
A MÓRÁGYI-RÖG KELETI RÉSZÉNEK KAINOZOOS FEDŐKÉPZŐDMÉNYEI

K oloszár  László , M arsi István, C hikán  G éza 

Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest, Stefánia út 14.

A Mórágyi-rög keleti részén 1996 óta végzett részletes földtani kutatás számos új eredményt hozott rétegtani és fejlődéstörténeti vo
natkozásban. Dolgozatunkban a terület összes korábbi földtani adatát is felhasználva és újraértékelve áttekintjük a térség neogén és kvar- 
ter fedő képződményeinek felszíni és felszín alatti elterjedését, rétegtani helyzetét, vastagsági viszonyait, kőzettani kifejlődését, fáciesét és 
korát. A neogén képződmények összefoglalásánál hat formációt jellemzünk az üledékképződési környezetük alapján.

Részletesen tárgyaljuk a területen korábban ismeretlen gránitmurva és Tengelici Vörösagyag Formáció települési helyzetét, kifejlődé
si típusát és korát. Elvi rétegoszlopot közlünk a Paksi Lösz Formáció kifejlődéséről a Mórágyi-rög és a Tolnai-Hegyhát adatai alapján, de
finiálva és jellemezve litológiai egységeit. Genetikai szempontból különválasztva ismertetjük a folyóvízi, a csuszamlásos, a deluviális és a 
proluviális összleteket.

A fejlődéstörténeti összefoglalásban részletesen elemezzük az elkülöníthető fázisokat — középsőmiocén tengerelöntés; későpannóni- 
ai üledéképződés; posztpannon száraztérszíni üledékképződés; löszképződés — részletesen kitérve az egyes fázisokon belüli fácies 
különbségekre, üledékképződési környezetre és folyamatokra.

1. Bevezetés

A kis és közepes radioaktivitású hulladékok felszín alatti 
elhelyezését célzó kutatás az utóbbi években a Mórágyi-rög 
K-i részére összpontosult. Dolgozatunkban a kijelölt telep
hely tágabb, mintegy 100 km2-es környezete (7. ábra) kaino- 
zoos fedőképződményeinek földtani adatait értékeljük.

Ezen a területrészen neogén és kvarter képződmények 
alkotják a paleo- és mezozoos képződmények fedőjét. A hul
ladék elhelyezése az alaphegységi összletbe történne, en
nek ellenére a fedőüledékek tagolása, jellemzése szintén i- 
gen lényeges a földtani felépítés, az ősföldrajzi kép, a fejlő
déstörténeti események megismerése céljából. Értékelő mun
kánk kiterjed a fedőképződmények térbeli helyzetének, a- 
nyagi minőségének vizsgálatára, a granitoid kőzetek mállási 
kérgének részletes bemutatására. Különösen fontos a ne
gyedidőszaki képződmények formációkba, összletekbe ta
golása, valamint a különböző összletek elkülöníthető szint
jeinek párhuzamositása.

Rétegtani értékelésünk nagyrészt a területen lemélyített 
fúrások földtani és mélyfúrás-geofizikai adatain alapul, te
kintve, hogy igen rosszul feltárt a terület. A csuszamlásos, 
deluviális, proluviális-deluviális képződmények területi elter
jedésének lehatárolásához légifénykép-kiértékelési adatokat 
is felhasználtunk.

2. Földrajzi elhelyezkedés

A kutatási terület nagysága kb. 10* 10 km, a DK-Dunán- 
túlon, nagyobb részben Tolna, kisebb részben Baranya me
gye területén helyezkedik el. ÉNy-i sarka Cikó, ÉK-i sarka 
Alsónána, DNy-i sarka Feked község közelében, míg DK-i 
sarka Bátaszéktől D-re, Leperdpusztától K-re található. A 
kutatási terület a földrajzi tájbeosztás alapján a Baranyai- és 
a Tolnai-dombság középtájak határán fekszik, a Szekszárdi- 
és Geresdi-dombságok területén (Marosi, Somogyi 1990). 
Mivel a földtanban a térség legjellemzőbb kőzete — a gránit 
— Mórágy nevével forrt össze, a földtani szakirodalomban a 
Mórágyi-rög elnevezés honosodott meg a kutatási területet 
is magába foglaló kistáj neveként.

A terület a Mecsek hegység DDK-i előterét képező domb
ság, melyet viszonylag jelentős szintkülönbségek jellemez
nek. Legmagasabb pontja tszf. 302 m magas, a legmélyebb 
pont mintegy 90'm-rel van a tenger szintje felett. A terület 
központi részét, ahol a telephely található, viszonylag sűrű 
és mély, derázióval és csuszamlásokkal átalakított eróziós 
völgyek, lapos, széles deráziós völgyek, vízmosások, a le
pusztulásból kimaradt kis kiterjedésű löszfennsíkok, kes
keny völgyközi hátak, lejtők alján épült kisebb törmelékkú
pok, pusztuló és épülő lejtők, csuszamlásos, tömegmozgásos 
formák jellemzik (Síkhegyi 1998). A terület legfontosabb 
vízfolyásai a Karasica-, a Lajvér-, a Csele- és a Rák-patak 
vízgyűjtőjéhez tartoznak. A terület legnagyobb része erdő-. 
gazdasági, kisebb része mezőgazdasági művelés alatt áll. A 
kisebb hajlású lejtőkön, völgyközi hátakon, tetőfelszíneken 
gyertyános-tölgyes, cseres-tölgyes, fenyves fatársulások ta
lálhatók.



3. Kutatástörténet

A terület földtani kutatásának története szorosan össze
függ a legjellemzőbb, felszínen is előforduló földtani kép
ződmények — a gránit, a mezozoos képződmények és a lösz 
— kutatásának történetével. Jelen dolgozatban csak a kaino- 
zoos képződmények kutatásának történetét foglaljuk össze.

A terület miocén képződményeinek földtani kutatása 
elsősorban a Mecsek hegységben és környékén lefolytatott 
földtani térképezéshez, másrészt a hidasi barnakőszén-terület 
feltárásához kapcsolódott, s megismerésükben alapvető 
szerepe volt Földi (1966) és Hámor (1964, 1970) munká
jának. A Mecsek hegység részletes, 1:10 000-es földtani 
felvétele a területet is érintette, az ófalui térképlap és föld
tani magyarázója nyomtatásban is megjelent (H etényi et 
al. 1976). A pannóniai képződmények vizsgálatában rész
ben a korábbi földtani térképezés, részben pedig a bátaszé- 
ki durvakerámiai nyersanyag ipari célú kutatása játszott 
szerepet. A pannóniai képződményekről több dolgozat ké
szült el a szegedi József Attila Tudományegyetem Földtani 
és Őslénytani Tanszékén (Szónoky 1996, Szónoky et al. 
1992, 1993, 1999, Lennert 1985).

A negyedidőszaki képződmények vastagságukhoz és 
elterjedésükhöz képest hosszú időn keresztül kevés érdek
lődést váltottak ki a területet kutatókban. Bár Vadász 
(1935) földtani térképe fedett földtani térkép, viszonylag 
kevéssé részletes a rajta szereplő kvarter tagolása. A Me
csek hegység részletes földtani felvétele során nem készült 
fedett földtani térkép, de a terület negyedidőszaki képződ
ményeit Moldvay (1964, 1966) e munka kapcsán feldol
gozta. A legrészletesebb adatok a negyedidőszaki képződ
mények vonatkozásában a tervezett ófalui radioaktívhul- 
ladék-lerakó kutatásáról készített zárójelentésben (Juhász 
1989) találhatók. A 90-es években a szegedi József Attila 
Tudományegyetem Földtani és Őslénytani Tanszékén 
kezdtek el foglalkozni a DK-dunántúli löszrétegsor 
geokémiai jellemzésével. Egyes feldolgozott szelvények a 
Mórágyi-rög területére esnek (H űm, Fényes 1995, H űm 
1997). A jelen kutatás kapcsán szerzett tapasztalatok egy 
részét a vizsgálatok korábbi fázisairól készített összefoglaló 
kötetben Kókai (1997) publikálta. A kijelölt telephely köz
vetlen, 1 km2-es környezete negyedidőszaki képződményei
nek rétegtanát és párhuzamosítását egy másik publikáció
ban foglaltuk össze (Koloszár, Marsi 1999).

4. A Neogén és kvarter fedőképződmények rétegtana 
és párhuzamosítása

A fedőképződményeknek a kijelölt telephely közvetlen 
környezeténél nagyobb területre történő réteg-, összlet- és 
formáció korrelációja kiterjesztéséhez az Üveghuta környé
ki fúrások mellett, a lehetséges mértékig, felhasználtuk a 
térségben mélyített összes régebbi fúrás adatát is. Ezek kö
zül elsősorban a Magyar Állami Földtani Intézet Dél
dunántúli Osztálya által 1988-90 között a Mórágyi-rög kör
nyezetében mélyittetett térképező fúrások, illetve a később

felhagyott ófalui hulladéklerakó kutatása során a MÁFI ál
tal telepített kutatófúrások rétegsorait revideáltuk, valamint 
az anyagvizsgálati adataikat újraértékeltük. A fedőképződ
mények — elsősorban a tengelici agyag és a löszsorozatok — 
anyagi összetételében mutatkozó fontos diagnosztikai jel
lemzők bemutatására ezeken kivül felhasználtuk a Tolnai- 
Hegyháton mélyült Udvari-2A (Koloszár 1997), Diósberény-1 A 
(Marsi 1997) és a dél-mezőföldi Tengelic-2 (Halmai et al. 
1982) fúrások adatait is.

A jelentősen kibővített és igen összetett adatállomány 
alapján 55 fúrás minden egyes terepen leirt rétegét egységes 
kritériumok alapján részletesen összehasonlítottuk, párhu- 
zamosítottuk más fúrások hasonló rétegeivel. A fúrások a 
kainozoos fedőképződmények közül 10 főösszletet tártak 
fel, melyek fúrásonkénti változásait is rögzítettük (Marsi 
2000a).

A paleotalajok terepi feldolgozása során olyan doku
mentációs eljárást alkalmaztunk, amely a vizuális adatokat 
összesíti, másrészt a laboratóriumi vizsgálati eredmények 
birtokában lehetőséget nyújt a terepen elkülönitett egysé
gek talajgenetikai szempontú minősítésére és a klasszifiká- 
cióra. A paleotalajokat terepen a genetikus talajtérképezés
ben recens talajokra alkalmazott módszer szerint terepi bé
lyegeik alapján — felülről lefelé haladva — A, B és C szintre 
tagoltuk (Várallyay, Fórizsné 1966), valamint elkülöní
tettük a paleotalajok Á (átmeneti), J (juvenilis) szintjeit és I 
(inverz, vagy áttelepített) szakaszait (Marsi 2000b). A fel
dolgozás és minősítés során a paleotalajokat a Stefanovits 
et al. (1999) által közölt hazai és nemzetközi kritériumok 
alapján osztályoztuk.

