vörös Jámbor A.-Csirik 
Gy. 1990. 

8 
Caabnsnddc Cn-
598. szf 0,0-J,0 

m-i« 
1 **** fdsô-kréta mészkő pldsztocén kavicsos nincs 4 1 kvarcit sárga Jámbor A. 1968. 

9l CsikvirCsv-23 
sz.f. 6-7 m-ig 2 dolomit törrndék fdso-pannóntai pldsztocén kavicsos 

»gyag würmi lösz 3 3 triász dolomit halványsárga Jámbor Á -Bence 
G. 1967 

9b 
Csákvár Csv-29 

azf. 10,0-10,4 m-
ií 

2 dolomit törmdék fdtó-pannoniai pldsztocén kavicsos 
agyag würmi lösz 2,5 3 triász dolomit halvány sárga Jámbor Á -Beute 

G. 1968 

10 Császár DK-i szele 2 fdsó-paiinóniai alsó-pannoniai kvarter futóhomok nine. 4 1 Congería búbok sárgás-fehér Jámbor A.-Gyalog 
L 1973 

11 
Csikvándtol 1 km-

re ÉK-re 
kavicsbánya 

2 oligocén fdsö-pannóniai ópldsztocén terasz 
pldsztocén 
homokos 

lösz 
8 2 kvarcit, tűzkő *- Jámbor Á.-Csirik 

Gy. 1990. 

12 Csornádtól DNy-fa 
1 km-re 3 alsó-miocén pldsztocén 

futóhomok ninO, 30 3 kvarcit, kvarcporfír, kovás 
fatörzs 

barnás-sárga. Jámbor A. 1967. 
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II. táblázat. A szél által megmunkált magyarországi pleisztocén éleskavicsok nem publikált lelőhelyeinek adatai (saját gyűjtés, folytatás) 
Table 11 Unpublished data of the Hungarian ventifacts (collected by the author, continuation) 

Sorsz. Településnév ill. 
terület Gyakoriság Anyak&zet Fekü Bezáró kőzet és kora Fedő Legnagyobb 

0 c m Megmunkáltáig Л kavicsok anyaga A kavicsok 
szi ne 

A kavicsok 
felfedezője 

13 Csurgó Мбп árok 1 Gálya terasz miocén Gálya terasz 
pleisztocén nincs 7 2 metamorf homokkő barna Jámbor A 1980 

14 liósjenó « tótól ÉK-
re útbevágás 3 alsó-miocén pleisztocén 

homokos agyag nincs 10 3 kvarcit sárga Jámbor A. 1964. 

15a Egyházaskeszó 
Bentonitbanya 3 ópteiszlocen 

terasz slso-panóniai bentonit bentonit pleisztocén 
bentonit 5 2 kvarcit barna és szürke Jámbor A 1990. 

15b 
Egvházaskeszotől 
D-re kivezeti) út 

melletti árok 
1 törmelék fdstVpannoniai pleisztocén 

törmelék iiolocén talaj 5 2 bazalt lapilli szürke Jámbor A. 1976. 

16 Ercsitol ÉÉNy-ra 
a vasút mellől 1 Duna terasz? fd só-pannoni ai lösz biztsa wüirni lösz 5 2 Ь « * t î n t Jámbor A 1972. 

17 ertószentmildóstól 
DNy-ra 1300-re 3 Dcva terasz fdaó-pannóniai pleisztocén 

maradvány kavics homokos 
öszos agyag 

6 3 k v ^ t sárga, barna 
(vörös) Jámbor A 1990. 

18 Fót,aK6-hegytól 
iK-rt levő 2. völgy 2 alsó-miocén pleisztocén 

futóhomok nincs 20 2 kvarcit barnás 
sárga Jámbor A 1967. 

19 Ganna. akácos a 
falutól ÉK-re 2 oligocén pleisztocén 

futóhomok nincs 5 2 kvarcit barna Jámbor A 1968. 

20. íérce, alginit bánya 1 pleisztocén Rába fcIsö-pAnnóníai pleisztocén 
Riba terasz wurmilösz 7 2 kvarcit sánta, vörös Jámbor A 1967. 

