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Az 1995-96-ban végzett hegyháti földtani kutatások a terület rétegtanában sok új eredményt hoztak. Két új kutatófúrásunk 
egyértelműen azonosította a Hegyhát területén eddig ismeretlen Tengelici Formációt. Bebizonyosodott az is, hogy a Hegyhát 
negyedidőszaki rétegeinek felépítésében a würminél idősebb lösz-összleteknek is nagy szerepük van. Terepi adatok alapján sikerült 
elkülöníteni a pleisztocén folyóvízi összlet három különböző korú kifejlődését. Az eddigieknél lényegesen pontosabb képet alkothatunk 
az alsó-középsőpleisztocén folyóvízi összletek és az idősebb löszök kifejlődéséről és települési helyzetéről is. A terület részletes 
negyedidőszaki fejlődéstörténetének és szerkezetalakulásának feltérképezéséhez még kevés az ismeretünk, s ezen a téren előre lépés 
csak további részletes kutatásokkal lehetséges.

1. Bevezetés

Terepi geológusként szerencsénk volt a Hegyhát terüle
tén a kezdetektől részt venni a radioaktív hulladéklerakó 
helyének kiválasztását célzó kutatásokban. A Hegyhát geo
lógiai értelemben Magyarország kevésbé ismert tájai közé 
tartozik. A rendszeres térképezési programok többsége el
kerülte a területet. Itt mindeddig térképező, szerkezet- vagy 
nyersanyagkutató fúrásokat is csak elenyésző számban 
mélyítettek. Az utóbbi két év folyamán végzett terepi vizs
gálatok és az ez évi két hegyháti kutatófúrás adatai jelentő
sen bővítették a terület rétegtani ismeretességét és a fedő- 
hegységi képződmények kifejlődési, települési viszonyaival 
kapcsolatos tudásunkat.

A térségre vonatkozó földtani ismeretek vázát néhány 
földtani, geomorfológiai alapmű, illetve á vízkutató fúrá
sok rétegsorai és karotázsvizsgálatai szolgáltatják. A tolnai 
Hegyhát felszíni, felszín közeli képződményeinek többsé
gét már Toborffy G. (1925) felismerte, aki 1921-23 kö
zött három évig részletes felvételezést végzett a területen.

Az 1:200 000-es földtani térképek pécsi, illetve székes- 
fehérvári lapja ábrázolja a hegyháti terü letet, itt az 
1950-52 között felvett ún. SüMEGHY-féle térképekre tá
maszkodva (F orgó L. et al. 1966, Rónai A. et al. 1972).

Napjainkig a legátfogóbb földtani-geomorfológiai tár
gyú tanulmányt Á dám L. (1969) készítette, ebben az 1957 
és 1963 között végzett kutatómunkája eredményeit foglalta 
össze. A táj fedőhegységi képződményei közül az alábbia
kat tárgyalja részletesebben: pannóniai üledékek, törmelé
kes szintek, édesvízi mészkő, fosszilis vörösagyag, folyóvízi

üledékek, löszök és löszös üledékek, valamint ártéri kép
ződmények. A földtani felépítésre vonatkozó megállapítá
sait alapjaiban ma is helyesnek tartjuk.

Az idei kutatófúrások laboratóriumi vizsgálatai mind
eddig nem történtek meg, így egyelőre főként a terepi vizs
gálatokra támaszkodó tapasztalatainkat foglaljuk össze. 
Úgy látjuk, hogy a kutatási területről igen kevés a publikált 
konkrét és korrekt földtani alapadat, ezért talán nem szük
ségtelen a terület fontosabb felszíni földtani egységeit és 
lényegesebb feltárásait részletesen leírni.

Az 1. ábrán tüntettük fel azokat a fúrásokat, illetve fel
színi feltárásokat, melyekre a cikkben hivatkozunk.

2. Pannóniai üledékek

A tolnai Hegyháton a felszínen csak felsőpannóniai 
üledékeket ismerünk, fúrásban alsópannóniai üledékeket is 
feltártak. Az alsópannóniai üledékek a Peremartoni Főcso
portba, a felsőpannóniai korúak a Tihanyi Formációba so
rolhatók. Szemléletünkkel összhangban először a fúrá
sokkal feltárt, mélyebb helyzetű képződményeket tárgyal
juk, ezután térünk át a felszíni kibúvásokban találhatókra.

2.1. A Peremartoni Főcsoport és a Tihanyi Formáció 
fúrásban

A tolnai Hegyhát az ország gyengén megkutatott terü
letrészének számít, területén összesen 6 db folyamatos 
magfúrás mélyült (1. táblázat).

A tolnai Hegyhát folyamatos magmintavételű kutatófúrásai 1. táblázat

Község, fúrásszám Mélyítés éve Qp Pl-QPi Pa2 Talp Pa2 tszf.
Belecska-1 1978 14,0 - 200,0 200,0 127
Diósberény-IA 1996 59,8 . 63,4 150,1 150,1 138
Nagyszékely-1 1977 50,2 - 200,0 200,0 77
Tolnanémedi-2 1980 27,2 - 204,2 1200,1 83
Udvari-1 1978 33,8 - 250,0 250,0 137
Udvari-2A 1996 97,0 150,3 170,4 170,4 28



Ezek közül csak egy, a Tolnanémedi-2 szerkezetkutató 
fúrás, melyet a Hegyhát É-i részének gravitációs maximu
mára telepítettek, fúrta át a felsőpannóniai összletet. Ez 
alatt mecseki típusú liász rétegsorba ért a fúrás, az idősebb 
neogén képződmények hiányoztak.

A további — részben lignitkutatási, részben radioaktív 
hulladék elhelyezési célú — magfúrások sem szolgáltak 
információval az idősebb neogén képződményeket illető
en, mivel a felsőpannóniai összletben álltak le. Hasonló a 
helyzet a terület középső részének legmélyebb vízkutató 
fúrásánál (Gyönk-B4), mely 400 méteres talpmélységével 
szintén nem érte el az idősebb neogént.