A terület fedőképződményeinek időrétegtani tagolásá
nál a Magyar Rétegtani Bizottság által elfogadott skálát vet
tük alapul, melyben mind az alsó-, mind a felsőpannóniai 
üledéksor kora miocén. A negyedidőszaki képződmények 
kronosztratigráfiai besorolásában is a Magyar Rétegtani Bi
zottság és a Magyar Állami Földtani Intézet által kiadott ré
tegtani irányelveket alkalmaztuk, ennek alapján a negyed
időszak alsó határa 2,4 M év (C sászár 1997). Az kora- és 
középsőpleisztocén közötti határt az időközben pontosított 
Matuyama-Brunhes paleomágneses kronok közti határ alap
ján 0,78 M év korúnak tekintjük (Berggren et al. 1995). 
A paleomágneses mérések polaritási zónáit is a Berggren 
et al. (1995) polaritás-idő skálával azonosítottuk be.

4.1. Miocén képződmények

A kainozoos üledékképződés a középsőmiocénben kez
dődött a kutatási területen. Az üledékegyüttes kronosztrati- 
gráfiailag két szintet, litosztratigráfiailag három szintet kép
visel.

4.1.1. Kárpáti emelet:
Budafai Formáció — kavics, kavicsos homok

A területről ismert legidősebb kainozoos képződmény
együttes. Előfordulása a terület nyugati részére korlátozódik: 
a-Hidasi-medence D-i részén a Cikó-4 és a Cikó-5 fúrás ér
te el, Fékedtől ÉNy-ra felszini feltárásokból ismert. Vastag



sága legfeljebb néhány 10 m. Kavicsos homok, homokos 
kavics, helyenként görgeteg szemcseméretű, rosszul réteg
zett folyóvízi képződményei részben a hegységközeli le
pusztulási területet jelző granitoid kavicsokat, részben a te
rülettől D-re elhelyezkedő metamorfit-sorozat koptatott 
kavicsait, valamint kevesebb permi riolit (kvarcporfír) kavi
csot tartalmaznak. A finomabb szemű összetevők között u- 
ralkodó kvarc mellett kevesebb mállott földpát, kifakult bio- 
tit figyelhető meg benne. A felszíni előfordulások esetében 
a kőzet színe sárga, barnássárga, míg a fúrásokban feltárt 
rétegek inkább szürke színűek. Általában laza, faunamentes 
rétegek. Feküjük az egész területen az alaphegység.

4.1.2. Bádeni emelet:
Pécsszabolcsi Mészkő Formáció — „alsó lajtamészkő”

A formáció képződményei a területen — a névvel ellen
tétben — nem mészkő, hanem törmelékes kifejlődésűek. 
Előfordulása a terület ÉNy-i, illetve DK-i sarkára korlátozó
dik. Legjellegzetesebb előfordulása a Mőcsény-IV fúrásban 
van, ahol az alaphegységre települő, helyi kőzetek törmelé
kéből álló görgeteggel kezdődik a rétegsor, majd a szemcse
méret fokozatosan finomodik. Magasabb szintjeiben más 
hegységközeli törmelék is megfigyelhető, így mezozoos 
mészkőkavicsok is láthatók az anyagban. A szemcsenagy
ság felfelé finomodik, s a kőzetanyagot karbonátos kötő
anyag cementálja. A kőzet zöldesszürke, zöldessárga színű, 
a finomabb szemcsék anyaga elsősorban a kavicsok fizikai 
aprózódásával létrejött kőzettörmelékből, kvarcból, föld- 
pátból áll. Kemény, egyenetlen törésű kőzet, melynek vas
tagsága a fúrásban nem egészen 10 m, a terület DK-i ré
szén, Bátaszék környékén azonban ennél vastagabb előfor
dulásai is feltételezhetők, de a területre eső fúrások nem ha- 
rántolták.

4.1.3. Bádeni emelet: Hidasi Barnakőszén Formáció — 
agyagmárga, homok, barnakőszén

A kutatási terület ÉNy-i részén, a Hidasi-medence peremén 
foszlányokban fordul elő. Fúrásaink közül a Mőcsény-IV 
fúrás harántolta mintegy 5 m vastagságban; sárga, kissé ró
zsaszínes árnyalatú, kevés diszperz szerves anyagot tartal
mazó, vékony agyagmárga-betelepülésekkel váltakozó kavi
csos homokkő alkotja. A kőzetanyagban a hegységközeli 
kőzettörmeléken kívül kvarc, mállott földpát, kifakult bio- 
tit, muszkovit ismerhető fel. Egyes rétegei karbonátos kötő- 
anyagúak, cementáltak, mások lazák. Jelentős mennyiségű 
felőrölt Mollusca-héjat tartalmaz, ezek egy része Congeria- 
szerű kagylók búbja.

4.2. Felsőmiocén (pannóniai s. I.) képződmények

A kijelölt telephely területén a pannóniai képződmé
nyek hiányoznak. A telephely tágabb körzetében azonban 
részben idősebb miocén, részben alaphegységi képződmé
nyekre települve megtalálhatók. Kronosztratigráfiailag két, 
litosztratigráfiailag három szintet képviselnek, hasonlóan a 
középsőmiocén formációkhoz. Településük, fáciesviszonya- 
ik, a granitoid fekü jellegzetességei a terület fejlődéstörténe

ti képének pontosításában nagy jelentőségűek, ezért össze
gyűjtöttük a térképezési, felvételező munkák során a Pan
nóniáiról regisztrált terepi adatokat, és elvégeztük a MÁFI 
térképező fúrások rétegkorrelációját. Összesen 18, pannó
niai képződményeket is feltárt fúrás rétegsorát korreláltuk, 
melyek egy kivételével elérték a közvetlen feküt, 15 fúrás 
pedig az alaphegységet is, s feldolgoztuk a felsőpannóniai 
képződmények feltárásait is.

4.2.1. Alsópannóniai emelet; Csákvári Agyagmárga 
Formáció — agyagmárga, agyag, kőzetlisztes agyag, homok

A vizsgált terület DK-i peremén Kövesdtől Leperdpusz- 
táig nyomozhatok a formáció képződményei. A felszínen a 
bátaszéki téglagyár anyagnyerő helye mintegy 20-25 m vas
tagságban tárja fel. A viszonylag homogén összletet túl
nyomórészt kékesszürke, gyakran limonitos tarka agyag, a- 
gyagmárga épiti fel, kevés vékony, durvább szemű homok
kő-betelepüléssel. Az üledék jól rétegzett, finoman lami
nált, a település szintes. Nyugodt képződési környezetet je
leznek az igen jó megtartású ősmaradványok, a Congeriák, 
illetve a duplateknősen fosszilizálódott Limnocardiumok.

Az összletet a vizsgált területen számos fúrás tárja fel. 
A bátaszéki területrészen, a várostól 2,5 km-re Ny felé, egy 
300x800 m-es területen közel 200 db 20-70 m-es kutatófú
rás mélyült a téglagyári nyersanyag települési viszonyainak 
megismerése céljából. Ezek közül csak néhány érte el a 
feküt, a Mórágyi Komplexumot. A fedőt részben a miocén 
(felsőpannóniai) Somlói Formáció alkotja, részben a Ten- 
gelici Vörösagyag Formáció, illetve a löszformáció képződ
ményei települnek rá. A pannóniai képződmények együttes 
vastagsága nem haladja meg a 60 m-t.

A vizsgált terület D-i határánál, Leperdpusztánál mé
lyült Bátaszék-6 szerkezetkutató fúrás már 92,8 m-es vas
tagságban harántolta a formációt, a feküt alkotó Jakabhegyi 
Homokkő Formáció felett. A kifejlődés vastagságának nö
vekedése D-i irányban az egykori medenceterület felé való 
közeledést jelzi. Ezt támasztja alá a területtől D-re mintegy 
8 km-re mélyült Somberek-2 fúrás rétegsora, ahol a Somlói 
Formáció vastagsága már 158 m, a Csákvári Agyagmárga 
Formáció vastagsága pedig 327 m volt (Jámbor 1989). 
Ezek alapján állíthatjuk, hogy a vizsgált terület DK-i részén 
az egykori miocén (alsópannóniai) üledékgyűjtő É-i pere
me található, egy D-i irányból benyúló öblözetben folyt az 
üledékképződés.

4.2.2. Felsőpannóniai emelet: Kállai Kavics Formáció — 
kavicsos homok, homok

Az utolsó miocén (későpannóniai) transzgresszió jóval 
nagyobb területen érintette a kutatási területet, mint a kora- 
pannóniai, de nem fedte le a terület egészét. Ott, ahol az 
alaphegységfelszín viszonylag magasabban van, nincs nyo
ma az elöntésnek. A Kállai Kavics Formáció a peremi ré
szeken mindenhol nyomozható, különböző fekükifejlődé- 
sekre települve. A település mindenhol diszkordáns. Feked 
környékén és a Rák-pataktól Ny-ra a középsőmiocén Budafai 
Formációra települ. A^Rák-patak völgyének egy részén és 
Palatinca környékén azjalsójura Vasasi Márga Formáció al



kotja a feküt. Az ópaleozoos Ófalui Fillit található a fekü- 
ben a Köves-patak völgyében, a Rák-patak völgyének egy ré
szén és Alsónánától ÉNy-ra. A kutatási terület többi részén 
a Mórágyi Komplexum képződményeire települ. Fedőjét a 
Somlói Formáció alkotja.

A kutatási terület egyes részein a formáció különböző 
szemcsenagyságú kifejlődései nyomozhatok, melyek első
sorban abráziós parti, partszegélyi kifejlődések. Az abráziós 
parti kifejlődések esetében a többnyire jól koptatott, lekere
kített kavicsok, görgetegek anyagát túlnyomórészt granitoid 
képződmények, a Mecsekalja-zóna közelében (a Köves-patak 
völgyében) alsójura kőzetek is, néhol pedig alsókréta bosz- 
tonit adják. Abráziós partszegélyi képződményeket két terü
letrészen lehetett térképezni: a Köves-patak völgyében tszf. kb. 
200-210 m közötti magasságban, valamint a Flutai-patak K-i 
oldalán, két helyen: Bátaapáti K-i részén tszf. kb. 180-190 m 
közötti magasságban és a kismórágyi gránitfejtők feletti 
plató oldalában 170-180 m közötti szintben (I. tábla, 1). A 
partszegélyi, litorális felsőpannóniai kifejlődés strand fácie- 
sű képződményei a fúrásokban csak néhány m-es vastagság
ban jelentkeznek. A hegységperemi felszíni feltárások is ezt 
a fáciest tárják fel a mórágyi-bátaapáti területrészen. A fel
sőpannóniai üledékfoszlányok völgyekben, vízmosásokban 
települnek az alaphegység mállott felszínére. A kavicsos ar- 
kózás homok, majd magasabb szintjeiben az erősen csillá- 
mos kvarchomok sárgára oxidált, gyengén limonitos, vékony
rétegzett, helyenként keresztrétegzett, közepesen-jól osz
tályozott. Alapkonglomerátum, alapbreccsa csak néhány 
fúrásban (pl. Mőcsény-I, Bátaszék-2) fordul elő.