20b Gérce, a pannóoiai 
homokbánya 2 Rába terasz fdso-p^mófiiai maradvány kavics, 

pleisztocén nincs 7 2 kvarcit sárga Jámbor A 1985. 

21» 
Gyepükajan, Gyk-
3sz. arts 0.5-1,0 

m-is 
1 oligocé. pleisztocén kavicsos 

homok holocén talaj 7 1.2 kvarcit sárga Jámbor A. 1968 

21b Gyepukajantól 
DDK-re 2 km-re 2 oligooéfl eocén pleisztocén 

futóhomok „ПС, 20 2 kvarcit sárga Jámbor A. 1969. 

22 Hegyesdtul K-re 
az út árkiban 2 bádeni fdso-parinóniai pleisztocén 

futóhomok nincs 10 2 kvarcit sárga Jámbor A.-Peregi 
Zj 1973. 

23 Iszkaszeotgyörgyt 
öl ÉÉNy-ra 1 km 1 Gálya terasz fdiő-pannóiiiai pleisztocén 

maradvény kivics nincs 15 3 triász dolomit fehér Bernhardt В. 1980. 

24« Kismándtól D-re 3 
km 2 Duna^asz fclso-paimóniai futóhomok, alján 

maradványkavics futóhomok 10 2 kvarcit sárga 
Jámbor A-

BemhardtB. 1971. 
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Sorsz Településnév ill. 
terület Gyakoriság Anyaközet Feku Bezáró kőzet és kora Fedő Legnagyobb Megmunkáltság A kavicsok anyaga A kavicsok A kavicsok 

fdfedezője 

24b ftsmárjdtöl Ny-ra 
19 km kavicsbánya 2 Duna terasz pldsztocén 

maradvány kavics nincs 10 3 kvarcit sárga Jámbor Á. 1976. 

24c Kisigroindtól É-ra 
dombtetőről > Duna terasz pldsztocén 

maradvány kavics nincs 7 3 kvarci, sárga Jámbor Â. 1976. 

25 
Komlód 

templomától K-re 
1.3 km-re 

> Ál td ér terasz oligocén pldsztocén 
maradvány kavics nincs 5 2 kvarcit sárga Jámbor Л 1976. 

26 
Környe, 

Enjôtagyos psz -
tói Ny-ra 300 m. • ÁJtdér terasz oligocén pldsztocén 

maradvány kavics nine 7 2 kvarcit sárga Jámbor Á. 1976. 

27a Kúptól ÉK-re 500 
• oligocén pldsztocén IL Bitva 

terasza nine, 7 2 kvarcit, mészkő, 
kvarcporfir sárga Jámbor Á_- Bihari 

D.1968. 

27b Kúptól DK-re 50O 
1 oligocén pldsztocén 

futóhomok nincs 20 3 kvarci, sárga Jámbor À. - Bihari 
D.1968. 

28 
Lábatlan DNy-i 
sarkán fúrásból 2 kozettőrmdék fdso^annóniai maradvány kavics pldsztocén 

futóhomok 10 2 pldsztocén édesvízi 
raészkó 

halvány-sárga Jámbor Á.-
ScheuerGy. 1988. 

29 Lövő a község 
DK-i sarka, akna 2 UCVÍ teraszkavics fdső-pannóniai ópldsztocén terasz ópldsztocén 

vörös акуак 10 1 kvarci, bama és vörös Jámbor Á. 1990. 

30a Magyargencs 2 Rábaterasz fdso-pannóniai Rábaterasz holocén 7 2 kvarcit sárga, barna és 
vörös Jámbor Á. 1990. 

30b 
Magyargencji 

MgI-7. sz. fúrás 
0,0-2,5 m-ig 

3 Rábaterasz ópldsztocén agyag Rába 6. terasz nincs 3 2 b « * sárga, barna és Jámbor Á. 1990. 

30c Magy argen est öl 1 Rába 6. terasz fdso-pannóniai Rába 6. terasz 
maradvány nincs 5 3 kvrot sárga, barna és 

vörös Jámbor Л. 1976. 

31 
Martonvásár és 
Duna közötti 
szántóföldről 

1 ? würmi lösz ninCS nincs 5 2 kvarcit bama Jámbor A. 1976. 