Az utóbbira vonatkozóan egyedüli adatot a Hegyhát Ny-i 
peremén, a Kapós árterén 750 m-ig mélyült Hőgyész-K8 
vízkutató fúrás szolgáltatja (Andó J. 1990). A hévízfeltáró 
kutatófúrás rétegtani tagolása a karotázsszelvény kiértéke
lésén alapszik. Eszerint kb. 400 méteres mélységig van fel
sőpannóniai, feküjében kb. 230 méter vastagságban alsó- 
pannóniai agyagmárga és ez alatt 750 méterig idősebb 
szarmata összlet települ. Ez az adat összhangban van a 
Magyarország pannóniai (s. 1.) képződményeit ábrázoló 
térkép (C siky G. et al. 1987) izovonalaival.

E kis számú adat figyelembevételével a felsőpannóniai 
összlet vastagságát a tolnai Hegyhát területén 400-500 mé
teresnek becsülhetjük, kelet felé vastagodó tendenciával. 
Feküjében a vizsgált terület nagy részén az alsópannóniai 
korú Peremartoni Főcsoport agyagmárgás, aleurolitos kép
ződményei települnek, kivételt képez a Hegyhát É-i része, 
ahol ez lepusztult vagy ki sem fejlődött, és a közvetlen fekü 
mezozoos korú.

A felsőpannóniai összlet jellegeit illetően a fenti magfú
rásokra támaszkodhatunk elsősorban. Az 50-es évek végén 
a gyönki területen 9 db kis mélységű térképező fúrás mé
lyült, melyek 5-20 méter vastagságban tárták fel a pannó
niai tetejét. Ezek a rétegsorok az Udvari-2A fúráshoz ha
sonlóan inkább csak a felsőpannóniai rétegek tengerszint 
feletti településének szempontjából fontosak.

A közép-dunántúli lignitterületek előkészítő fázisú ku
tatása során, a 70-es évek végén 3 db fúrást (U dvari-1, 
Belecska-1, Nagyszékely-1) telepítettek a Hegyháton. A 
terület nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a fúrá
sok, melyek a Toronyi Formáció vastag lignites szintjeit cé
lozták, csak vékony, max. 0,5 m-es lignites betelepüléseket 
harántoltak.

A fúrásleirások és főként a karotázsszelvények kiértéke
lése alapján a felsőpannóniai oszcillációs rétegsor ciklikus 
üledékei mutathatók ki. A nagyobb szállítási energiaviszo
nyok között lerakodott durvább szemcséjű, homokos hori
zontok váltakoznak kisebb energiájú, finomabb szemcséjű, 
kőzetlisztes-agyagos rétegekkel.

A üledéksor fakószürke, középszürke színű, de a felső 
10-60 méteres szakasza mindenhol utólagosan tarkára 
(sárga, drapp, barna) feloxidált. A rétegzettség változó, 
párhuzamosan laminált, kereszt-, ferde-, lencsésen réteg
zett, az ülepedési körülményeknek megfelelően.

2.2. A Tihanyi Formáció felszínen

A felsőpannóniai korú Tihanyi Formáció felszíni elő
fordulásai három területrészhez kötődnek, melyek morfo
lógiai helyzete igen hasonló egymáshoz. Mindhárom terü
let a Hegyhát morfológiai képét alapvetően meghatározó 
három DDNy-ÉÉK-i irányú vízfolyás — Kapós, Donát- 
patak, Hidas-patak - ,  azaz a három fővölgy DK-i oldalán 
található.

2.2.1. Pincehely környéke

Az egyik terület a Hegyhát ÉNy-i részén, Pincehely kör
nyékén található. Itt a Kapóstól DK-re fekvő dombokat 
pannóniai képződmények építik fel (1. ábra, 1). Az egész 
Hegyháton itt a legnagyobb a pannóniai összlet felszíni 
elterjedése. Számos vízmosásban, mélyútban tanulmányoz
ható a rétegsor, különböző szintjeiben források erednek. 
Folyamatos feltárásban csak rövid szakaszokon kerül a 
felszínre, általában lejtőüledék fedi. Tengerszint feletti 110 
méteres magasságtól 180 méterig nyomozható az összlet, 
„in situ” fedője sehol nem bukkan elő.

' Legnagyobb, mintegy 5 méteres vastagságban Pincehely 
D-i határában, egy kis kápolna alatti mesterséges falban 
van feltárva, itt pincéket is vágtak a viszonylag jól kötött 
képződménybe (1. ábra, 2). A rétegsort itt szürkésbarna 
színű, középszemcsés, jól osztályozott, erősen csillámos, 
gyengén illetve padosán rétegzett kvarchomok alkotja. A 
falban 10-20 cm-es nagyságú, szabálytalan alakú, lekerekí
tett homokkő-konkréciók és -lencsék találhatók nem réteg
szerű eloszlásban. A feltárás felső szakaszán kőzetliszt-, 
agyag-, homokrétegek, laminitek váltakozása látszik. A ré
tegzettség párhuzamos, a település szintes. A pannóniai 
összlet fölött lehordott talajból, mészkonkréciókból álló 
lejtőüledék települ.

A Pincehely környéki vízmosások javarészt hasonló, 
homokos rétegsort tárnak fel, néhol 10-40 cm-es vastag
ságú, többnyire kibillent helyzetű, hullámos rétegfelületű 
homokkőpadokkal. A talpakon sok helyen sárgásszürke 
színű, jól rétegzett, síkos tapintású, leveles elválású agyag 
kaparható ki. Az összlet nyugodtan, szintesen települ.