4.2.3. Felsőpannóniai emelet: Somlói Formáció -  homok, 
márga, agyagmárga, mészmárga

Legtöbbször a Kállai Kavics Formáció képződményeire 
települő rétegsora mindenhol felfelé finomodó szemcse
nagyságú, rövid belső oszcillációs félciklusokkal. A feküre 
jellemző arkózás, aprókavicsos, durvahomokos strandfáci- 
es fokozatosan finomszemű homok, márga, agyagmárga, 
mészmárga sorozattal helyettesítődik. Az összlet finomabb 
szemű rétegei jól rétegzettek, lamináltak. A parti fácies ki
maradásával, közvetlenül az alaphegységre települ a 
Bátaapáti-VI fúrásban, ahol agyagmárgás kőzetliszttel kez
dődik a felsőpannóniai rétegsor. Az üledéksorok legna
gyobb részében a felszínközeli helyzet miatt oxidált, sárga, 
vörösessárga színű, csak a mélyebben települő képződmé
nyekben fordulnak elő szürke színű rétegek. Az ásványos 
összetétel érdemben nem különbözik a fekü összetételétől; 
dominál a granitoid alaphegységből származó anyag, az a- 
gyagosodásra hajlamos ásványok nagyobb mértékű átalaku
lási fokában van különbség a Kállai Kavics Formáció üledé
keitől. A képződménycsoport változatos vastagságban fi
gyelhető meg: 0 m-estől (Ófalu-5, Véménd-I, Véménd-II) 
közel 100 m-es vastagságig (Mőcsény-III) változik, elsősor
ban az üledékgyűjtő egykori peremétől való távolság függ
vényében.

4.3. Miocén-pleisztocén: granitoid murva

A fedőképződmények korrelációs kérdései között igen 
fontos a különböző murvásodott kőzetek összetétel, morfo
lógiai helyzet, képződési idő, genetika szerinti elkülönítése, 
valamint a terület gránitmurva és vörös-, illetve tarkaagyag 
összleteinek egymástól való elhatárolása. Ennek érdekében 
a kutatófúrások által harántolt mállott fedőképződménye
ket kőzettani, genetikai bélyegek, települési helyzet és fedő
vastagság alapján rétegenként minősítettük.

Az üveghutai kutatófúrások rétegsorában fúrástechno
lógiai váltás következtében gyakran keveredett a murva és a 
fedőüledékek anyaga, mivel általában a murvás szakaszon 
álltak át öblítéses magfúrásra. A képződményhatárok elkü
lönítése és eredeti anyagi minőségük pontosabb megállapí
tása érdekében fokozottan vettük figyelembe a mélyfúrás
geofizikai mérések eredményeit (S zo n g o th  et al. 1996, 
1998). A területen rendelkezésre álló nagyszámú mérés — a 
fúrásleírással és a szedimentológiai vizsgálati eredmények
kel összevetett — tanulmányozása alapján a geofizikai gör
béken a murvaösszlettől a tengelici agyag irányába jellemző 
rajzolatú ellenállásesés tapasztalható. Minél hosszabb az 
ellenállásesés intervalluma, annál nyújtottabb a murvával 
kevert agyagos szakasz is. A kiértékelés alapján égyértelmű- 
en megállapítható volt, hogy egyes fúrási szakaszok mintái
nak fúrástechnikai okokból történt keveredése mellett a 
Mórágyi-rög területén a murvaösszlet és a Tengelici Vörös
agyag Formáció közötti határ természetes jellemzője a 
durvatörmelékes (kavics és homok szemnagyságú rész) és 
az agyagos frakció közötti dominancia váltás. A két képződ
mény közötti határt ezek alapján ott húztuk meg, ahol a 
fizikailag aprózódott granitoid a kőzet uralkodó összetevő
je. Azt a szakaszt, melyben előbb jellemző, majd felfelé 
uralkodó összetevő lesz a pélites frakció, a fedőhöz sorol
tuk. A mélyfúrás-geofizikai görbéken a két összlet határa az 
ellenállás esésének kezdő szakaszára esik (2  ábra).

A tengelici összlet murvatörmelékes szakaszán kívül 
további két szintben, murva alapanyagú, de utólag áttele
pített képződmény települ a térségben, melyeket rétegtani- 
lag szintén nem soroltunk a murvaösszletbe:

— egyes völgyi fúrásokban az olyan granitoid eredetű 
törmelékes rétegeket, melyekben felismerhető volt a 
szemcsék görgetettsége, amelyek rétegzettek, vagy 
kevert anyagú, zavart településúek voltak; ezeket a 
folyóvízi, proluviális üledékek közé soroltuk — pl. a 
Mórágy-6, Üveghuta-14, -18, -21, -24 fúrások egyes 
szakaszai;

— a pannóniai abrázió által feldolgozott murvatörme
lékes sorozat a Kállai Kavics Formációba tartozik, 
erre példa a Feked-I, Mórágy-IV, vagy a Véménd-I 
fúrások rétegsora.

Mindezek figyelembevételével végeztük el a murvaössz
let rétegtani értékelését, melyben a képződmény vastagsá
ga, települési szintje mellett a fedőképződmények fő típusait 
és a murva települési helyzetét is figyelembe vettük. A mur
vaösszlet feküje a Mórágyi Komplexum, fedője négyféle 
képződménycsoportba tartozhat — úgymint: pannóniai kép



ződmények, tengelici képződmények, lösz-összletek és ple
isztocén folyóvízi, proluviális képződmények.

A vizsgálatok során bizonyossá vált, hogy a kutatási te
rületen a murva több szakaszban keletkezett, és ezek a kü
lönböző időszakokban képződött kőzettestek, jelen ismere
tesség alapján térképen nem minden esetben ábrázolhatok 
külön-külön. Fúrási, feltárási adatok, települési helyzet a- 
lapján három különböző időszakban keletkezett granitoid 
murvát tudtunk megkülönböztni, egyet pedig valószínűsíte
ni lehetett:

1. Nagy valószínűséggel későmiocén korú a pannóniai 
rétegek alatt települő murva a már említett Feked-I, 
Mórágy-IV és Véménd-I fúrásokban.

2. Ugyancsak valószínű, hogy pliocén vagy korapleisz
tocén korú a tengelici rétegek alatt települő murva.

3. Nem fiatalabb középső-, későpleisztocénnél a lösz
vagy folyóvizi összletek alatt települő murva.

A kárpáti emelet folyamán képződött Budafai Formá
ció folyóvízi-delta fáciesű, sok a térségből lehordott gráni- 
tos eredetű kavicsanyaga, ami azt bizonyítja, hogy voltak 
gránitos szárazföldi térszínek, s azokon feltehetőleg mállási 
kéreg is volt.

Bár sok feltárásban vékony lepelként látszik a gránitos 
aljzat jelenkori aprózódási-mállási terméke, megítélésünk 
szerint a területen nem keletkezett térképezhető vastagságú 
murva a holocénben.

A felszínen kevés kibukkanása van a típusos murvának, 
amely feltárásban leggyakrabban a gránitos összletbe vágó
dó völgyek oldalaiban, fúrásban pedig a Tengelici Formáció 
feküjében volt nyomozható. A kutatási területen összesen 
34 fúrás tárta fel az összletet, legnagyobb vastagságban az 
Ófalu-4 (13,9 m), az Üveghuta-21 (13,1 m) és a Mórágy-4 
(14,2 m), jellemző vastagsága azonban általában csak pár 
méter. A dombtetők és oldalak alatt települő gránitmurva a 
képződmény pleisztocénnél idősebb rétegeinek elterjedését 
mutatja (3. á b r a ) .  Az ábrán külön jelöltük az alluviális tér
színeket (a szerkesztés során a völgyi fúrások adatait nem 
vettük figyelembe).

4 .4 . P lio c é n - a l s ó p le i s z to c é n :  T e n g e lic i  V ö r ö sa g y a g  

F o r m á c ió  — ta r k a a g y a g ,  v ö r ö s a g y a g , p a l e o ta la j

A Tengelici Vörösagyag Formáció a területen uralkodó 
hosszú idejű terresztrikus mállás eredményeként kialakult, 
helyben maradt, vagy rövid szállítás útján áthalmozódott ü- 
ledék, melynek a mállás és a felhalmozódás típusa szerint 
többféle kifejlődése van, melyeket az alábbiakban ismertetjük:

T a r k a a g y a g . A különböző fekükőzetek hosszú időn ke
resztül folyó száraztérszíni fizikai aprózódása, kémiai mál
lása és lassú lejtőfolyamatok által történő részleges áthal
mozása eredményeként erősen kilúgozott, szinte mészmen- 
tes, rétegzetlen tarkaagyagok keletkeztek.

P a le o ta la j . A nyugodt, vagy igen lassan pusztuló-épülő 
térszíneken fokozott szerepet kapott a biokémiai mállás, 
amelynek eredményeként igen vastag talajok vagy 10 m-es 
vastagságot is meghaladó talajsorozatok jöttek létre. A pa- 
leotalajok egyaránt képződhettek az alapkőzet reziduális

málladékán és azok áttelepített szakaszain is. Egy talajszel
vényt abban az esetben tekintettük „eredeti településűnek”, 
ha a képződése folyamán kialakult genetikai szintjei a réteg
sorban a keletkezés idejének ̂ megfelelő sorrendben felismer
hetőek, függetlenül attól, hogy a talaj alapkőzete reziduális ge- 
netikájú, vagy a talajképződésj előtt áthalmozódott. A kutatási 
területen uralkodóan mészmentes, erősen agyagos feltalajú, 
erősen repedező vörösbarná, .szürkésbarna és ugyancsak ki
ugróan agyagos, vörös, lilásvörös feltalajú paleotalajok ismer
tek, esetenként vastag mészfelhalmozódással az altalajban.