32 
MánytcJ K-re 

Szentlászló-völgy 
K-i oldaláról ' Szenti iszl ó víz. 

terasz miocén nine, ninCS 7 2 kvarcit barna Jámbor Á. 1978. 

33a Mocsától DNy-ra 
2 km-re Kálvária 2 Duna 3. terasza fdso-pannóniai nine, nincs 10 2 kvarc* sárga Jámbor Á. -

Bernhardt В. 1971. 

33b Mocsai Kálváriától 
Ny-ra 2 km-re 2 Duna 3. terasza fdso-paanóniai kvarter futóhomok 

alján maradvány 
kvarter 

futóhomok 10 1 kvarcit sárga Jámbor Á.-
BernhardtB. 1971. 

34 Nagypálitól D-re 1 
km-re műút mellett 1 Rába? terasz fdso-pannóniai Ópldsztocén terasz nincs 5 1 kvarcit sárga és vörös Jámbor A.-Franyó 

F.-TanácsJ. 1990 
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II. táblázat. A szél által megmunkált magyarországi pleisztocén éleskavicsok nem publikált lelőhelyeinek adatai (saját gyűjtés, folytatás) 
Table II Unpublished data of the Hungarian ventifacts (collected by the author, continuation) 

Sonz. Településnév ill. 
terület Gyakoriság Anyakőzet Fekü Bezáró kőzet es kora Fedi Legnagyobb 

0 c m 
Megmunkáltság A kavicsok anyaga A kavicsok 

színe 
A kavicsok 
felfedezője 

35 Nagytevd DK-i 
végen 2 oligocén ? 

pleisztocén 
fotóhomok nincs 15 1 kvarcit sárga Jámbor À.-Bihari 

D. 1968. 

36 Noszloptol DK-re 3 oligocén pleisztocén 
maradván ykavi cs nincs 15 1 kvarcit, mészkő, 

kvarcporfír barna, sárga Jámbor X.-Bihari 
D. 1976. 

37 Nógrád. Torok-
hegy DNy-i oldala 3 alsó-miocén ? nincs 45 3 kvarcit sárga Jámbor A. 1964. 

L55 

38a 
Nyíred, Ocaki 
pusztától Ny-ra 

1,2 km 
2 oligocén bauxit pleisztocén eolikus 

homok nincs 7 2 kvarcit sárga Jámbor Á. 1968. 

38b Nylrád, Nd-1944 
sz.fürás 2 bádeni kavics bádeni mészkő pleisztocén agyagos pleisztocén 

futóhomok 17 2 kvarcit sárga Jámbor A, 1968. 

38c Nyiradtól DK-re 
200 m-re, árokban 3 oligocén bádeni nincs nincs 9 2-3 kvarcit, tűzkő, lidit barna és vörös Jámbor Á. 1974. 

38d Nyiradtól DK-re 
200 m-re, árokban 2 bádeni bádeni? pleisztocén 

maradvány kavics nincs 5 2 kvarcit sárga Jámbor A. 1976, 

39 Órímagyarósd a 
szőcei útdágazás 3 Rába terasz fdso-fwmóniai Hiba terasz nincs 20 2 kvarcit barna és vörös 

Tanács J - Franyó 
F.- Jámbor A. 

1990. 

40 Rctság és Diósjenó 
kőzett 2 miocén kavicsos 

homok ? pleisztocén 
Rrtohomok nincs 20 1 kvarcit, homokkő-kvarcit, 

lidit sárgás barna Jámbor A. 1964. 

41a Sopron Harkai 
csúcs alatt 3 Ikva terasz bádeni slir nincs nincs 15 3 kvarcit sárgás-barna Jámbor A.

Boldizsár I. 1972. 

41b Sopron Balti úti 
téglagyár 3 Ocva terasz fdscVpannóniai pleisztocén 

maradvány kavics nincs 10 2-3 kvarcit sárga és barna Jámbor Á. 198S. 