Morfológiai helyzetét tekintve ehhez a kifejlődési terü
lethez kapcsolható a Hegyhát egyik elszigetelt pannóniai 
feltárása, a Keszőhidegkutat Gyönkkel összekötő országút 
szárazdi elágazásánál, Gerenyás-pusztánál (1. ábra, 3). Ez 
az előbukkanás is a Kapós DK-i oldalán található, a pince
helyi területtől mintegy 10 km-rel D-re, 115 méteres tenger
szint feletti magasságban. A feltárás igen kicsi, kb. 3 m 
széles és 2 m magas Iákapált üreg az útbevágásban, mégis 
fontos, mert azt jelzi, hogy a pannóniai összlet felszín kö
zelben van. A felszíni előfordulástól ÉK-re fekvő terület 
völgyoldalain, völgyeiben mélyült, fent említett 9 db gyönki 
térképező fúrás egy kivételével el is érte a pannóniai kép
ződményeket. A pannóniai térszín tengerszint feletti ma
gassága 110 és 145 m között változott a fúrásokban, a 
völgytalpakon mélyült fúrások 5-10 m mélységben érték el 
a pannóniait. A feltárásban nyesett, eróziós felszínű a pan
nóniai, rajta áthalmozott, szórtan mészkonkréciós lösszel. 
Piszkosfehér színű, néhol limonitsávos, párhuzamosan 
rétegzett, szintes településű agyagos kőzetlisztből áll.

2.2.2. A Donát-patak völgye

A Hegyhát középső részének DNy-ÉK-i irányú fővöl
gyében, a Donát-patak DK-i oldalán, Alsópélpusztánál, 
105 méteres tengerszint feletti magasságban egy felhagyott 
bánya tárja fel a pannóniai képződményeket (1. ábra, 4; 1. 
fénykép). A feltárás közel 8 m magas és több mint 20 m 
széles. Alsó, kb. 2 m vastagságban látható részén világos- 
szürke színű, felső részén ritmikusan limonittal színezett, 
mikrorétegzett, közepesen kötött, mozaikszerűen széteső 
finomhomokos kőzetliszt települ. Egy agyagosabb szint
ben számos Congeria rhomboidea-maradványt és -lenyoma- 
tot tartalmaz. A pannóniai felszíne itt is nyesett, eróziós. A 
kifejlődés zárórétege egy a feltárás teljes szélességében



nyomozható, kb. 5 cm vastag csillámos homokkő-horizont, 
melyre áthalmozott, lesuvadt idős kvarter összlet települ. 
A záróréteg felszínének egy kis szakaszán elmozdulásra 
utaló karcos nyomok látszottak. A karcos tükörfelületet a 
suvadás, esetleg tektonikus elmozdulás is létrehozhatta. A 
pannóniai üledékek települése nyugodt, szintes.

2.2.3. Kölesd, Kistormás környéke

A Hegyhát D-i részén, a Hidas-patak völgyének K-i ol
dalán találhatók az egész terület legjobb, legfontosabb pan
nóniai feltárásai, mert itt, bár számos helyen tanulmányoz
ható a pannóniai kifejlődés megmaradt részének felső 
szintje, a közvetlen fedőképződmények is megtalálhatók.

A területrész legteljesebb feltárását Kistormástól D-re a 
halastó K-i domboldalába vágott felhagyott bányácska 
nyújtja, az É-i gátnál (1. ábra, 5; 2. fénykép). Itt a fejtő alsó, 
6 m vastagságú szakaszán látható a pannóniai összlet épen 
maradt felső szintje. Ez szürkéssárga színű, gyengén limo- 
nitos festődésű, erősen csillámos, rosszul kerekített, jól 
osztályozott középszemcsés homokból áll, 10-20 cm vas
tag, hullámos rétegfelületű, erősen cementált homokkő
betelepülésekkel. A rétegek települése szintes. Az összlet 
kereszt-, ferde- és lencsésen rétegzett, limonitcsíkos, -sávos. 
Ebből a szakaszból egy Dreissenomya unionides-kőbél ke
rült elő, mely sajnos, csak fácies- és nem szintjelző perzisz- 
tens ősmaradvány. A pannóniai összlet felső részén egy 
5-10 cm vastag, fekete színű, mocsári genetikájú, nagy 
szervesanyag-tartalmú, leveles elválású agyagréteg települ a 
homogén homokos szintbe. Az e fölött található 20-30 cm 
vastag homokkőpad a pannóniai összlet zárótagja, hullá
mos felszíne fölött jelölhető ki a diszkordancia-felület. A 
posztpannóniai erózió eddig a rétegig pusztította le az idő
sebb összletet, mielőtt az újabb üledék-felhalmozódás meg
kezdődött volna.

A feltárás e fölött található szakasza már a Tengelici 
Formációba tartozik. Legalul, mintegy 2 m vastagságban 
áthalmozott, finom- és középszemcsés, csillámos homok 
települ, mely elszórtan 10-20 cm-es nagyságú homokkő- és 
mészkődarabokat tartalmaz. A homok rétegzetlen, töme
ges, az alsó szakaszán saját anyagú homokkő-, a felsőn 
szürke színű, szilánkos törésű mészkődarabok a jellemzők, 
melyek egy idős vörösagyag mészfelhalmozódási szintjé
nek lepusztulásából származtathatók. Ez az áthalmozott, 
homokos szakasz az Udvari-2A fúrás 145,8-150,3 méter
ben harántolt finomszemcsés, tarka homokszintjével pár- 
huzamosítható, mely ott szintén közvetlen a pannóniai 
összletre települ.

A homokos szakasz fölött egy mocsári ciklus üledékei 
találhatók, kb. l m vastagságban. Alul 20 cm vastag, limo- 
nitos finomhomokba ágyazott mészkonkréciós, mészpados 
szint települ, ez a ciklus mészfelhalmozódási szintje. E fö
lött 20-40 cm vastag, enyhén zöldesszürke színű, agyagos 
finomhomok található, majd hasonló vastagságban szür
késbarna színű, néhol limonitfoltos, morzsalékos-diós elvá
lású, nagy mangántartalmú tarkaagyag zárja a rétegsort. Ez 
a réteg az itt feltárt tarkaagyag-összletet is lezárja, mert 
nyesett felszínére meszes-mészkonkréciós lejtőüledéken ki
alakult holocén talaj települ.