V ö rö sa g y a g . A vörös paleotalajok kis távolságra áttelepí
tett, idegen anyaggal csak alig keveredett részei alkotják a 
formáció vörösagyag rétegtagjait. Az áttelepítés következté
ben a képződményben nem ismerhetők fel, vagy nem a kép
ződés sorrendjében települnek a talajgenetikai szintek. 
Gyakori, hogy az eredeti településű és a lehordott vörös pa- 
leotalajokat együttesen vörösagyagnak tekintik.

V ö r ö s a g y a g - fo s z lá n y o s  ta r k a a g y a g .  Amennyiben a vörös
agyagoknál nagyobb távolságra áttelepített talaj alapú ré
szek keveredtek csak kémiailag mállott részekkel, esetleg az 
alapkőzet anyagával, úgy vörösagyag-foszlányos tarkaagya
gok jöttek létre. Ez a képződmény a formáció teljes mérték
ben áthalmozott rétegei közé tartozik, de felszínén a lerakó
dás után újraindulhatott a talajosodás.

A g y a g o s  t ö r m e lé k .  Kis területen a formáción belül, alá
rendelten a feküből származó, alig koptatott törmeléket is 
tartalmazó, vékony, deluviális, kisebb részben proluviális 
genetikájú agyagos üledék települ. Ezek a törmelékes zsinó
rok és a Tengelici Formáció felette települő szakaszai szin
tén teljes mértékben áthalmozott üledékek, melyek felszí
nén a lerakódás után újraindulhatott a talajosodás.

A formáció feküjét a Mórágyi-rög központi részén fő
ként gránitmurva vagy a Mórágyi Komplexum különböző 
mértékben bontott részei, néhol a granitoid kőzeteket áttö
rő kréta vulkánitok, a Mecsekalja-övtől ÉNy-ra az Ófalui 
Fillit Formáció képződményei alkotják. A Mórágyi-rög pe
remi részein a legjellemzőbb fekükőzetek a pannóniai üle
dékek. Nem zárható ki, hogy a formáció jura vagy idősebb 
miocén képződményeken is települ, de a vizsgált területen 
erre nem találtunk példát.

A formáció fedőképződménye legtöbb helyen a lösz va
lamelyik összlete vagy lepusztulási terméke (lejtőhordalék, 
csuszamlásos suvadásos képződmény). Alárendelten a ma
gasabb völgyoldalakban, völgyfők környékén feltáruló Ten
gelici Formáció fedője törmelékes lejtőhordalék, vagy 
proluviális-deluviális hordalék, esetleg recens talaj is lehet.

A képződmény felszínen általában csak nagyon kis fol
tokban, néhány völgyoldalban és egy-két mesterséges feltá
rásban nyomozható. Legjobb felszíni feltárását a bátaszéki tég
lagyár anyagnyerő helyének K-i falán találjuk (I. tábla, 2). 
Üveghuta térségében a rétegkorrelációba bevont fúrások 
közül 28, továbbá a közeli Erdősmecske-3, -4 fúrások tár
ták fel az összletet.

A formáció jellemző vastagsága az Üveghuta környéki 
dombtetőn és oldalakon mélyült fúrásokban 1,4-4,1 m kö
zötti és a 10 m vastagságot egyikben sem éri el (Üveghuta-1: 
8,6 m, Üveghuta-6: 6,5 m). A formáció a dombságperemi ré



szei felé általában fokozatosan kivastagodik, és több fúrásban 
is vastagabb 20 m-nél (Alsónána-3: 22,4 m, Bátaapáti-VII: 
24,2 m, Palatinca-2: 23,6 m, Ófalu-4: 20,8 m). Az Ófalu-4 
fúrás nem a dombság peremén mélyült, ezért a benne ha- 
rántolt nagy vastagságú tengelici összlet a Mórágyi-rög köz
ponti tömbjének lokális süllyedékét jelzi. A ritka adatállo
mány általában a dombtetőn és oldalakon mélyült fúrások
ban mért kőzetvastagságot jelzi, melyből a formációnak a 
löszképződés kezdetekor a területre jellemző vastagságát le
het legjobb közelítéssel megadni ( 4 .  á b r a ) .  Az ábrán külön 
jelöltük az alluviális térszínekét (a szerkesztés során a völ
gyi fúrások adatait nem vettük figyelembe).

A vizsgált területen a formáció kifejlődéseinek külön- 
külön történő területi ábrázolásához a jelenlegi adatsűrű
ség nem elégséges, de a változatos alaptípusokat a különbö
ző fúrások rétegsorai rögzítik:

— Üveghuta környékén két-két vörös vagy vörösbarna 
talajosodott zónát harántolt az Alsónána-2, a Feked-I, 
a Mórágy-II és az Ófalu-4 fúrás. A Mórágy-II fúrás fel
ső talajosodott öve valószínűleg nagyrészt áttelepített, 
a többi eredeti településű.

— A kijelölt telephely közvetlen környezetében a granit
oid aljzat felett települő tarkaagyagok többségét ural- 
kodóan kémiai mállás eredményeként kialakult tar
kaagyagnak tekintjük, néhány fúrásban jelentkező 
gyenge talajosodással (Bállá et al. 1998, Koloszár, 
Marsi 1999).

— A pannóniai alapkőzet kémiai mállása során keletkezett 
tarkaagyagot tartalmaz a Mőcsény-3 fúrás 22,7-28,6 m 
közötti, vagy a Palatinca-2 fúrás 73,8-77,7 m közötti 
szakasza.

— Igen sok fúrás feltárta a kémiai és a biokémiai mállás
termékek áttelepítése, keveredése révén keletkezett vörös- 
agyag-foszlányos tarkaagyagot. Ilyen pl. a Bátaapáti-VII 
fúrás 65,0-77,6 m közti szakasza, vagy a Bátaszék-3 
fúrás 36,5-38,8 m közötti rétegsora.

— Részben a fekü anyagát is tartalmazó deluviális, kisebb 
részben proluviális eredetű üledék (agyagos törme-lék) 
települ a Palatinca-2 (69,9-73,8 m), a Mórágy-II 
(29,4-31,9 m), vagy a Cikó-V (77,8-79,1 m) fúrások 
tengelici összletén belül.

A képződmény korára vonatkozóan két fúrás paleo- 
mágneses adata áll rendelkezésünkre a kutatási területen. 
Az Üveghuta-2 és 5 fúrások magnetosztratigráfiai adatai a- 
lapján a kijelölt telephely területének kis vastagságú tengeli
ci rétegei 1,77-2,02 millió év között — az korapleisztocén
ben -  képződtek (Földvári et al. 1999). Az egész vizsgált 
terület tengelici összletének jóval nagyobb vastagságát és 
összetettebb kifejlődését figyelembe véve azonban valószí
nű, hogy szélesebb körzetben a paleomágneses vizsgálat a- 
lapján korrelált két fúrásban megállapított időtartamnál ko
rábban kezdődött a tarka- és vörösagyagos sorozat felhal
mozódása, és nem zárható ki alsó részének pliocén kora 
sem. Ezt a véleményünket erősíti a bátaszéki téglagyár bá
nyaterületén mélyült Bátaszék-197 kutatófúrás mintaanya
gában megtalált, valószínűleg későpliocén korú gerinces 
csontlelet is (Kordos 1990).

Véleményünket alátámasztja az is, hogy a Délkelet- 
Dunántúl tengelici képződményeinek közvetett és közvetlen 
kronosztratigráfiai adatai, valamint pliocén-pleisztocén 
éghajlattörténeti analógiák alapján Kaiser (1999) a délkelet
dunántúli régióban a formáció korát -  legteljesebb kifejlődés 
esetén — 3,5-1,2 millió év közé tette. A formáció Mórágyi- 
rögön települő rétegeinek korához támpontot adhat a közeli 
Villányi-hegységben feltárt csarnótai fauna (Kretzoi 1956) 
is, amelyet Kordos (1992 ) az Avricolidák és a Muridák gya
korisága alapján a D-DNy Európában kimutatott 3,1-3,0 
millió éves meleg nedves klímaszakaszra tett. A jelenlegi 
DK-ázsiai meleg, nedves klímához hasonló éghajlat alatt a 
Villányi-hegység térségében igen stabil, kaolinites agyagásvány
társulások keletkeztek. A Mórágyi-rögön a Tengelici Vörös
agyag Formáció vizsgált képződményei uralkodóan mont- 
morillonitos agyagokat tartalmaztak, ezért igen valószínű, 
hogy a formáció vizsgált összleteinek egésze a csarnótai fa
una kihalása után keletkezett, vagyis képződési idejét az 
1,77 és 3,0 millió év közötti időre tehetjük.

4 .5 . P le is z to c é n :  P a k s i  L ö s z  F o r m á c ió  — 

lö s z , le j tő lö s z ,  p a l e o t a l a j

A löszképződmények korrelációját igen megnehezíti, 
hogy földtani és földrajzi nevezéktanuk nagymértékben kü
lönbözik. A geológiai beosztás szerint az egész lösz egy for
mációba tartozik, melynek neve a Magyar Rétegtani Bizott
ság elnevezése szerint Paksi Lösz Formáció (Császár 1997). 
A formáción belül a képződmények földrajztudományi ta
golását követjük. E tagolásnak egyik legújabb változata 
Pécsi (1995) munkájában látható.

A Tolnai-Hegyhát és a Mórágyi-rög térségében mintegy 
60 igen részletesen feldolgozott fúrás és sok feltárás adatai 
alapján elkészítettük a térség lösz-összleteinek elvi rétegosz
lopát (5 . á b r a ) .

A  rétegoszlop litológiai egységeit formációtól alhori- 
zont szintig dolgoztuk ki és egyeztettük, egyesítettük rajta a 
földtani és a földrajzi rétegtani egységeket. Pécsi (1995) 
nyomán a formációt Idős és Fiatal löszsorozatra tagoltuk, a 
sorozatokat tovább bontva alsó és felső összletre. A paleo- 
talaj-horizontok (paleotalaj-komplexumok) elnevezésénél 
is Pécsi (1995) nevezéktanát használtuk, a löszhorizonto
kat sorszámokkal jelöltük. Az ábrán feltüntetett koradato
kat paleomágneses vizsgálatok eredményei szolgáltatták 
(M árton 1998). Az ábra elkészítésében figyelembe vettük 
a Délkelet-Dunántúl legfontosabb negyedidőszaki szelvé
nyeinek magnetosztratigráfiai korrelációját is (KoLoszár, 
Lantos 2000). A lösz- és a paleotalaj-horizontok összletek- 
be sorolásánál a paleotalajokat és az alapkőzetüket alkotó 
löszhorizontokat egy összletbe tartozónak tekintettük, így 
az összletek kezdő szintje egy lösz-, záró tagja egy paleotalaj- 
horizont (kivéve a recens talajt). Az így elkészített beosztás 
alapján is jól tükröződik, hogy a paleotalajok a löszfelhal
mozódás szüneteiben, stagnáló időszakaiban az előzőleg kép
ződött löszön keletkeztek. A közölt szelvény igen jó egyezést 
mutat Pécsi (1995) felosztásával.