42 
Sopronkőhida 
Piusz^uaztátol 3 Drva terasz szarmata homok pleisztocén 

maradvány kavics nincs 15 3 kvarcit sárga és barna Jámbor A. 1985 

43a Sümeg, Mogyorós-
domb 2 oligocén mezozoikum nincs nincs 20 2 kvarcit barna Jámbor Á. 1968. 

43b Sümeg, bárdiótagi 
bauxitfejtes 2 oligocén bádeni homokos kavics 

opleiszuKén 

holocén 
homokos 

tálai 
12 3 kvarcit barna Jámbor À. 1977 

44 Szendtól É-r» 1,3 
km-re dombtetőn 2 oligocén fel só-pannoni ai plásztocéo 

futóhomok alján 
pleisztocén 
futóhomok 5 1 kvarcit, lidit, Congeria búb sárga Jámbor A. 1971. 
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Sorsi Településnév ill. 
terület Gyakorisig Anyakózet Fekű Bezáró kőzet és kora Fedi Legnagyobb 

0 c m 
Megmunkáltság A kavicsok anyaga Л kavicsok 

szjne 
Л kavicsok 
felfedezője 

45 
Szcntúnrefmlvi D-i 

szélén 1 oligocén fdso^pannóniai pldsztocén 
futóhomok nincs 5 2 kvarcit, lidit, tűzkő barnás-sárga Jámbor A.-Jakus 

P. 1969. 

46 Szombathely DNy-
i sarka akna 2 Terasz kavics fdső-fiaiinóniai pleisztocén terasz holocén talaj 4 1 kvarcit barna Jámbor A 1984. 

47t Tapolcától Ny-ra 1 pleisztocén 
tormdék fds&aannofüai pldsztocén terasz 

pldsztocén 
agyagos 
aleurit 

20 2 triász dolomit, lajta mészkő. sárga Jámbor A. 1987. 

47b 

Vashosszúfalui és 

között a 8-as út 
mdlett 

2 ópldszxacén terasz fdső-pannóniai pldsztocén terasz nincs 7 2 metamorf kvarcit barna és sárga Jámbor A 1990. 

48 
Tapolcafo, fHdeg-

f orras és 
Aryamaior kőzett 

1 oligocén felső-kréta pldsztocén 
futóhomok nincs 5 1 kvarcit, lidit Jámbor A 1968. 

4 9 . Tata, Kalvaria-
domb DK-i része 3 liáu mészkő 

törmelék fds&fjannónjai pldsztocén 
futóhomok würmi lösz 3 3 liász és dachstdni mészkő sárgás-barna Jámbor A. 1985. 

49b 
Tata, Szabó

hegytől Ny-ra 200 2 Duna 2-es terasz pldsztocén 
maradvány kavics würmi? lösz 10 1-2 kvarcit sárga Jámbor A. 1990. 

49c Tata, Szabó-hegy 3 Duna 3-as terasz pldsztocén 
maradvány kavics nincs < 1 kvarcit sárgás-barna Jámbor A. 1990. 

49<l Tata, Les-hegy 2 Duna 3-as terasz fdső-pannóniai pldsztocén 
maradvány kavics mészkő? 15 1 kvarcit barna Jámbor A. 1990. 

50 
Tallyatól É-ra 

bentonit külfejtés 
mdlől 

1 pldsztocén 
törmelék alsó-pannonjai kvarcit pldsztocén tormdék 

maradvány nincs 3 2 karneol sárga (eredeti) Jámbor A. 1985 

51< Tárkánytői D-re 1 
km-re 1 oligocén fdso^pannóntai Concó pldsztocén lev arter 

éditais 
homok 

7 2 kvarcit, lidit sárga Jámbor A. 1972. 

51b Tárkanytól K-re 
2,5 km-re 1 oligocén fdsd-pannoniat Conco pldsztocén 

terasza 

kvarter 
eolikus 
homok 

5 1 kvarcit sárga Jámbor A. 1972. 