A kistormási halastó K-i partján, kb. 110 méteres ten
gerszint feletti magasságban számos helyen előbukkan a 
homokkőpados pannóniai rétegsor, mindenhol nyugodt, 
vízszintes településben.

Kölesden, a Hidas-pataktól D-re, a falu K-i végében a 
Sió-csatorna felőli domboldal bevágásában szintén igen jó

feltárása található a pannóniai összlet eróziós tetejének (1. 
ábra, 6). Itt kb. 8 m vastagságban látszik a hullámos felüle
tű homokköpadokkal tagolt homokos összlet, mely fölött 
0,5 m vastag mészkonkréciós, mészpados szint, majd e fö
lött kb. 2 m vastag vörösagyag-horizont látszik. Erre a sza
kaszra már lejtőüledék húzódik rá. A feltárás valószínűleg 
egyedülálló a Hegyhát rétegsorában, mert itt a pannóniai 
eróziós felszínére a helyben kialakult, legidősebb, vastag 
vörösagyag-összlet települ, jól kifejlődött mészfelhalmozó
dási szintjével együtt. Egyetlen szépséghibája a helynek, 
hogy a fal megközelíthetetlen, életveszélyes és ily módon 
pontosan nem dokumentálható. Ez a feltárás 100 méteres 
tengerszint feletti magasságon található, 10 méterrel a Sió 
szintje fölött.

A kölesdi terület másik érdekessége az, hogy a Hidas
pataktól É-ra, pár száz méterre innen, ugyanebben a ma
gasságban igen fiatal, felsőwürmi lösz települ. A patak völ
gye ezek alapján itt valószínűleg szerkezeti határ (hacsak a 
lösz nem lesuvadt helyzetű, illetve a pannóniai ilyen mérté
kig nem erodált), mivel a feltárásban látszik, hogy a pannó
niai rétegek települése vízszintes.

3. Pliocén-alsópleisztocén üledékek

A terresztrikus, uralkodóan agyagos Tengelici Formáci
ót soroljuk a pliocén-alsópleisztocén korba. Területünkön 
fúrásban és a felszínen fordul elő. rA

3.1. A Tengelici Formáció fúrásban

A tolnai Hegyhát területén mélyült kutatófúrások do-. 
kumentációjában sehol sem említik a Tengelici Formációt. 
A régebbi vízkutató fúrások vázlatos rétegsoraiban ugyan 
sok helyen szerepel a pannóniai és a pleisztocén; közötti 
összlet „levantei” kormegjelölése, de az értékelés;és értel
mezés igen nehéz, miután csak a furadékmintákból történt 
leírásokra támaszkodhatunk, tekintettel arra, hogy annak 
idején még nem történt a fúrásokban karotázsvizsgálat.

A két új magfúrásunk (Udvari-2A, Diósberény-1 A) a 
területen eddig ismeretlen formáció meglétét mutatta ki (1. 
táblázat). Az ezekkel 53,3 illetve 3,6 méter vastagságban 
harántolt rétegsorokat részletesen leírtuk (K oloszár L. 
1997, Marsi I. 1997).

Az udvari terület vízföldtani modelljének elkészítése cél
jából szerkesztettünk egy hozzávetőlegesen K-Ny-i irányú 
geológiai szelvényt, melynél 5 db fúrás rétegsorát, illetve 
karotázsgörbéjét vettük figyelembe (2. ábra). Az U-2A-tól 
Ny-ra az U dvari-1 lignitkutató és az Udvari-Kő vízkutató, 
K-re pedig a Sárszentlőrinc-B5 és -B7 vízkutató fúrás ka- 
rotázsszelvénye és rétegsora alapján sikerült egy olyan, fel- 
sőpannóniai után kialakult üledékgyújtőt kirajzolni a terü
leten, mely a pannóniai fedőt alkotó Tengelici Formáció 
képződési színtere lehetett.

3.2. A Tengelici Formáció felszínen

A tolnai Hegyhátnak csak a D-i részén, a Hidas-patak 
völgyének K-i oldalán találtunk olyan képződményeket, 
melyek biztosan a Tengelici Formációba sorolhatók. Egy 
másik valószínű előfordulás a 16. feltárás a szárazdi terüle
ten (4.1.3.).

A Hidas-patak halastavának É-i gátjánál lévő pannóniai 
szelvény fedőképződményeként már fentebb (2.2.3.) leír
tuk a Tengelici Formációba tartozó rétegeket. Ezt a leírást



itt azzal kell kiegészíteni, hogy a zöldesszürke, agyagos 
finomhomok-réteget megmintáztuk, mert a törmelékes kő
zetben vulkanikus eredetű kőzetalkotókat is gyanítottunk. 
A röntgenelemzések eredményei alapján az áthalmozott 
homokos agyag bentonitos összetételű, ezért részben vul
kanikus eredete valószínűsíthető. A Tengelici Formáció 
képződése idején a Hegyhát és a szomszédos Mezőföld te
rületén csak a bári bazalt vulkanizmus (2,0 millió év) piro- 
klasztikumai ülepedhettek le, ezért a Tengelic-2 fúrás ben
tonitos szintjeit a bári vulkanizmussal hozták kapcsolatba. 
Ily módon a hidas-pataki rétegsorunk értékelésénél is való
színűleg érvényes ez a fontos koradat. Megjegyezzük, hogy 
az Udvari-2A fúrás is harántolt piroklasztikum-szerű kép
ződményeket, de itt sajnos ezidáig csak a mintagyűjtés tör
tént meg, a vizsgálatok még nem készültek el.