A formáció térségi kifejlődését az jellemzi, hogy mind a



négy összletének zonális fejlettségű (éghajlati hatást tükröző) 
paleotalaj-horizontjai összletenként azonos mezoklíma a- 
latt keletkeztek (azonos klímazonális talajtípusokat képvisel
nek), a különböző összletek paleotalajai pedig típus szinten 
(S t e fa n o v its  et al. 1999) különböznek egymástól. Az Idős 
és a Fiatal löszsorozatok között az üledékképződés jellegé
ben nem mutatkozik különbség, mint más összlethatárokon.

A rétegkorrelációs értékelésbe vont fúrások közül 32 
harántolta a löszformáció valamelyik szakaszát. Vastagsága 
igen változó, legnagyobb megismert vastagság a Cikó-5 fúrás
ban volt (63,1 m). További 6 fúrásban haladja meg az 50 m-t, 
közülük az Üveghuta-2 és 22 a kijelölt telephely környeze
tében van, a többi (pl. Alsónána-2, Bátaapáti-VII) a domb
ság peremi térségeiben mélyült. A löszformáció általunk 
szerkesztett vastagságtérképe leginkább a területre lerako
dott lösz teljes vastagságát mutatja (6. ábra). Az ábrán 
külön jelöltük az alluviális térszíneket (a szerkesztés során 
a völgyi fúrások, illetve a suvadásos, csuszamlásos pászták 
adatait nem használtuk fel).

A löszrétegsor uralkodó feküképződménye a területen a 
Tengelici Vörösagyag Formáció, ezen kívül négy fúrásban 
pannóniai üledék (Bátaapáti-VI, Mórágy-I, Mőcsény-I, 
Mőcsény-II fúrások). A fedőt legtöbb helyen holocén talaj 
vagy az areális és vonalas erózió változatos genetikájú hor
dalékai és suvadásos, csuszamlásos üledékek alkotják.

A formáció kifejlődésében legfontosabbak a lösz- és a 
paleotalaj-horizontok. A löszrétegsor ritkán épül fel tisztán 
típusos löszrétegekből, ezért általában az átmozgatott, átte
lepített, infúziós, fluvioeolikus vagy szerkezetében átalakult 
változatait is a lösz-összletekbe sorolják. A terület néhány 
nagyobb völgyoldalában települő sárfolyásos, szoliflukciós 
üledékeket is a Paksi Lösz Formációba soroltuk, mert a for
máció lösz- és paleotalaj képződményeinek völgyperemi fá- 
cieseként értelmezhető. A terület szoliflukciós képződmé
nyeinek érdekessége, hogy a mikrorétegzett alapkőzeten 
ugyanolyan talajosodási folyamatok játszódtak le, mint a 
vele egyidőben lerakodott típusos löszön. A teljes rétegso
ron belül a típusos löszrétegekével összemérhető a paleota- 
lajok együttes vastagsága, de jelentős a különböző lejtőlösz- 
változatok és szoliflukciós üledékek szerepe is.

4.5.1. Alsó-középsőpleisztocén: Idős löszsorozat, 
alsó összlet

Az összletet harántoló fúrások közül 22-t értékeltünk. 
A vastagság nem nagy, összesen 13 fúrásban haladta meg 
az 5 m-t, de egyben sem érte el a 10 m-es vastagságot. A leg
nagyobb az Erdősmecske-4 fúrásban (9,6 m), a közvetlen 
üveghutai térségben pedig az Üveghuta-3 fúrásban (7,4 m) 
volt. A legidősebb lösz-összlet területi változékonyságáról 
az mondható el, hogy a vizsgált terület Ny-i részén és egyes 
dombtetőkön, kiemelt morfológiai szintekben — így a kije
lölt telephely területén is —, valamint az ÉNy-i előtérben 
vastagabb, a K-i részen és a központi részen, az Üveghuta-1, 
Feked-I, Véménd-I és Bátaszék-3 fúrások térségében véko
nyabb, illetve hiányzik.

Az összlet kifejlődése a vizsgált terület nagy részén a- 
lapvetően megegyezik a telephely közvetlen környezetében

tapasztaltakkal. A Tengelici Vörösagyag Formációra az ál
talában 0,5-1,0 m vastag „vékony lösz” települ, kivételt ké
pez az Erdősmecske-4 fúrás, ahol vastagabb, mint általá
ban (2,9 m). A kőzet okkersárga, barnássárga színű, szürke 
mangánszeplős, piszkosfehér mészfoltos-mészeres. Anyaga 
erősen meszes, agyagos kőzetliszt. Gyengén kötött, pórusos 
belső szerkezetű. Ez az itteni fúrásokban harántolt legidő
sebb, a löszformációhoz tartozó képződmény, melyet a Paks 
Dupla (PD) fosszilis talajkomplexum között települő lösz- 
alhorizonttal (PDL) korrelálunk.

A PD1 paleotalaj élénk téglavörös színű, agyagos feltala
jú, tömődött, vagy morzsalékos szerkezetű, erősen duzzadó, 
altalajában vastag, sokszor cementált mészpaddal. A szel
vény az A és B szintjében elszórtan 1-2 mm-es nagyságú, fe
kete mangándioxid pizoidokat tartalmaz. Ezeken a szaka
szokon kemény, szívós, ellenálló, jól kötött. A C szintekben 
széteső mészkonkréciós agyag, agyagos mészkonkréció te
lepül. Az Alsónána-2, a Mórágy-III és a Palatinca-2 fúrá
sokban a PD fosszilis talajkomplexum szintjében települő 
két-két talajszintet találunk. Paleomágneses vizsgálatok hí
ján eldönthetetlen, hogy ezekben a fúrásokban a PD 1 talaj- 
alhorizont fejlettebb, vagy megjelenik a PD2 alhorizont is.

Az összlet feküjét a löszformáció feküképződményei al
kotják. Az összlet fedője egy fúrás kivételével az idős lösz
sorozat felső része, a kivétel az Üveghuta-4 fúrás, amelyben 
a PD1 talajon mint csúszósíkon az eredeti fedő lesuvadt.

4.5.2. Középsőpleisztocén:
Idős löszsorozat, felső összlet

Az összletet 27 fúrás tárta fel. Legvastagabbnak az 
Ófalu-5 fúrásban mutatkozott (22,0 m), és további 19 fú
rásban érte el vagy haladta meg a 10 m-t. Összevetve a két 
idős lösz-összlet elterjedését, láthatjuk, hogy az idős lösz 
felső része (az erdősmecskei fúrások kivételével) ugyanazo
kon a területeken vastagabb, mint az alsó.

Az összlet kifejlődése a vizsgált terület dombtetőn és ol
dalakon mélyült fúrásai alapján nagyon hasonló az egész 
területen. Alul települ a löszformáció egyik legjobb vezető
szintje a „fakó löszhorizont”, amely figyelembe véve a pere
mi területek adatait is, nem mindenütt „pontosan” 5 m kö
rüli vastagságú, mint a kijelölt telephely környékén (L7). 
Ez a horizont végig jól követhető, homogén felépítésű. Fa
kósárga színű, szürke mangándioxid szeplős, piszkosfehér 
mészfoltos. Anyaga gyengén agyagos, mészeres-mészfoltos 
kőzetliszt. A löszt mészkonkréciós szintek tagolják. A konk- 
réciók mérete 1-10 cm között váltakozik, színük drapp, 
szövetük mikrokristályos, kemények, szilánkos törésűek. A 
vastagabb konkréciós szintekben löszmészkő is települ.

A löszhorizont fölött keletkezett fosszilis barna erdőta
laj komplexum az összletet harántolt fúrások mindegyiké
ben megtalálható, vastagsága 3-6 m között váltakozik (Paks 
homokos talajkomplexum = Ph). Az egész löszformációt te
kintve ez a legösszetettebb fosszilis talaj. Többnyire két 
talaj-alhorizont épül egymásra, jól tagolható genetikai szintek
kel, de az Üveghuta-7 és az Üveghuta-3 fúrásokban három 
egymás fölötti talaj-alhorizont is kijelölhető volt. Ezen kívül 
az Üveghuta-22 fúrásban a kettős talaj-alhorizont fölött át



telepített lösz jellegű alapkőzetből (PhL) keletkezett újabb 
barna erdőtalajosodott alhorizont is települ (Phl, Ph2). 
Hasonló kifejlődésű a Cikó-5 fúrás idős löszsorozatának 
ezen része is. A fosszilis talaj vöröses sötétbarna színű, 
rozsdabarna árnyalatú, fekete, 1-2 mm-es mangándioxid 
pettyekkel, a B szintekben piszkosfehér mészcsomókkal. 
Anyagát tekintve agyagos kőzetliszt, mészerekkel, mangán- 
dioxid foltokkal. Jól kötött, szívós, ellenálló. Az elkülönít
hető genetikai szintek homogének, rétegzetlenek.

A talajkomplexum fölött települő lösz sárga, sötétsárga 
színű, piszkosfehér mészeres-mészfoltos (L6). Gyakran tar
talmaz szórtan elhelyezkedő sötét barnásszürke, 1-2 mm-es 
mangándioxid pettyeket. Anyaga gyengén csillámos kőzet
liszt, kevés elszórt elhelyezkedésű mészgöbeccsel. A kőzet 
részbeni áthalmozott jellegére utal a néhol tapasztalható, 
1-3 cm-es finom rétegzettség, a néhol megfigyelhető szoli- 
flukciós eredetű sávosság. Ezeket leszámítva a lösz homo
gén, rétegzetlen. Viszonylag jól kötött j ó i  osztályozott, alig 
porózus üledék. Elszórtan apró és kevés molluszkahéj- 
töredéket tartalmaz.

Az összlet legfelső, 3-5 m vastagságú fosszilis barna erdő
talaj horizontjának (Mende Bázis talajkomplexum = MB) A szint
je általában vörösbarna-rozsdabarna színű, egy-két szelvény
ben sötétbarna-dohánybarna, fekete mangándioxid pöttyös
foltos. Anyaga kőzetlisztes agyag, agyagos kőzetliszt. Kemény, 
szívós. Homogén, rétegzetlen. Néhány fúrásban (pl. Üveghuta-7) 
két egymás fölötti fosszilis talaj is kimutatható.