52 
Pátkátói DK-re S 
km-re a Vdencei-
hg. ÉNy-i lejtóién 

3 karbon gránit felső-karbon pldsztocén gránit holocén talaj 12 2-3 tdér kvarcit tormdék piros és sárga Jámbor A. 1998. 
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111. táblázat. A szél által megmunkált magyarországi pleisztocén éleskavicsok nem publikált 
lelőhelyeinek adatai (kollegiális segítség) 

Table III Unpablished data of the Hungarian ventifacts (collected by colleagues listed in the first column) 

Az éleskavics 
előfordulás felfedezője 

Az éleskavicselöfordulás jellegei Településnév 

Viczián István 
Az abaújvári földsánc területén a Hernád terasz kavicsainak egy 

része éleskaviccsá alakult. Méretük 3 - 1 2 cm, színük barna. Abaújvár 

Chikán Géza, Koloszár 
László 

A község mellett pleisztocén terasz-maradvány kavics egyes 
darabjait a homok simára polírozta és gyengén fejlett lapokat is 

kialakít rajtuk. Átmérőjük 3 - 5 cm, színük barna. 
Bérbaltavár 

Ivancsics Jenő 
Balftól É-ra a Halász kunyhó feletti lapos dombtet Ön felső-
pannóniai maradványkavics erősen szélpolírozta darabjai 

találhatók. Barna színűek, legnagyobb átmérő 15 cm. 
Balf 

Korpás László 
A borsosberényi vasútállomástól a drégelyi várba vezető út 

mentén alsó-miocén maradványkavics egyes darabjai éleskaviccsá 
alakultak. 

Borsosberény 

Szebényi Lajos 
A dorogi nagy tömedékelö homokbányában 9 - 1 0 cm-es dachsteini 

mészkő éleskavicsokat figyelhetünk meg. Dorog 

Gábris Gyula 
Dunaalmástól D-re Duna 2. teraszának felszínén a kavicsok egy 

része éleskaviccsá formálódott. Dunaalmás 

Korpás László 
A községtől ÉNy-ra a pleisztocén kavics egyes darabjai 

éleskaviccsá formálódtak. Etyek 

Bihari Dániel Felsőpáhoktól E-ra a dombtetőn a pleisztocén teraszkavicsok egy 
része éleskaviccsá formálódott. 5 - 1 0 cm átmérőjűek. Felsöpáhok 

Korpás László 
A Fenyőfö-Bakonyszúcs közötti föld út mentén az oligocén 

maradvány kavics egyes darabjai élekviccsá formálódtak. Fenyőfő 

Viczián István 
A községtől É-ra lévő Tuzsapuszta mellett a Hernád terasz és a 
fiatal lösz közötti helyzetben néhány hidrokvarcit anyagú 2 - 1 0 

cm-es éleskavics került elő. Egy részük vörös elszíneződésu. 
Gibárt 

Majoros György 
Kádárta mellett pleisztocén maradvány kavicsok között élesre 

csiszoltak is előfordulnak. Kádárta 

Franyó Frigyes A falu DK-i szélén a Rába 1. teraszát nagy kavicsbánya tárta fel. 
A talaj alatti 5 - 1 0 cm-es kavicsok egy része éleskaviccsá alakult. Kémestaródfa 

Szabó Imre 
A vasútállomás E-i oldalán a Mihalovits kőfejtőben a felső-permi 

mészkő felett a félméternyi barna vályog alján lévő mészkő 
darabokat a szél éleskavicsokká formálta. 

Nagyvisnyó 

Korpás László A nógrádi Széles mezőn sok szép éleskavics észlelhető. Ezek az 
alsó-miocén maradvány kavics egyes darabjai. Nógrád 

Jantsky Béla, Kovács II. 
Lajos 

Pátka mellett gránit térszínen 5-11 cm átmérőjű, ripacsos felszínű 
magnetit éleskavicsok találhatók. Pátka 

Oravecz János A Pilistetőn, a „Simon halála" közelében éleskaviccsá formált 
dachsteini mészkő darabok találhatók. Pilistető 

Oravecz János Romhány mellett miocén maradványkavics egyes darabjait a szél 
éleskaviccsá polírozta. Romhány 

Majoros György Salföld mellett permi konglomerátumból kimállott kavicsok 
éleskaviccsá csiszolt példányai észlelhetők. Salföld 

Bencze Géza 
A Tapolca-sümegi út és a Viszló-patak metszésének környékén a 

badeni maradván y kavicsok egy része éleskaviccsá csiszolt 
példányait észlelte. 