A tolnai Hegyhát pannóniai kifejlődésére települő szá
razföldi törmelékes összlet bázisképződményének tekint
jük azt a vörösagyagos horizontot, melynek általunk ismert 
egyetlen feltárása a kistormási halastó K-i oldalán találha
tó, a falutól D-re, az első metsződésnél (1. ábra, 7). A feltá
rás 15 m széles és 2 m magas. Alul, az idős vörösagyag 
mészfelhalmozódási szintjében kb. 1 m vastagságban 
mészkő található. A meszes szint felső részén egy kibillent, 
25-30 cm vastagságú mészkőpad települ, melynek lesza
kadt darabjai 10 m hosszan követhetők. A pad hullámos, 
szabálytalan rétegfelületű, a kőzet piszkosfehér színű, ró
zsaszín sávos, üreges, porózus, lyukacsos szerkezetű, krip- 
tokristályos szövetű mészkő. A pad alatt 2-5 cm-es, véko
nyabb, mállottabb mészkőrétegek-mészkőlemezek dara
bokra töredezett zónája található a feltárás aljáig. A kőzet 
tiszta, törmelékanyag-mentes mészkő, csak a pórusaiba 
szivárgott felülről vörösagyag. A mészkőszint fölött élénk
vörös színű agyag, agyagos málladék települ kb. 1 m vas
tagságban. Alsó fél méteres szakaszán még jelentős a mész- 
tartalom, mészerek-mészkonkréciók formájában. Felső 
részén lecsökken a mésztartalom, a kőzet morzsalékos, 
gyúrható. A fosszilis talaj-horizontnak sajnos sem a feküje, 
sem a fedője nem feltárt.

4. Negyedidőszaki üledékek

A negyedidőszaki üledékek két fő csoportját különböz
tetjük meg: folyóvízi üledékeket és lösz-összleteket.

4.1. Folyóvízi üledékek

A Hegyhát negyedidőszaki folyóvízi üledékeinek meg
léte, települési helyzete, vastagsága, területi elterjedése 
olyan vitatott kérdés, melyről csak kevés igazán megbíz
ható adattal rendelkezünk. Toborffy G. (1925, p. 99) két 
jelentősebb homokterületet említ. Közlése szerint „a be- 
lecskai nagyobb méretű diluviális (?) homoktakaró Hideg
kút község északi végén megszűnik, s csupán Szárazd és 
Szakály községek között bukik ki a löszlepel alól”.

E rdélyi M. (1961-1962) Keszőhidegkúttól Simontor- 
nyáig a Kapós-völgy mindkét oldalán követhető képződ
ményként említi a pleisztocén folyóvízi homokot.

A dám L. (1969, pp. 24-25) a Hegyhát területén regio
nálisan elterjedt képződménynek — a Tolnai-dombság kö
zépsőpleisztocén hordalékkúpja részének — tartja a folyó
vízi üledékeket. Közlése szerint „a Finom-, közép- és apró
szemcsés folyóvízi homok felszíni elterjedése jobbára csak 
a Hegyhát É-i, Ny-i és K-i peremterületére korlátozódik. Az 
eróziós szakadékvölgyek feltárásai és a fúrásadatok azt

bizonyítják, hogy a folyóvízi homok a vörösagyaghoz 
hasonlóan regionális elterjedésű, a vastag lösztakaró alatt a 
Hegyhát belsejében is folytatódik, s annak felépítésében 
igen nagy szerepet játszik”. Pontosan nem rögzített he
lyekről táblázatos formában is közzétett adatai szerint a 
peremterületeken 10-150 m, a Hegyhát belsejében 1-40 m 
a folyóvízi összlet vastagsága.

A kutatás terepi előkészítése során térképezett terüle
teken Udvari környékén (C hikán G. et al. 1996) nem, 
Diósberény környékén (C hikán G . et al. 1995) pedig 
csupán 5 igen kis felszíni kiterjedésű feltárásban találtunk 
folyóvízi réteget. Ezek közül 3 igen rosszul van feltárva. Az 
Udvari és Diósberény határában 1996-ban mélyített két 
kutatófúrásunk rétegsorának kvarter szakasza szintén csak 
alárendelten tartalmaz homokot vagy folyóvízi rétegeket (a 
diósberényi fúrás 25,8-32,7 m közötti szakasza érdekes 
ebből a szempontból). Ezen adataink alapján megkérdője
leződni látszott a hegyháti folyóvízi összlet regionális volta 
és nagy vastagsága.

A kérdés pontosabb megismerése végett 1996. szep
temberében a Hegyháton újabb terepi bejárást tartottunk. 
Az idő szűkös volta miatt nem tudtuk az egész területet be
járni, a Kapós-völgy és a nagyobb völgyek ártéri szintjein 
kívül legalább három eltérő típusú folyóvízi összletet 
tudtunk elkülöníteni. A Hegyhát negyedidőszaki homok- 
összletei vizuálisan nehezen különíthetők el egymástól. 
Tagolásuk egyéb adatok hiányában települési helyzetük 
alapján lehetséges.

4.1.1. Legfelső pleisztocén folyóvízi összlet (Kapós terasz)

A terület folyóvízi összletének — az ártéri szinteket 
követő — legfiatalabb rétegei a Kapós legfelső pleisztocén 
teraszának maradványai. A világos sárgásbarna homok 
uralkodóan középszemcsés, kvarc anyagú, kevés színes e- 
legyrészt tartalmaz. A képződmény tömeges megjelenésű, 
de a felszínét lekaparva előtűnik sávozott vékonyrétegzett
sége, amit a szemcseméret váltakozása is kísér. Néhány 
durvahomoklencsét és -csíkot is tartalmaz, amelyek kifeje
zetten érdes szemcséjűek, és sok színes elegyrészt tartal
maznak. A terasz maradványai a 105-115 m közti morfoló
giai szintben helyezkednek el.

Ilyen teraszroncs figyelhető meg pl. Belecska és Pince
hely között, a vasút K-i oldalán a Hegyhát lábánál (1. ábra, 
8). Ugyanilyen összlet van a regölyi vasútállomás és 
Csernyéd-major közötti pásztában (1. ábra, 9). Ezt a te
raszszintet a lösz már nem fedte el, viszont a felszínét a 
szél megfújta és az összlet tetején 2-3 m magas dűnéket 
épített.