Az Idős löszsorozat felső összlete nagyobb területet fog
lal el, mint az idősebb, elterjedési határa szinte az idősebb 
képződmény elterjedésének határával párhuzamos vonalak 
mentén fut. A képződmény feküje 21 fúrásban az Idős lösz
sorozat alsó része, további 5 fúrásban a Tengelici Vörösagyag 
Formáció (Alsónána-3, Üveghuta-1 és 6, Feked-I, Mórágy-II), 
a Mórágy-I fúrásban pedig felsőpannóniai összlet a fekü. A 
fedő 25 fúrásban azonos — a Fiatal löszsorozat alsó része —, 
a Mőcsény-I fúrásban pleisztocén-holocén deluvium, a 
Véménd-II fúrásban pedig a felszínen nyomozható az idős 
lösz felső része.

4.5.3. Középső-későpleisztocén:
Fiatal löszsorozat, alsó összlet

A Fiatal löszsorozat alsó összletét 29 fúrás tárta fel a 
vizsgált területen. Az egész löszformáción belül ez a legvas
tagabb összlet. Maximális feltárt vastagságú a Mőcsény-II 
fúrásban (30,6 m) és további 5 fúrásban.haladta meg a 20 
m-t. A 20-30 m közötti legnagyobb átlagos vastagságú össz
let a vizsgált terület É—ÉNy-i részén települ a Palatinca-2, 
Mőcsény—II fúrások térségében. Valamivel vékonyabb, de 
20 m-t megközelítő vastagságú — az előzőnél jóval kisebb — 
egységes foltokban települ a kijelölt telephely térségében és 
a Mórágy-I, Mórágy-IV, Alsónána-3 fúrások környezeté
ben. Az átlagosnál vékonyabb, vagy teljesen hiányzik a fő 
völgyek mellett az erdősmecskei területen.

Az összlet alján egy 4-7 m vastag löszhorizont települ 
(L5). Fölötte három, hol löszhorizontokkal tagolt (F4, 
L3), hol egymásra települő fosszilis csernozjom barna er
dőtalaj komplexum különíthető el (Basaharc Alsó = BA,

Basaharc Dupla = BD, Mende Felső = MF). Ahol az össz
let három csernozjom barna erdőtalaj komplexuma egy
másra települ (pl. Üveghuta-7), a felső löszhorizontok nem 
jelentkeznek.

A fosszilis talajkomplexumok A szintje többnyire do
hánybarna, barnásszürke-szürkésbarna, ritkán lehet vöröses- 
barna szinű is (Üveghuta-5, Mórágy-V fúrás). Jellemzők a 
piszkosfehér mészerek, sötétszürke mangánfoltok. Anya
guk csillámos, agyagos kőzetliszt. A kőzet többnyire homo
gén, rétegzetlen. Az Üveghuta-5 fúrásban a csernozjom 
barna erdőtalaj horizontok rétegtani szintjében a környe
zettől eltérően kissé kilúgozottabb, rozsdabarna tónusú 
talajok vannak. Ezt az eltérést az egykori helyi környezeti 
különbségekkel magyarázzuk, amelyek lehetnek a helyi 
morfológiában, kitettségben megmutatkozó különbségek, 
vagy nedvesebb mikrokörnyezet, környezeténél hosszabb 
idejű talajképződés, vagy kicsit durvább szemszerkezetű a- 
lapkőzet hatásai is.

A Fiatal löszsorozat alsó összletének kifejlődésében a 
kijelölt telephely közvetlen környezetében tapasztalthoz ké
pest új elem a deluviális-szoliflukciós képződmények meg
jelenése nagyobb körzetekben. Ez a szakasz az összlet za
vart településű, mikroréteges, sokszor lehordott talaj erede
tű anyagot is tartalmazó része. A szoliflukciós szakaszok 
érdekessége, hogy a zavart szerkezet ellenére a képződ
mény ugyanúgy talajosodott, mint a típusos löszrétegek. 
A szoliflukciós szakaszokat tartalmazó löszhorizontokon 
kifejlődött 2-3 fosszilis csernozjom barna erdőtalaj a BA, 
BD és MF talajkomplexumokkal azonosítható. Két fonto
sabb — ilyen genetikájú üledékekkel jellemzett — körzetet tud
tunk azonosítani, a Mőcsény-II, -III fúrások és a Mórágy-I, 
-II, -IV fúrások környékét. A Mőcsény-II fúrásban a teljes össz
let deluviális-szoliflukciós genetikájú, míg a Mőcsény-III-ban 
az összlet középső, felső része áttelepített lösz. A mórágyi 
területen a Mórágy-I fúrás ezen összletének középső, felső 
szakasza lejtőlösz, a Mórágy-II és Mórágy-IV fúrásokban 
csaknem a teljes összlet deluviális, 111. a felső szakaszán szo
liflukciós.

Az összlet uralkodó feküképződménye (25 fúrásban) az 
idős löszsorozat felső része. Két fúrásban a közvetlen fekü a 
Tengelici Formáció (Mőcsény-III, Bátaszék-3). A Mőcsény-II 
fúrásban pannóniai üledék, az Üveghuta-24-ben pedig grá
nitmurva települ az összlet alatt. A képződményt 23 fúrás
ban a Fiatal löszsorozat felső összlete fedi, öt fúrásban fiata
labb pleisiztocén-holocén képződmények alatt, a Mőcsény-III 
fúrásban pedig a felszínen települ.

4.5.4. Felsőpleisztocén: Fiatal löszsorozat, felső összlet

A legfiatalabb lösz-összletet 23 fúrás tárta fel a terüle
ten. Fegvastagabbnak (20,5 m) a Cikó-5 fúrásban bizo
nyult. 15-20 m közötti vastagságban további 5 fúrás harán- 
tolta: az Alsónána-2, Alsónána-3, Bátaapáti-VII, Bátaszék-2, 
Mórágy-V. A fenti fúráspontok alapján kirajzolódik, hogy a 
fiatal löszsorozat felső összlete a vizsgált terűlet ÉNy-i, ÉK-i 
és DK-i peremi részein a legvastagabb. A vékonyan fedett 
részek a terület középső harmadában, valamint a Lajvér- 
patak völgyében találhatók.



Az összlet nagyobb vastagságú rétegsorait többnyire egy, 
humuszos horizont (H), néhol két, humuszos alhorizont ta
golja a felső szakaszon (Hl, H2). A humuszos szint, illetve 
szintek szürke, barnásszürke színű fosszilis csernozjom jel
legű talajok, többnyire felhalmozódási zóna nélkül. A lösz 
fakósárga színű, fehér mészpettyes-mészeres (Ll, L2, HL). 
Anyaga gyengén csillámos kőzetliszt, elszórtan molluszkahéj- 
töredékekkel, mészerekkel, gyökérjáratokkal. Rosszul kötött, 
porózus, homogén, tömeges, rétegzetten. Jó állékonyságú, 
prizmás, oszlopos elválású.

A löszformációt harántolt valamennyi fúrásban a fiatal lösz
sorozat alsó része képezi a feküt. A legfiatalabb lösz-összlet 
3 fúrásban közvetlenül a felszínen települ, 20 fúrásban pedig 
holocén talaj, vagy más felsőpleisztocén, holocén üledék fedi.

4.6. Középső-és felsőpleisztocén, holocén: folyóvízi összlet — 
kavicsos homok, homok, kőzetliszt, kőzettörmelék

A Mórágyi-rög vizsgált részének pleisztocén rétegsorá
ból — a környező tájakkal (Völgység, Tolnai-Hegyhát) ellen
tétben — hiányoznak a löszformáció heteropikus fáciese- 
ként értelmezhető, vastag, regionális kiterjedésű folyóvízi 
összletek. Ebben az időszakban az uralkodó löszképződést 
itt csak néhány kisebb völgyi kitöltés tagolja.

A folyóvízi ülédékek korára csak a Lajvér-patak egyes 
szakaszain, Kismórágy és Rozsdásserpenyő környékéről van 
rétegtani bizonyítékunk. Ezen a területen a néhány méter 
vastag, közepesen koptatott, rosszul osztályozott, keresztré
tegzett, lencsés településű, homokos kavicsból álló összlet- 
re felsőpleisztocén lösz települ. Ezek közül Kismórágyon és 
Rozsdásserpenyőn a teraszüledék és a lösz érintkezése fel
tárásban is tanulmányozható. A feltárásokban a képződmé
nyek érintkezése nyugodtnak látszik és a feltárások területe 
a morfológiai értékelésen (Marsi 1998) sem esik kimutatott 
csuszamlásos zónába. A fenti, völgyperemeken megőrző
dött kis teraszfoszlányok a későpleisztocénben vagy kevés
sel korábban keletkeztek. Feltárásban közvetlen feküjük nem 
tanulmányozható, bizonyíthatóan teraszmorfológiai szinten 
mélyült fúrás nem volt a területen. Morfológiai alapon azo
nosított teraszüledék található a Rák-patak völgyében is.

A terület többi, nagyobb völgyében (pl. Hutai-völgy, 
Mészkemence-völgy, Köves-patak völgye stb.) a pleisztocén 
kort közvetett formában jelző teraszmorfológia nem alakult ki. 
Az ezekben harántolt folyóvízi üledék vastagsága helyen
ként az 5-10 m-t is eléri. A folyóvízi üledéken, mint alapkő
zeten fejlett talajtakaró képződött, ennek alapján úgy gondol
juk, hogy a fő völgyek folyóvízi hordalékának csak a legfelső, 
vékony része holocén, nagyobb része középső-későpleisz
tocén korú. A terület folyóvízi üledékeinek többsége keskeny 
völgykitöltés. Legtöbb völgyben nem alakultak ki markáns 
ártéri szintek. Kivételt képeznek a teraszos völgyek és a 
Hutai-patak, illetve Mórágy patakjának egyes szakaszai.

Legtöbb esetben az alaphegységi fekün, helyenként 
részben lehordott murván települő folyóvízi összlet gyen
gén, közepesen osztályozott, felfelé finomodó szemcsemé
retű kőzettörmelékből, kavicsos homokból, homokból, az 
ártéri fedőréteg pedig főként kőzetlisztből áll.

A képződmények rosszul rétegzett, helyenként kereszt
rétegzett kőzetanyaga világosszürke, sárgásszürke, barnás
szürke, felfelé finomodó szemnagyságú. A kissé koptatott 
törmelékdarabok mérete 0,5-10 cm között változik. Anya
gukat többnyire granitoid kőzetek alkotják. A homokszem
csék anyagát az alaphegységi összlet felaprózódásából szár
mazó kvarc, káliföldpát, plagioklász, biotit és amfibol adja. 
Az agyagos kőzetliszt és a homokos kőzetliszt anyaga nagy
részt a lösz lepusztulásából származik.