Tapolca 

Kaszainé Selmeczi 
Ildikó 

Vasztélytől ÉÉNy-ra 2,7 km-re az Őrhegy 269 magassági ponttól 
200 méterre az oligocén maradványkavics 5 - 9 cm-es darabjainak 

jórésze éleskaviccsá formálódott. 
Vasztély 

Korpás László 
A községtől K-re kb. 1800 m-re a dombtetőn az oligocén 
maradványkavics egyes darabjaiból képz ődött éleskavics. Városlöd 

Venkovits István 
A Haláp-hegy DNy-i lábánál a miocén maradvány kavics egyes 

darabjai éleskaviccsá alakultak. Zalahaláp 

Korpás László 
A Bakonybélbe vezető országút mellett, Akli pusztánál az 

oligocén maradvány kavics egyes darabjai éleskaviccsá 
formálódtak. 

Zirc 
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Az éleskavicsok kialakulása 

Az éleskavics megnevezés nem fedi az eolikusan megmunkált kavics, vagy 
kőzettörmelék darab fogalmát. A vad szél által a föld felszínének közelében nagy 
sebességgel tovahajtott homokszemcsék előbb fényessé és simára csiszolják -
felpolírozzák - a kavics felszínét. Ezt a jelenséget szabad szemmel éppen olyan 
jól lehet észlelni, mint a homokszemcsék polírozott voltát. Ha kellően hosszú 
ideig súrolják a kavicsoknak (kőzetdaraboknak) a felszínét a tovasodort homok
felhők, rajtuk közel sík felületet, lapot alakítanak ki, majd a szél hatására, vagy a 
krioturbációs mozgások következtében kibillenő kavicson újabb lapo(ka)t, a 
lapok metszésénél meg éleket, sarkokat hoznak létre (CAILLEUX 1 9 4 2 ) . így 
lehetnek csak polírozott felszínű, majd egylapos, kétlapos, háromlapos stb. - ezek 
a szűkebb ér te lemben vett dreikanterek - és az eredeti kavics-, vagy 
kőzettörmelék darab litoklázis-felület darabokkal határolt éleskavicsok. 

A dreikanter, az éleskavics és a sarkoskavics megnevezés sem elég pontos, a 
„szél által megmunkált , (alakított) felületű kavics, ill. kőzetdarab" név pedig 
használhatatlanul hosszú, a fogalmat pontosan fedő „ventifact" meg nagyon 
szokatlan. Ezért PAPP 1 8 9 9 . évi dreikanter fordítását, az éleskavicsot használtuk és 
táblázatainkban megkülönböztettük a megmunkáltság fokát az alábbiak szerint: 

1. sima és fényes felületűre csiszolt kavicsok, lapok és élek nélkül; 
2 . egy, esetleg két lapot és egy elsődleges és egy másodlagos élt nyert fényes és 

sima felületűre csiszolt kavicsok; 
3. három vagy több lapot, és három vagy több másodlagos élt és egy vagy több 

csúcsot (sarkot) nyert fényes és sima felületűre, ritkábban ripacsos felületűre 
csiszolt kavicsok. 

Elsődleges élnek a kavics eredeti felszíne és a szél által csiszolt lap metszésénél, 
másodlagosnak pedig a szél által csiszolt lapok határán kialakult élt nevezzük. 

Az éleskavicsok mindig kemény, a mindenféle mállási hatásnak erősen ellen
álló kőzetekből - kvarcit, permi kvarcporfír, triász dolomit, dachsteini mészkő, 
liász vörös mészkő, Lidit, tűzkő, metahomokkő, bazalt, karneol, édesvízi mészkő, 
magnetit, konglomerátum, lajta mészkő, kovás fatörzs, Congeria búbok, permi 
mészkő - képződnek. Folyóvízi kavicsokból történő kialakulása jól érthető, ha 
figyelembe vesszük a folyóvízi szállítás során végbemenő rendkívül erőteljes 
kiválogatódást. 