4.1.2. Felsőpleisztocén folyóvízi összlet

A fentinél idősebb folyóvízi homok található Belecska 
mellett. Fő kifejlődési területe a Kettős-dűlő, ahol a 
120-150 m közötti szintben táródik fel. Alsó szakasza a 
község É-i végénél a vízmű környékén, magasabb szintje 
pedig Belecska K-Ny-i házsorától megközelíthető felha
gyott homokbányákban és vízmosásban tanulmányozható 
(1. ábra, 10; 3. fénykép). Közvetlen fekü- és fedőképződmé
nye az általunk észlelt pontokon nincs feltárva.

A Belecska K-Ny-i utcájából ÉÉK-re induló vízmosás 
végén mintegy 140 m magasságban a homokösszletbe át
halmozott pannóniai homokkőből és koptatott mészkonk- 
réciókból, többségében a würmi löszökből származó lösz
babákból álló záporkavics osztja ketté az összletet. A pro-



luviális lepel fölötti rész lazább, egyveretű, míg a rosszul 
feltárt alsó rész a fentinél kompaktabb, jobban rétegzett, a 
színe és a szemnagysága is változatosabb. A holocénben a 
kitett felszíneken a szél ezt a homokot is átmozgatta, amit 
a környéken szórványosan előforduló kovárványos lepel- 
homokfoltok jeleznek.

4.1.3. Alsó-középsőpleisztocén folyóvízi összlet

A Hegyhát -  már T oborffy G. (1925) által is jelzett -  
két nagy homokterületén (Belecska és Csernyédpuszta 
környéke) a würmi lösz alatt is vastag folyóvízi összletek 
települnek.

Az alsó-középsőpleisztocén folyóvízi és lösz-összletek 
összefogazódásának példáját láthatjuk Belecska környékén. 
A terület egyik legszebb feltárása a Miszlára vezető 
betonúton, a B e -1 lignitkutató fúrástól DDK felé induló fő 
vízmosás felső végében van. (1. ábra, 11; 3. ábra). Az úttól 
1,2 km-re, mintegy 10 m összvastagságú feltárt szelvény
szakasz 190-200 m közötti tengerszint feletti magasságban 
helyezkedik el. A vízmosásban közel 100 m hosszúságban 
van feltárva az idősebb lösz fosszilis talajokkal és a rá 
eróziós diszkordanciával települő folyóvízi genetikájú fi
nomhomokos szürkefoltos rozsdaszeplős kőzetliszt (idő
sebb lösz alatt a würmnél idősebb lösz-összleteket értjük).

A feltárás legalján idős kompakt lösz alapkőzeten 
képződött eredeti településű fosszilis erdőtalaj van. A 
talajszelvényre változó vastagságú — lehordott talajt és 
áttelepített löszt tartalm azó — deluviális összlet települ. 
Fölötte 1,5 m vastag, sárga, igen állékony, tömör, prizmás 
elválású idősebb típusos lösz van, melyet 20-30 cm-es, 
valószínűleg áthalmozott vöröses talajcsík oszt meg. A 
lösz-összlet teljes vastagsága a fosszilis talajokkal és a 
deluviális betelepüléssel együtt 3 m.

A löszre eróziós diszkordanciával települ egy kavics
zsinórokból, 3-4 m hosszú, 50-60 cm széles záporkavics- 
lencsékből álló alapkonglomerátum. Erre közel 7 m vastag, 
felfelé fokozatosan finomodó szemcséjű folyóvízi rétegsor 
települ. Alul a lencsés, zsinóros kifejlődésű finomhomokos 
szakaszon kiválóan látszik a keresztrétegzettség és az ívelt, 
sávos mikrorétegzettség. Felül a kőzetlisztes szakaszban 
gyengébben látható, de egyértelműen azonosítható az eny
hén ívelt lamináris rétegzettség. A vízmosásban nincs fel
tárva a folyóvízi rétegsor fedője.

Az alsó-középsőpleisztocén folyóvízi összletnek és fedő
képződményeinek jó feltárásai két területrészhez kötődnek.

Az É-i részen a Hegyhát legmagasabb tömbjét, a Halya- 
gost és déli nyúlványait (Csicser-hegy, Szentegyház-hegy) a 
fenti vízmosás választja el a Hegyhát Ny-i határát képező 
Méhes-tető tömbjétől. Mindkét területről van adatunk, 
amely pontosítja a folyóvízi képződmények felépítését és 
rétegtani helyzetét. A Halyagos déli nyúlványait keresztező 
belecska-miszlai műút bevágásaiban a dombháton 250 m 
feletti magasságban típusos fiatal lösz van feltárva, amely a 
fedőt alkotja (1. ábra, 12).

A Méhes-tető Ny-i oldalán, a 105-240 m közötti szint
ben akár 100 m-t is meghaladhatja a folyóvízi eredetű réte
gek vastagsága. A Belecska és Keszőhidegkút közötti vasú
ti őrháztól K-re, a dombtetőig kapaszkodó dúlőút bevágásá
ban és a felhagyott homokbányákban igen vastag (akár 
10-20 m-es) folyóvízi homokpadok és vékonyabb kőzet- 
lisztesebb rétegek bukkannak a felszínre. A szelvény alsó 
szakaszán több a.homok (1. ábra, 13).

A D-i területrészen Csernyédpuszta környékén is nagy 
felszíni elterjedése van a pleisztocén mélyebb szakaszát

képviselő folyóvízi összletnek. A sorozat teljes vastagsága 
itt is meghaladhatja a 80 m-t. Legszebb feltárásai a 
Csernyédi-árokban, az attól K-re eső vízmosásokban és egy 
Diósberényhez közeli homokbányában vannak. Az összlet 
nagyobb részét vastag homokpadok alkotják. A homok- 
összletet fluvioeolikus és eolikus szakaszok is tagolják.
• A terület legnagyobb feltárása a Csernyédi-árokban, a 
Lámpás-hegy K-i oldalánál Csernyéd-pusztától 1 km-re D-re 
található (1. ábra, 14). Az itteni bánya közel 20 m-es falban 
a 140-160 m közötti szintben tárja fel a finom-, közép
szemcsés folyóvízi homokot. A bánya fala a rétegek közötti 
csíkokban, apró lencsékben összemosott vékonyvázú kvar
ter faunát és alárendelten pannóniai kagylótöredékeket 
tartalmaz.