A teraszokat mezőségi jelleget mutató réti talajok fedik, 
az alluvium fedőjében nyers, humuszos és réti öntéstalajok 
vannak. Megítélésünk szerint a teraszok talajai fejletteb
bek, képződésük hosszabb idő óta folyik, mint az ártéri 
szintek igen fiatal talajai.

A jelenkori üledékek legtöbbször csak 1-5 m vastagok. 
Ez a kőzetvastagság jellemzi a vizsgált terület fúrásainak 
nagy részét.

4.7. Felsőpleisztocén-holocén: csuszamlásos, deluviális 
képződmények — agyagos kőzetliszt, kőzetliszt

E képződménycsoportként a lejtőkön areális erózió ál
tal áthalmozott löszváltozatokat és a csuszamlásos üledéke
ket foglaljuk össze. Az egyes kőzetváltozatok kialakulásá
nak körülményei a későpleisztocéntől napjainkig adottak a 
területen.

A deluviális összlet a benne lencsékben, vékony rétegek
ben előforduló agyag, homok és törmelék miatt zavart tele
pülésű. Anyagát legnagyobbrészt a lepusztuló lösz adja, he
lyenként gránitmurvával, esetleg kőzettörmelékkel kever
tem Színük világos szürkéssárga, sárgásbarna. Általában za
vart szerkezetűek, rétegzettének, helyenként rosszul vé
konyrétegzett, lencsés betelepülésekkel. Az egyben lesuvadt 
lösztestek kőzettanilag nem vagy alig különböznek az ere
deti településűektől. Elkülönítésük a zavart szerkezet és a 
morfológia alapján lehetséges (Marsi 1998).

A lejtőüledékek különböző változatai elsősorban a völgy
oldalak lejtőpihenőit, a völgyfők, nyergek környezetét jel
lemzik. A legjelentősebb csuszamlásos pászták a nagyobb 
völgyek oldalaiban helyezkednek el. A vizsgált területen 
ilyenek pl. a Hutai-völgyben, a Nagymórágyi-völgyben és az 
Éva-völgyében találhatók. A lejtőüledékek legjellemzőbb fe- 
küje a lösz, dé lehet alaphegységi granitoid, gránitmurva vagy 
tarkaagyagösszlet is. A lejtőüledékek közvetlenül a panno
nian rétegekre is települhetnek, ez elsősorban a dombság 
peremi részem vagy a nagyobb völgyoldalakban jellemző 
(Bátaszék-1, Véménd-I fúrás). A fúrási adatok alapján a 
képződmények vastagsága a 15-20 m-t is megközelítheti (az 
Üveghuta-4 fúrásban 12,8 m, a Mőcsény-I fúrásban 14,5 m). 
A csuszamlások'kiterjedése, morfológiája alapján az átmoz
gatott összletek vastagsága még ennél is nagyobb lehet a 
területen.

A csuszamlásos üledékek egyik jellemző csúszási felüle
te és egyben feküképződménye a pannóniai összlet egy-egy 
agyagos, agyagmárgás rétege. Ilyen, a bányászat által mester
ségesen elősegített csúszás látható a bátaszéki téglagyár kö- 
vesdi agyagbányájában (I. tábla, 3). A csuszamlásos üledék



képződés további gyakori csúszási síkjai a lösz-összletekben 
települő agyagos paleotalaj szintek is. Az Üveghuta-4 fúrás
ban és környezetében pl. a PD 1 paleotalaj-alhorizont alkot
ja a csúszósíkot.

A képződmények fedője a recens talaj. A fiatalabb delu- 
viumon és a csuszamlásos üledékek erősebben zavart sza
kaszai felett helyenként szeszélyesen ingadozó vastagságú 
összemosott humuszos szinttel rendelkező ún. lejtőhordalék- 
öntések települnek. A konszolidálódott lejtőüledékeken és 
a csuszamlások kevésbé zavart felszínein fiatal erdőtalaj- 
változatok alakultak ki, míg a csuszamlások leginkább vé
dett részein megőrződtek a terület fejlett erdőtalajai, a bar
na erdőtalaj, a csernozjom barna erdőtalaj és az agyagbe- 
mosódásos barna erdőtalaj.

4.8. Holocén képződmények

A folyóvízi üledékekhez csatlakoznak a mellék- és oldal
völgyek, időszakos vízfolyások proluviális hordalékai és a 
szárazvölgyekben, vízmosásokban felhalmozódott más vo
nalas anyagszállítású üledékek. Ezek a képződmények álta
lában csak néhány m vastagok, és a fiatal ártéri üledékek
kel, valamint a recens talajjal együtt a terület legfiatalabb 
képződményei.

4.8.1. Proluviális, proluviális-deluviális képződmények — 
agyagos kőzetliszt, kőzetliszt, homok

Színük piszkos szürkéssárga, sárgásbarna. Általában za
vart szerkezetűek, rétegzetlenek, helyenként rosszul vé
konyrétegzett lencsés betelepülésekkel. Felépítésüket nagy
ban meghatározza a fekü. Anyagukat legnagyobbrészt a 
lösz lepusztulása adja, helyenként gránitmurvával, esetleg 
kőzettörmelékkel kevert üledéket alkotva. Kőzettanilag agya
gos kőzetliszt, kőzetliszt, homok, kisebb részben kőzettör
melék, kavicsos homok az anyaga.

A képződmények legjellemzőbb feküje a lösz. Az olyan 
szárazvölgyek környezetében, ahol a fő völgy a granitoid kép
ződményekig bevágódott, a fekü lehet maga az alaphegysé- 
gi összlet, esetleg a gránitmurva vagy a tarkaagyagösszlet, a 
dombság peremi részein pedig a pannóniai rétegek is.

4.8.2. Recens talaj

A proluviális-deluviális képződmények fedője recens ta
laj. A szárazvölgyek alsó szakaszát kis humusztartalmú fia
tal, nyers öntéstalajok fedik.

A terület uralkodó zonális recens talaja a csernozjom 
barna erdőtalaj, a dombság belső részein és a Mecsek irá
nyába haladva egyre inkább jellemző a barna erdőtalaj és 
az agyagbemosódásos barna erdőtalaj is. A zonális talajok 
feküképződményei nem holocén üledékek, alapkőzetüket a 
Paksi Lösz Formáció és az idősebb fedő képződmények al
kotják.

5. Kainozoos földtani fejlődéstörténet

A terület kainozoos földtani fejlődését befolyásoló üle
dékképződési viszonyokat, eróziós és neotektonikai ciklusa
it, völgy- és talajfejlődését a jelen kötetben Marsi (2000b) 
tárgyalja. A fejlődéstörténeti kép felvázolása során nagy
mértékben támaszkodtunk az ott közölt adatokra.

A terület tercier fejlődéstörténete hosszú lepusztulási 
időszakkal kezdődött. A miocén elejére a Mecsek környeze
tében a maitól eltérő morfológiai helyzet alakult ki: a déli 
előtér magasabb helyzetbe került, s a hegység területének 
egy része üledékgyújtővé vált, ahová déli irányból érkező 
folyók rakták le durvatörmelékes üledékeiket. A főként vil- 
lányi-hegységi mezozoos képződményekből, metamorfitok- 
ból, paleozoos riolitból és gránitból álló kavicsanyag egyik 
szállítási csatornája a területtől Ny-ra található meg; ez idő 
alatt a gránit lepusztulása folyt a területen. Valószínűleg 
ugyanezen folyómedrekben szállítódtak az első, kárpáti ko
rú törmelékes üledékek is, amelyek maradványait a terület 
DNy-i és ÉNy-i részén találjuk meg. E folyók torkolatvidéke 
a bádeni transzgresszió következtében fokozatosan délebb
re került, s így a Hidasi-medencében, valamint a hegység 
DK-i előterében már bádeni tengeri üledékeket találunk, 
melyek egy részében gyenge minőségű paralikus kőszénte
lepek is kialakultak. Ezután a terület kissé megemelkedett, 
szarmata korú képződményeket nem találunk rajta.

Az újabb transzgresszió a későmiocénben érte el a te
rületet; a változatos morfológiájú tönkfelszín alacsonyan 
fekvő területeit gyors, areális transzgresszióval csaknem tel
jesen elöntötte a pannóniai beltenger. Az elöntés előtt a szá
razföldi térszínen valószínűleg mediterrán, majd a transz
gresszió után is szárazulati részen a későpannóniai végén 
szemiarid klíma alatt folyhatott a granitoidos alaphegység 
murvásodása, mállása (Kaiser 1997).

Az elöntés kezdeti szakaszán az ezeken a területeken 
képződött korábbi terresztrikus málladékot a beltenger 
nagyrészt feldolgozta. így a pannóniai üledéksor alatt szin
te kivétel nélkül üde, málladéktakaró nélküli granitoid 
alkotja a feküt, a reziduális málladék a szárazföldi területek 
eróziótól védett részein is csak alárendelten maradhatott 
meg. A földtani, paleomorfológiai adatok alapján a késő
pannóniai (későmiocén) végére a kutatási terület egy nyu
godt vizű, helyenként mocsaras öblökkel tagolt, sekély szi
gettengerré vált, amelyből a letarolt gránitos szárazföld leg
feljebb néhány 10 m-re emelkedett ki, s a kis területű száraz
földről a málladék nagy része könnyen leöblítődhetett és 
anyaga szintén a Kállai Formáció anyagába épülhetett be.

A Mórágyi-rög legmagasabb, központi tömbje — a ren
delkezésünkre álló földtani adatok kiértékelése alapján — a 
későpannóniaiban (későmiocénben) egy KÉK-NyDNy-i 
tengelyű sziget volt, rajta a telephely környezetével. A jelen
leg nyomozható partvonalat abráziós konglomerátum jelzi. 
Ez és a medence belseji finomszemű üledékek felé átmene
tet képező strandfáciesek igen keskeny sávra korlátozód
nak, ami a kutatási területen egyszeri elöntés utáni tartós 
állapotra utal. Az egykori part hullámtéri öve több feltárás
ban is látható a Köves-patak völgyében, és több helyen Kis-



mórágy és Bátaapáti között, a Hutai-pataktól, illetve a Laj- 
vértól D-re. A fúrási adatok alapján nem volt jelentős abráziós 
paftvándorlás, és a terepi adatok egy abráziós színlő kiala
kulását teszik valószínűvé. Az abráziós üledék a Köves
patak völgye felső szakaszától a kismórágyi kőfejtők térsége 
felé fokozatosan egyre alacsonyabb szintben települ. A K-i 
és a Ny-i rész közötti magasságkülönbség mintegy 20-25 m, 
amit összhangban a szerkesztett szelvények adataival a terü
let utólagos kibillenése eredményezhetett ( M a r s i  2000b).