Hazai éleskavics előfordulások 

A hazai éleskavics előfordulások alapvetően kétféle helyzetben je lennek meg. 
Egyrészt az ÉNy-i szeleknek kitett dombok, hegyek Ny-i, ÉNy-i és É-i oldalában, 
illetve tetején, másrészt pedig az ÉNy-DK-i csapású egykori - és a pleisztocénből 
való átöröklés folytán általában ma is létező - szélcsatornák mentén (l.ábra). 
Mivel mindkét hatás jelentős méretű felületeket érint ezért az éleskavicsok nem 
magánosan, hanem csoportosan fordulnak elő. Túlnyomó részük egykori kavics, 
homokos kavics, kavicsos homok zátonyok felszínén, illetve az ezekből általában 
a deflációs hatásra kialakult maradványkavics mezőkön alakult ki. Jóval 
ritkábban kőzettörmelék darabokból - bazalttufa (15b), édesvízi mészkő ( 2 8 ) , lajta 
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1. ábra. A pleisztocén éleskavicsok magyarországi előfordulásai. Jelmagyarázat: 
1. Pleisztocénnél idősebb — főként mezozoos — képződményekből álló középhegységi 
területek, 2. Mező- és paleozoos képződmények kisebb kibúvásai dombvidéki területeken, 3. 
Középső-miocén vulkánitokból álló középhegységi területek, 4. Az egyéb képződmények 
elterjedési területe, 5. pleisztocén éleskavics lelőhelyek, 6. Az uralkodó pleisztocén széliránnyal 
szembefeszülő morfológiai frontok, 7. A jelentősebb szélcsatornák kialakulási helye a 
pleisztocénben. 
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Fig, 1 Occurences of the Pleistocene ventifacts in Hungary. Abbrevations: 1. Mid-mountains mainly 
Mesozoic formations, 2. Small outcrops of Mesozoic-Palaeozoic formations on hilly areas, 3. Middle 
Miocene vulcanites in Mid-mountains areas, 4. Territory of other formations, 
5. Occurrences of Pleistocene ventifacts, 6. Morphological fronts opposite the main Pleistocene wind
blown direction, 7. Occurences of the main Pleistocene wind tunnels. 
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mészkő (47a), liász mészkő (49a), dachsteini mészkő (49a, 3, 13), karneol (50), 
permi mészkő 10, magnetit (12), telérkvarcit (52) - képződik. 

Az eddig felismert ÉNy-ias irányba néző éleskavics előfordulások az alábbi 
frontokat, illetve szélcsatornákat rajzolták ki: 
Frontok: 

Ikva jobbparti domb vonulat 
Kemeneshát ÉNy-i pereme; 
Bakony és Vértes-Gerecse ÉNy-i pereme; 
Győr-Lábatlan közötti teraszvonulat; 
Pesti-síkság Ny-i pereme, 
Velencei-hg. ÉNy-i pereme; 
Tokaji-hg. ÉNy-i pereme. 

Szélcsatornák: 
Eisenstadt (Kismarton)-Soproni-árok; 
Sümeg-Tapolcai-árok; 
Móri-árok; 
Dorog-Pilisvörösvár-Obudai-árok; 
Visegrád-Sződi-árok; 
Perőcsény-Nógrádi-árok; 
Hetvehely-Kővágószőlősi-árok, 
Gibárt-Abaújszántó-Tállyai-árok. 
Az éleskavicsok nagy elterjedtsége ellenére előfordulásuk az ország területén 

nem általános. Nagy területeken a folyóvízi kavicsok, illetve a kőzettörmelék 
keletkezéséhez alkalmas kőzetek hiánya miatt nem alakultak ki, de éppen emiatt 
feltűnő DNy-dunántúli hiányuk, ahol pedig bőven vannak kavicsteraszok. Itt 
nyilván az Északi-Mészkő-Alpok szélárnyékoló hatása akadályozta meg képző
désüket (2. ábra). 

Somogy, Tolna, Baranya, továbbá Fejér megye DK-i részén viszont valószínűleg 
a deflációs hatás gyengesége (PÉCSI 1986) - ezek a lösz összletek fő lerakodási 
területei (FÜLÖP 1984) - miatt nem alakultak ki, az egyedüli kővágószőlősi 
kivételével. 