Vastag a folyóvízi rétegek finomszemcsés-kőzetlisztes 
szakasza is. Jellemző képződménye a sárgásszürke, szürke 
színű, rozsdaeres és foltos, vékonyréteges áradmány, amely 
igen sok apró, jó megtartású Planorbis-1 tartalm az. A 
Csernyédi-erdő fenyvesmajori határrészén, a 250,1 m-en 
lévő csillagászati alapponttól mintegy 300 m-re ÉK-re 
induló fő vízmosásban és a mellette vivő dűlőúton a 190 és 
160 m közötti szintben végig követhető a folyóvízi összlet. 
A feltárt szakasz nagy részét itt a finomszemcsés kifejlődé
se teszi ki. Legszebb feltárása a 160 m körüli szintben van, 
ahol egy oldalvízmosás keresztezi az erdei utat (1. ábra, 
14). Ettől a ponttól ÉNy-ra (160 m alatt) az út mentén 
egészen a Kapós árteréig (a 105 m-es szintig) csak homok 
van a felszínen.

Az erdei utat keresztező mellékvízmosásban is ^  annak 
közel derékszögű töréséig — a 180-185 m-es tengerszint 
feletti magasságig követhető a folyóvízi összlet. Itt. 
feltáródik a fedőképződmény is. A 185-190 m közötti; 
morfológiai szintben roncsolt szelvényű vörös fosszilis 
talaj figyelhető meg, alján 20-30 cm-es mészkonkréciók- 
kal. Innen délre a vízmosásban végig fiatal lösz táródik fel, 
melyben szinte nem lehet löszbabát találni, nincs ilyen a 
vízmosás alján sem. A vízmosás egy közel 20 m magas 
löszfalban végződik. A fal teteje 203-205 m magasságban 
van, de innen a 250 m-es dombtetőig is lösz látszik a fel
színen.

Diósberénytől 1,5 km-re Ny-ra a hőgyészi műút É-i 
oldalán, az attól 500 m-re levő homokbánya (1. ábra, 17, 4. 
fénykép) a folyóvízi összlet általunk megismert legdélibb fel
színi kibukkanása. A 185 m tengerszint feletti magasságban 
lévő bányában a kőzetlisztes csíkokkal tagolt folyóvízi 
homok fölött fluvioeolikus és futóhomokrétegek települnek.

A bánya Ny-i oldala mellett lévő vízmosásban feltáró
dik a folyóvízi homok alatt lévő vékonyréteges, szürke 
áradmány és az összlet fedője, a fiatal lösz is.

Az alsó-középsőpleisztocén folyóvízi összlet alsó szaka
szának és feküjének ezen a területen alig ismert felszíni 
feltárása. A Kapós-völgy érintett szakaszának víztermelő 
kútjaiban a pannóniai képezi a feküt 50-70 m körüli ten
gerszint feletti magasságban (pl. Regöly-KlO = 59 m, 
Regöly-K7 = 54 m, Szárazd-Bl = 67 m). A képződmény — 
morfológiai adatokból számítható — vastagságát az esetle
ges szerkezeti elmozdulások és a rétegdőlések okozta tor
zulások mellett a folyóvízi összletbe betelepülő idősebb lö
szök vastagsága is csökkentheti (mint Belecska környékén, 
a 11. feltárásban).

Az egyetlen feltárás, ahol a közvetlen fekü is a felszínen 
lehet, a diósberényi kutatófúrástól alig több, mint 1200 m-re 
ÉNy-ra lévő vízmosás alsó és középső szakaszán található. 
Itt a fiatal lösz alatt folyóvízi összlet, majd fosszilis vörös 
talaj, legalul pedig egy zavart településű, esetleg pannóniai-



ból áthalmozott idős törmelékes szint táródik fel, de a két 
alsó képződmény csak rosszul látható (1. ábra, 16; 4. ábra). 
A diósberényi fúrás rétegsora megerősíti a fenti minősítést. 
Ebben az esetben az itt kibúvó fosszilis vörös talajt pliocén- 
alsópleisztocén korú vörösagyagnak kellene tekinteni. Ezt 
támasztja alá az is, hogy a vízmosás aljában feltárt 
vörösagyag-foszlányok alatti szinteken nagy keménységű, 
átkristályosodott mészkőkonkréciók találhatók, amelyek 
jóval keményebbek, mint a lösz-összlet fosszilis talajainak 
konkréciói.

A vízmosás legjobban feltárt 50-60 m-es szakasza a 
130-140 m-es szintben helyezkedik el. Legalul zavart tele
pülésű, rozsdás, nagyon erősen csillámos csíkokat tartal
mazó finom- és középszemcsés homoklencse kerül a fel
színre, környezetében agyag- és agyagmárga-darabos „zsá
kokkal”. Fölötte több helyen is kibukkan egy változó tó
nusú, képlékeny, prizmás, szárazon megkeményedő, szívós 
vörösagyag. Benne és alatta mészlencsék és nagyméretű 
göbecsek vannak, melyek néhol padokat alkotnak.

A bolygatatlan vörösagyagra alluviális-proluviális hor
dalék települ, ami egy inverz rétegsor. Alul lehordott vörös
agyagot és abban úszó mészkonkréciókat tartalmaz. Fel
felé fokozatosan szaporodnak a mészkonkréciók, majd 
vékonyréteges, lencsés-agyagos, homokos rész következik 
(5. fénykép).

Erre 8-10 m vastag, folyóvízi ciklus települ. Laminári
sán rétegzett, néhány összemosott mészgöbecs-lencsével. 
Alja homokból áll, felfelé finomhomokos kőzetliszt és kő
zetliszt váltakozása alkotja.