A Mórágyi-rög központi és előtéri területein a fedőüle
dékek települési helyzete arra utal, hogy az egész harmaidő- 
szakban a felsőpannóniai alemeletig (felsőmiocén) bezáró
lag folyamatosan denudálódott mórágyi alaphegységi rög a 
miocén végén, pliocén elején üledékes környezetével együtt 
egységes blokként emelkedett ki a pannóniai típusú üledék- 
képződés térszínéből, amivel a tavi, beltengeri üledékkép
ződés lezárult.

A pannóniai után, a pliocénben és korapleisztocénben a- 
lapvetően megváltozott körülmények között terresztrikus 
sorozat keletkezett, ez a gránitmurva-képződés újabb szaka
szával indult, amit a Tengelici Formáció képződése köve
tett. Úgy gondoljuk, hogy regionális értelemben a Tengelici 
Formáció keletkezési ideje részben átfedte a murvásodásét: 
egyes helyeken a felhalmozódása korábban indult, mint má
sutt, ahol első üledékeinek megjelenéséig folytatódott a 
murvásodás. A későmiocéntől mintegy 3,0 millió évvel eze- 
lőttig a kutatási területen eróziós időszakot tételezünk fel, 
amely jelentős diszkordanciát eredményezett. Egyes fúrási 
adatok azt mutatják, hogy a formáción belül is vannak üle
dékhiányok.

A Mórágyi-rög környezetében a pliocén és az koraple
isztocén folyamán az eróziós ciklusok valószínűleg a nagy- 
szerkezeti mozgásokhoz kötött olyan enyhe kiemelkedések 
voltak, amelyeket követően a térszín denudációja nem sem
misítette meg a mállási kérget. Ennek megfelelően a domb
ság és az előtér egy szerkezeti egységbe való tartozása és a 
közöttük lévő kis morfológiai szintkülönbség miatt, a köz
ponti területrészről nem okozthatta nagy vastagságú összle- 
tek letarolódását: több, előtérben mélyült fúrás rétegsorá
ban is volt a Tengelici Vörösagyag Formáció bázisán, vagy a 
formáción belül törmelék, de vastagsága legfeljebb 1-2 dm 
volt, s inkább csak egy-egy agyagos törmelékzsinór fordult elő.

Tágabb térségi analógiák alapján a későpliocén folya
mán a régióban szemiarid mediterrán klíma volt, amely az 
korapleisztocénben folytatódott, de ezt a pleisztocén kezde
tétől egyre inkább kiteljesedő hűvösebb éghajlati szakaszok 
szakítottak meg. Ez a változás szembetűnően jelentkezik pl. 
a kínai üledékekben, ahol a vörösagyag-képződést mintegy 
2,5 millió ével ezelőtt váltotta fel a löszsorozat képződése 
( R u t t e r  et al. 1990). Magyarországon a mintegy 1,0-1,2 millió 
éve kezdődött regionális löszképződés idejéig a vörös-, illet
ve tarkaagyag-képződés volt az uralkodó, a sorozat egyik 
jellemző szelvénye Dunaföldváron ismeretes ( P é c s i , 

P e v z n e r  1974). A Mórágyi-rög térségében a Tengelici Vö
rösagyag Formáció képződési idejét a hosszú idejű terreszt
rikus mállás, talajképződés és a lassú lepusztulás ismétlődő 
periódusai jellemezték. A kis reliefkülönbségek és a hosszú

szemiarid periódusok miatt az eróziós folyamatokat a fel
színi leöblítődés uralta, amihez elsősorban lejtőüledékkép- 
ződés társulhatott. Erre utal a formációnak az előtéri te
rületeken jellemző nagyobb vastagsága és több paleotalajjal 
jellemezhető kifejlődése is. A Tengelici Vörösagyag Formá
cióba tartozó minták agyagásvány-társulásai uralkodóan 
montmorillonitos jellegűek, ami a szemiarid klíma uralmá
ra utal, a pleisztocén elejétől kezdődött lehűlési ciklusok 
hatását az elvégzett vizsgálatokkal nem tudtuk kimutatni. 
Az alap- és fedőhegységi képződmények agyagosodása és 
talajosodása is ugyanolyan klimatikus körülmények mellett 
ment végbe a területen. Az összetett és igen hosszú idejű 
mállási folyamat azt eredményezte, hogy a kiinduló alap
kőzettől függetlenül — éghajlati hatásra — nagy agyagfrak- 
ció-tartalmú képződmények keletkeztek, melyekben a nehe
zen bomló kvarc jelentősen feldúsult ( M a r s i  2000b). A 
mállási kéreg felső szakaszán több tíz-, vagy akár százezer 
évig tartó ( R e t a l l a c k  1990) leginkább száraz mediterrán 
típusú talajosodás ment végbe, amelynek során magasabb 
térszíneken meszes csíkokkal, padokkal tagolt vörös, vörös
barna talaj sorozatok, a mélyebb térszíneken barna, szürkés- 
barna erősen repedező talajok keletkeztek. Ezek a talajtípu
sok enyhén nedvesebb és szárazabb klímaszakaszok inga
dozását is tükrözhetik. Ilyen képződmények vannak felszí
nen a bátaszéki téglagyár egyik feltárásában.

Az korapleisztocén vége felé jelentősen megváltozott a 
térség — és az egész Délkelet-Dunántúl — éghajlata. Ennek 
hatására mintegy 1,0-1,2 M év táján a szemiarid mállást, 
talajosodást — tarka- és vörösagyagok keletkezését — fokoza
tosan egyre hosszabb időszakokra váltotta fel a löszképző
dés. A hidegebb stadiálisokban löszhorizontok rakódtak le, 
míg az interstadiálisokban (a PD talajkomplexum felső 
talaj-alhorizontjának képződési idejéig bezárólag) fel-felú- 
jult a löszképződést megelőzőhöz nagyon hasonló vörös, 
mediterrán típusú talajképződés. Erre a folyamatra egyik 
legjobb példa az Udvari-2A fúrás szelvénye ( K o l o s z á r  

1997).
A Mórágyi-rög területén a mintegy 1,77 millió évvel eze

lőtt újabb erózió kezdődött, amely hozzávetőlegesen egy 
millió évet tartott, és a löszképződés idejére is áthúzódott. 
Ez az erózió a kijelölt telephely környezetében csak a for
máció alsó „gyökérzónáját” hagyta meg, és a lösz idősebb 
rétegtagjai sem tudtak lerakódni, így az üledékfelhalmozó
dás csak az Idős löszsorozat felső összlete képződési idejé
nek végére váltotta fel az eróziót. A Paksi Lösz Formáción 
belül a PD1 paleotalaj az a legidősebb képződmény, ami 
már a fúrások többségében azonosítható volt.

Mintegy hétszázezer évvel ezelőtt újabb klímaváltozás 
történt. A hideg stadiálisokban folyóvízi lösz, lejtőlösz kép
ződése mellett az interstadiálisokban a korábbi száraz, me
diterrán helyett enyhe nedves klímát jelző barna erdőtala
jok képződtek, melyek két fő horizontja (Ph, MB) fejlődött 
ki a területen.

A szerkesztett földtani szelvények tanúsága alapján a 
középsőpleisztocén folyamán az Idős és a Fiatal löszsorozat 
határa környékén neotektonikus mozgás kezdődött a terü
leten, ami a térség szerkezeti egységének felbomlását ered



ményezhette és a központi terület az előtérhez képest mint
egy 35-55 m-t kiemelkedett. A kiemelkedés a K-i részen 
mintegy 20-25-m-rel kisebb lehetett, mint a Ny-in ( M a r s i  

2000b). A kiemelkedés következtében megnőtt reliefener
gia következtében intenzív völgybevágódás indult, ami olyan 
mélyre hatolt, hogy az erózió az alaphegységet is felszab
dalta. A kiemelkedés egyik következménye lehetett az is, 
hogy a mély völgyek oldalain az alaphegység újra felszínre 
kerülhetett, és ezeken a helyeken — elsősorban interstadális 
szakaszban — újabb murvásodási ciklus lehetősége teremtő
dött meg. A feltételezett szerkezeti mozgást követő völgy- 
képződés után megindulhatott a jelentősebb folyóvízi üle
dékképződés és a völgyek fokozatos hátravágódásával, tágu
lásával a csuszamlásos, suvadásos sávok, pászták fejlődése 
is.

A Mórágyi-rög morfológiája azt mutatja, hogy a völgy
hálózat irányát alapvetően a domborzat esése határozta meg. 
A nagyobb völgyek a morfológia általános esési irányától 
eltérő szakaszait az alaphegységi kőzetek felépítése, fella
zult pásztái, szerkezeti irányai, palásodási síkjai is befolyá- 
solatták. A völgyhálózat alapvetően mai helyén alakult ki, 
amit alátámaszt, hogy egyetlen dombtetőn és oldalakon 
mélyült fúrás sem tárt fel eltemetett völgykitöltő üledéket. 
A Fiatal löszsorozat alsó összletének középső, felső részén 
a típusos lösz képződése mellett jelentős volt a lejtőlösz le

rakódása, és különösen a kiemelt blokk peremi részein a 
szoliflukciós üledékképződés is. Az összlet képződése ide
jén az interstadiálisok éghajlata kissé szárazabbá vált, és er
dőssztyepp talajok keletkeztek a területen.

A Fiatal löszsorozat felső összletének képződése újra 
megemelte a terület reliefenergiáját, ami a későpleisztocén
ben és a holocénben újabb eróziót eredményezett. Az inter- 
stadiális szakaszok éghajlata kicsit még szárazabb lett, mint 
a fekü összlet talaj képződési ciklusaiban, és rövidebb ideig 
tartott. Az összletet a legtöbb helyen gyengén fejlett szelvé
nyű csernozjom jellegű talajok képződése jellemzi. A holo- 
cén folyamán a terület nagyobb részén kifejlődött csernoz
jom barna erdőtalaj a terület éghajlatának újból enyhén 
nedvesebb szakaszát jelzi.

6. Köszönetnyilvánítás

Köszönjük Bállá Zoltánnak az üveghutai kutatások ve
zetőjének, hogy az elmúlt évek során lehetőséget biztosított 
számunkra a kutatómunkában való részvételre, valamint 
köszönjük szakmai segítségét, összefoglaló jelentéseink kri
tikus lektorálását. A kutatási területen korábban mélyült fú
rások terepi reambulálásához a T. 025202 sz. OTKA pályá
zat nyújtott segítséget.