Az éleskavicsok kora 

A hazai éleskavics előfordulások kora sokáig meglehetősen bizonytalan volt. 
PAPP ( 1 8 9 9 ) ugyan egyértelműen a lösszel egyidősnek nyilvánította, id. LÓCZY 
( 1 9 1 3 ) és CHOLNOKY ( 1 9 1 8 ) azonban a pannóniai utáni, pleisztocén előtti (levantei) 
besorolásuk mellett foglalt állást. Koruk meghatározása nem könnyű, mert 
túlnyomórészt a felszínen fordulnak elő (1. í, II. táblázat). 1960 után azonban egyre 
többször sikerült pleisztocén rétegsorokban felfedezni őket (JÁMBOR 1 9 9 2 ) . 
Jelenlegi ismereteink szerint a pleisztocénnek legalább négy szintjében fordulnak 
elő (IV. táblázat). Kialakulásuk nyilván a pleisztocén egy-egy jellegzetes - a 
felkavicsolódások utáni, száraz, hideg, rendkívül erős bukószelekkel jellemzett, a 
löszképződések előtti - éghajlati szakaszához kapcsolódik (PÉCSI 1 9 7 5 ) . A 
dunaújvárosi lösznél bizonyítottan fiatalabb éleskavics előfordulásunk nincsen. 
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IV. táblázat. A magyarországi éleskavics előfordulások települési adatai 
Table TV Stratigraphie positions of the ventifact occurance of Hungary 

Az éleskavicsok települési szintjei 
Publikált adatok 

(1. táblázat) 

Kollégáktól 
kapott adatok 
(3. táblázat) 

Saját gyűjtésű adatok 
(2. táblázat) 

Fedő nélküli előfordulások 

l c , 2 , 3 , 4 a , 4b, 4c , 4d, 
4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 5, 
6c, 6d, 7a, 7b, 8, 10, 

11a, 11b, 15e, 15b, 
15c 

1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7, 
8, 11, 12, 13, 

15, 16, 17, 18, 
1 9 , 2 0 

3, 6 , 7 b , 8, 10, 12,13, 14, 18, 19, 
20b, 21b, 22, 23 , 24b, 24c, 25, 26 , 

27a, 27b, 30b, 30c, 31, 32, 33a, 34, 
35, 36, 37, 38a, 38c, 38d, 3 9 , 4 0 , 

41a, 41b, 4 2 , 4 3 a , 45 , 47b, 48 , 49c, 
50 

Holocén fedös előfordulások 
lb, 6 a , 4 j ,4k ,41 , 9, 

12, 14, 
3 ? , 9 4, 7a, 7c, 15a?, 15b, 16, 17 ,20a , 

21a, 24a?, 30a?, 33b, 38b, 43b 
Würmi fedős előfordulások 13, 15d, 15e 3?, 10 47a, 49a, 49b 
Fiatal pleisztocén teraszban 22? - 47 a 
Középső szintű pleisztocén 
teraszban 

23? - 4 6 . 4 9 d ? 

Idős pleisztocén teraszban 29, 47b 
Kvarter futóhomokban la, 4a, 6b 44, 47b?, 51a, 51b 

Koruk megítélésében segítségünkre lehet az éleskavicsok színe. Tapasztalataim 
szerint a legidősebbek általában piros, a közbensők sárgásbarna, barna, a leg
fiatalabbak - a würmi lösz alattiak - halványsárga elszíneződésűek, ill. fehérek. 

Említést érdemel, hogy ismételten sikerült folyóvízi kavicsokba áthalmozott 
éleskavicsokat találnunk. Ezeken a polírozottságon a defláció által kialakított 
lapokon és éleken túl jól észlelhetők voltak a kavicsoknak a folyóvízi szállítás 
során történt összeütődése következtében képződött 1-2 mm 2 -nyi kerek, a vastag 
üvegeken ütés hatására létrejött mikrotöréshálózattal átszőtt foltokhoz hasonló 
pöttyök, amelyeknek itt a limonitos átitatódása csekélyebb mértékűnek látszik, 
mint az éleskavics többi részein. 
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