A vízmosásban 50 m-rel beljebb, az ellentett oldalon 
helyben maradt vörösagyag-réteg táródik fel, amelyre éles 
határral települ a jól rétegzett folyóvízi összlet. Ezen a sza
kaszon kőzetlisztes kifejlődés van túlsúlyban. Fölötte 5-7 m 
magas fal látható, típusos felsőpleisztocén lösszel. A kép
ződmények közvetlen érintkezése nincs feltárva.

Összefoglalva', a Hegyhát legöregebb, részletesen egyelő
re nem tagolható — 50-100 m közötti vastagságot két kifej
lődési területén is elérő — folyóvízi sorozatáról elmondhat
juk, hogy földtani korára nincs pontos rétegtani bizonyí
ték. A jelenlegi ismereteink szerint a würmi lösz-összletek 
alatt települ, feküjét nagy területeken a pannóniai rétegek, 
vagy a Tengelici Formáció alkotja. A területen részletesen 
szintén nem tagolt és térképezett idősebb lösz-összletekkel 
pedig összefogazódik. Nem zárható ki az sem, hogy a fo
lyóvízi összlet legidősebb szakasza a Tengelici Formáció
val is összefogazódik. Ezt mutatja a Diósberény környéki 
terület földtani szelvénye is (5. ábra).

4.2. Lösz-összletek

A tájegység felszínének legnagyobb részét vastag felső
pleisztocén lösz és annak lehordott, áttelepített változatai 
borítják. A típusos (fakósárga, állékony, rétegzetlen, he
lyenként kissé finomhomokos, elszórtan mészgöbecseket, 
zörgőköveket tartalmazó) lösznek nagyon sok feltárása van 
a Hegyhát területén. Ilyen pl. a Fenyvesmajor környékéről 
a fentebb már leírt 15. feltárás, a Diósberény-1A fúráshoz 
közeli vízmosásból dokumentált 16. feltárás, a volt gyönki 
téglagyár belépcsőzött löszpiramisa vagy Udvarihoz köze
lebb a község DNy-i végén már messziről feltűnő löszfal is. 
A mélyutak sokasága, a hegyháti házak többségének végé
nél bevájt pince is ezt a löszt tárja fel.

A tájon a kiemelt morfológia következtében igen nagy 
szerepe van az eróziónak, amely a jelenkor folyamán a le- 
hordási termékek sok változatát halmozta fel a lejtőpihenő
kön, vízmosásokban és a dombság peremterületein. Kissé 
réteges településű változata látható a volt pincehelyi tégla
gyár bányagödrében.

A tolnai Hegyhát felsőpleisztocén löszeinek kőzettani 
tulajdonságairól, geomorfológiájáról, holocén akkumulá
ciós változatairól Á dám  L. (1969) olyan részletes összefog
lalást adott, amelyhez lényegi újdonságokat nem tudunk 
hozzátenni.

A két kutatófúrás (K o l o sz á r  L. 1997, M a r si I. 1997) 
azt bizonyítja, hogy a geológiai felépítésben az idősebb 
löszöknek is nagy szerepük van. A fúrások és egy feltárás 
lösz-összleteinek vastagsági és települési adatait a 2. táblá
zatban foglaltuk össze.

A würm-jégkorszaki löszök vastagsága elérheti a 60 m-t 
(pl. a Csernyédi-erdőben levő csillagászati alappont kör
nyékén kb. 60 m, az Udvari-2A fúrásban 60,9 m). Az össz
let csak a fúrásokban volt tovább bontható. A dunaújvárosi 
lösz mindkét fúrásban közel azonos kifejlődésű, és a fosszi
lis talaj-horizontjai is hasonlóak.

A terepi adatok alapján összeállított értékelésünkben a 
mende-basaharci lösz is hasonló vastagságúnak adódott 
(Udvariban 46,6 m; Diósberényben 38,2 m) 4, illetve 5 
fosszilis talajjal. A paleomágneses vizsgálatok előzetes 
eredményei az udvari fúrás esetében megerősítették a tere
pi minősítést. A diósberényi szelvényben eltérés mutatko
zott, mert a B r u n h e s - M a tu ya m a  határ 37,8-38,9 m közé 
tehető (M á r to n  P. szóbeli közlése). Ez azt jelentené, hogy 
a diósberényi fúrás környezetében a m ende-basaharci 
összlet nagy része lepusztult.

Ebben az újabb értelmezésben a diósberényi és az ud
vari fúrások idősebb lösz-összletének vastagsága nagyon 
hasonló, az eltemetett fosszilis talajok száma is közel áll 
egymáshoz (7, illetve 9), ami a két terület negyedidőszaki 
fejlődésében mutatkozó eltérés korát a középső- és felső
pleisztocén határára tolja.

A Hegyhát lösz-összleteinek néhány adata 2. táblázat

Hely
Vastagság (m) Feküszint (tszf. m) Fosszilis talajszelvény (db)

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

dunaújvárosi lösz-összlet 14,3 13,9 13,9 9 162,8 187,5 187,5 9 2 2 2 9

mende-basaharci lösz-összlet 46,6 38,2 17,7 9 116,2 149,3 169,8 190 4 5 - 9

felsőpleisztocén lösz 60,9 52,1 31,6 60 116,2 149,3 169,8 190 6 7 2 9

paksi lösz-összlet 35,3 6,6 27,1 5 80,9 142,7 142,7 185 7 4 9 4

pleisztocén lösz-összlet 14,3 13,9 13,9 65 80,9 142,7 142,7 9 13 11 11 ?

1 — Udvari-2A fúrás; 2 — Diósberény-1A fúrás Jámbor Á. (1997) nyomán, 3 — Diósberény-1A fúrás az előzetes paleomágneses eredmények (Márton 
P„ szóbeli közlés) alapján, 4 — a 15. feltárás (Csernyéd, csillagászati alappont környéke)


